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 คํานํา 
 

 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีลักษณะเปน 

การกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา และแผนพัฒนา

ระดับตาง ๆ มีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ซึ่งจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ มีความตอเนื่อง 

เปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาหาป ในการดําเนินการจัดทําแผนฯ ไดผานกระบวนการการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวน รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่น ท้ังนี้ ไดคํานึงถึงงบประมาณรายรับ – รายจาย 

ทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา รวมทั้ง ภาคีรวมพัฒนา ในการดําเนินกิจกรรมที่มี 

ความหลากหลายในแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด และการใชจายงบประมาณใหคุมคา 

สงผลใหเกิดการพัฒนาจังหวัดโดยรวม 

 องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา หวังเปนอยางย่ิงวา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

จะเปนประโยชนแกผู ใชแผนพัฒนาทองถิ่นพอสมควร และยินดีรับคําแนะนําและขอคิดเห็นจากทาน  

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางย่ิงสําหรับใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาตอไป 
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  ๑ 
 

 

 

สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
  คําวา “ยะลา”  มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมวา “ยาลอ”  ซึ่งแปลวา “แห” ตามประวัติตั้งแตสมัย

สุโขทัยถึงตอนตนกรุงรัตนโกสินทร น้ัน “เมืองยะลา” เปนสวนหนึ่งของมณฑลปตตานี ตอมาในรัชสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวรัชกาลที่  ๕ ไดทรงโปรดเกลาใหมีการปรับปรุงการปกครอง 

สวนภูมิภาคใหม เปนการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยออกประกาศขอบังคับสําหรับการปกครอง ๗ หัวเมือง  
ร.ศ. ๑๒๐ ซ่ึงประกอบดวย เมืองปตตานี หนองจิก ยะหริ่ง สายบุรี ยะลา ระแงะ และเมืองรามัน  ในแตละเมือง 

มีพระยาเมืองเปนผูรักษาราชการ  โดยอยูภายใตการดูแลของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช   

ตอมาในปพุทธศักราช ๒๔๗๖  ไดมีการยุบเลิกมณฑลปตตานี และไดมีการจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาค จังหวัด 

อําเภอ ตําบล และหมูบาน “เมืองยะลา” จึงเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน 
 

  สําหรับเมืองยะลา ไดมีการโยกยายที่ตั้งมาแลว ๔ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ตั้งเมอืงอยูที่ตําบลบานยะลา 

  ครั้งที่ ๒  ไดยายเมืองไปตั้งที่ตําบลทาสาป (ฝงซายของแมน้ําปตตานี) 
  ครั้งที่ ๓  ไดยายไปตั้งท่ีเมืองสะเตง (ทางฝงขวาของแมน้ําปตตานี) 

  ครัง้ที่ ๔  ไดยายไปตั้งท่ีตําบลบานนิบง 
 

  ในสมัยอํามาตยโทพระรัฐกิจวิจารณ (สวาสดิ์  ณ นคร)  ผูวาราชการจังหวัดยะลา คนที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๘)  ไดวางผังเมืองดวยการหาจุดศูนยกลางใจเมือง โดยการปกหลักไว และเอากอนหินวางไว

เปนเครื่องหมาย เรียกวา “กิโลศูนย” และลากเสนวงกลมเปนชั้น ๆ  มีถนนรองรับเปนตาขายลักษณะใยแมงมุม   

ในเขตเทศบาลยะลา จนไดรับการชื่นชมวาเปนเทศบาลซึ่ งจั ดวางผั งเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยงามที่ สุ ด 

ของประเทศไทย และไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด ๓ ปซอน (พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐) และ 
ในป ๒๕๔๐ ไดรับการคัดเลือกจากองคการอนามัยโลกยกใหเปน ๑ ใน ๕ เมืองของประเทศไทยในโครงการ 

เมืองนาอยูทั่วโลก 
     
1.  ดานกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
        จังหวัดยะลา เปนจังหวัดท่ีอยูใตสุดของประเทศไทย อยูระหวางเสนรุงที่ ๕ - ๗ องศาเหนือ และ 
เสนแวงท่ี ๑๐๐ - ๑๐๒ องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต ๑,๐๓๙ กิโลเมตร และ

ตามถนนเพชรเกษมสายเกา ๑,๓๙๕ กิโลเมตร หรือสายใหม ๑,๐๘๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔,๕๒๑ ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ ๒.๘ ลานไร คิดเปนรอยละ ๖.๔ ของพื้นที่ภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคยีง คือ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ   จังหวัดสงขลา และปตตานี   

  ทิศใต    ติดตอกับ   รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย    

  ทิศตะวันออก    ติดตอกับ   จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี   
  ทิศตะวันตก    ติดตอกับ   จังหวัดสงขลา และรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 
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  ๒  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดยะลา 
 

 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
     ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะเปนภูเขา เนินเขา และหุบเขา ตั้งแตตอนกลาง 
จนถึงใตสุดของจังหวัดมีที่ราบบางสวนทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก บริเวณที่ราบแมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรี
ไหลผาน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหวาง ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุม
ดวยปาดงดิบ และสวนยางพารา มีเทือกเขาที่สําคัญอยู ๒ เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตง   
เปนแนวยาวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาอยูภายใน
จังหวัดในเขตตําบลบุดี ตําบลบันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา อําเภอกรงปนัง และอําเภอรามัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงลกัษณะภูมิประเทศของจังหวัดยะลา 
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  ๓ 
 

 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  
     จังหวัดยะลา ตั้ งอยู ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําให 
มีสภาพอากาศแบบรอนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต 
เดือนพฤษภาคม - กุมภาพันธ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๒๐ องศาเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ย ๓๔.๕๐ องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๑,๗๑๒.๑ มิลลิเมตรตอป  มีฝนตกเฉลี่ย ๑๔๘ วันตอป  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  
มีฝนตกชุกที่สุด 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
       ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะภูเขา เนินเขา และหุบเขา ตั้งแตตอนกลางจนถึง 
ใตสุดของจังหวัด มีที่ราบบางสวนทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก บริเวณที่ราบแมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรี 
ไหลผาน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยระหวาง 100  - 200 เมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปาดงดิบ 
และสวนยางพารา มีเทือกเขาท่ีสําคัญอยู 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตงเปนแนวยาว 
ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาอยูภายในจังหวัด 
ในเขตตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา อําเภอกรงปนัง และอําเภอรามัน 
 
2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
        จังหวัดยะลา มีหนวยการปกครอง ประกอบดวย   
  (๑) อําเภอ     ๘   อําเภอ   
  (๒) ตําบล   ๕๘   ตําบล   
  (๓) หมูบาน                       ๓๘๐ หมูบาน 
  (4) องคการบริหารสวนจังหวัด   1   แหง 
  (5) เทศบาล   ๑๖   แหง (๑ เทศบาลนคร , 2 เทศบาลเมือง , 1๓ เทศบาลตาํบล)  
  (6) องคการบริหารสวนตําบล 4๗   แหง   
 

  การแบงเขตการปกครองและพื้นที่ 
 

   

ที่มา : www..wikipedia.org 
ขอมลู  ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕63 

 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ 

(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน 
 

เทศบาล อบต. 

1. เมืองยะลา ๑๔ ๘๐ 6 9 258 
๒. รามัน     ๑๖ ๙๐ ๓ ๑๔ ๕๑๖ 
๓. บันนังสตา     ๖ ๕๐ ๒ ๕ 629 
๔. กรงปนัง      ๔ ๒๓ - ๔ ๑91 
๕. ธารโต  ๔ ๓๗ ๑ ๔ ๖48 
๖. เบตง     ๕ ๓๒ 2 3 ๑,๓๒๘ 
๗. ยะหา     ๗ ๔๙ 2 6 500 
๘. กาบัง    ๒ ๑๙ - ๒ ๔๕๑ 

รวม ๕๘ ๓๘๐ ๑๖ 4๗ ๔,521 
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        โครงสรางราชการบริหารสวนภูมิภาคและทองถิ่นในจังหวัด 
 

  การจัดองคกรราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยราชการท่ีอยูในความควบคุมดูแลของผูวาราชการ
จังหวัด คอื สวนราชการตาง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
  สวนราชการในระดับจังหวัดเปนหนวยงาน ๒ ลักษณะ คือ หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค
ประจําจังหวัด และหนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด (ที่ข้ึนตรงตอสวนกลาง) และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  
รวมจํานวน ๑๑๖ หนวย ประกอบดวย 

 หนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัดของจังหวัดยะลา  มีท้ังสิ้น ๓๔ หนวยงาน  
 หนวยราชการบริหารสวนกลางในจังหวัด  มีท้ังสิ้น ๗๕ หนวยงาน  
 หนวยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด  มีทั้งสิ้น ๗ หนวยงาน 
การจัดองคกรราชการบริหารสวนทองถิ่น  ประกอบดวย  
 เทศบาล ๑๖ แหง (แยกเปน เทศบาลนคร ๑ แหง เทศบาลเมือง 2 แหง และเทศบาลตําบล 13 แหง) 
 องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง 
 องคการบริหารสวนตําบล  47 แหง   
 

 2.2  การเลือกต้ัง 
         คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2562 โดยกําหนดใหจังหวัดยะลามีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 3 คน และแบงเขตเลือกตั้ง 
เปน 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบดวย  
       เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ประกอบดวย อําเภอเมืองยะลา (ยกเวนตําบลบุดี ตําบลเปาะเสง และตําบลบันนังสาเรง) 
       อําเภอยะหา (เฉพาะตาํบลยะหา ตําบลตาช ีและตาํบลบาโงยซิแน) 
       เขตเลือกตั้งท่ี ๒ ประกอบดวย อําเภอเมืองยะลา (เฉพาะตําบลบุดี ตําบลเปาะเสง และตําบลบันนังสาเรง)  
            อําเภอรามัน อําเภอยะหา (ยกเวนตาํบลยะหา ตาํบลตาชี และตําบล 
            บาโงยซิแน) และอําเภอกาบัง 
 เขตเลือกต้ังที่ ๓ ประกอบดวย อําเภอกรงปนัง อําเภอบันนังสตา อําเภอธารโต และอําเภอเบตง 
 

 สําหรับการเลือกตัง้นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีไดจํานวน 1 คน และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน 30 คน มีวาระการทํางานคราวละ 4 ป  
  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ครั้งลาสุด ในป พ.ศ. 2563 โดยมีผลการเลือกตั้งตามการรับรองของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังน้ี 

 ผูมสีิทธิเลือกตั้ง  จํานวน 367,658  คน  
 ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 253,744  คน  คิดเปนรอยละ 69.01 
 บัตรไมประสงคลงคะแนน จํานวน    22,505  บัตร  คิดเปนรอยละ   8.89  
 บัตรเสีย  จํานวน    22,794  บัตร  คิดเปนรอยละ   8.98 
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  ๕ 
 

 

3.  ประชากร   
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   
 ประชากร ณ เดือนสิงหาคม 2564 จํานวน  537,555 คน แยกเปน 
   ประชากรเพศชาย จํานวน  265,038  คน 
   ประชากรเพศหญิง  จํานวน  266,517  คน 
   จํานวนครวัเรือน จํานวน  167,558 ครัวเรือน 
ตารางแสดงจํานวนประชากรรายอําเภอ / เทศบาล 
 

ลําดับ อําเภอ 
จํานวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 
1 เมืองยะลา 21,605 65,944 87,549 10,692 
 เทศบาลนครยะลา 28,279 31,383 59,662 25,883 
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก 16,568 17,710 34,278 15,030 
 เทศบาลตําบลลาํใหม 3,055 3,174 6,229 1,711 
 เทศบาลตําบลบุด ี 5,659 5,860 11,519 2,938 
 เทศบาลตําบลทาสาป 4,082 4,114 8,196 1,716 
 เทศบาลตําบลยุโป 3,396 3,703 7,099 1,779 
 รวมทั้งหมด 83,644 87,900 170,544 59,749 

2 เบตง 16,220 15,352 31,551 13,899 
 เทศบาลเมืองเบตง 12,707 13,676 26,383 11,328 
 เทศบาลตําบลธารน้าํทิพย 2,382 2,107 4,510 1,798 
 รวมทั้งหมด 31,309 31,135 62,444 27,025 

3 บันนังสตา 28,629 27,576 56,205 15,823 
 เทศบาลตําบลเข่ือนบางลาง 2,348 2,165 4,513 2,022 
 เทศบาลตําบลบันนังสตา 1,286 1,263 2,549 996 
 รวมทั้งหมด 32,263 31,004 63,267 18,841 

4 ธารโต 12,506 11,430 23,936 8,925 
 เทศบาลตําบลคอกชาง 779 739 1,518 584 
 รวมทั้งหมด 13,285 12,169 25,454 9,509 

5 รามัน 35,238 35,599 77,837 18,537 
 เทศบาลตําบลเมืองรามันห 4,573 4,727 9,300 2,765 
 เทศบาลตําบลโกตาบาร ู 2,906 3,004 5,910 1,560 
 เทศบาลตําบลบาลอ 2,783 2,983 5,766 1,345 
 รวมทั้งหมด 45,500 46,313 98,813 24,207 
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ลําดับ อําเภอ 
จํานวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน ชาย หญงิ รวม 
6 ยะหา 17,482 17,246 34,728 7,762 
 เทศบาลตาํบลยะหา 6,352 6,428 12,780 3,213 
 เทศบาลตาํบลปะแต 7,102 7,039 14,141 3,541 
 รวมทั้งหมด 30,936 30,713 61,649 14,516 

7 กาบัง 12,994 12,413 25,407 7,126 
8 กรงปนัง 15,107 14,870 29,977 6,585 
 รวมทั้งสิ้น 265,038 266,517 537,555 167,558 
      

ที่มา ทีท่าํการปกครองจังหวัดยะลา 

ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
 

ตารางแสดงการแบงเขตการปกครองและพื้นท่ี 
 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง 

ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
1 เมืองยะลา 14 81 6 9 
2 เบตง 5 32 2 3 
3 รามัน 16 90 3 14 
4 บันนังสตา 6 50 2 5 
5 ยะหา 7 49 2 6 
6 ธารโต 4 37 1 4 
7 กาบัง 2 19 - 2 
8 กรงปนัง 4 23 - 4 
 รวม 58 381 16 47 

ที่มา ทีท่าํการปกครองจังหวัดยะลา 
ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ : 
     องคกรปกครองสวนทองถิ่น  64  แหง 
  1.องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  1  แหง 
  2.เทศบาล  16  แหง 
     2.1 เทศบาลนคร   1  แหง 
     2.2 เทศบาลเมือง  2  แหง 
     2.3 เทศบาลตําบล  13  แหง 

  3.องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  47  แหง  
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  ๗ 
 

 

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 
จํานวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดยะลา ขอมูลเดือน มิถุนายน 2564 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 

พื้นที่ ชาย หญงิ รวม 

ยอดรวมทั้งหมด 269,152 271,574 540,726 

อายุนอยกวา 1 ป 4,427 4,189 8,616 

อายุ 1 4,448 4,315 8,763 

อายุ 2 4,613 4,346 8,959 

อายุ 3 4,748 4,305 9,053 

อายุ 4 4,562 4,268 8,830 

อายุ 5 4,707 4,406 9,113 

อายุ 6 4,696 4,581 9,277 

อายุ 7 5,029 4,564 9,593 

อายุ 8 5,092 4,739 9,831 

อายุ 9 5,240 4,837 10,077 

อายุ 10 4,826 4,444 9,270 

อายุ 11 4,525 4,346 8,871 

อายุ 12 4,743 4,547 9,290 

อายุ 13 4,710 4,449 9,159 

อายุ 14 4,739 4,429 9,168 

อายุ 15 4,508 4,362 8,870 

อายุ 16 4,543 4,471 9,014 

อายุ 17 4,442 4,229 8,671 

อายุ 18 4,521 4,255 8,776 

อายุ 19 4,594 4,104 8,698 

อายุ 20 4,622 4,277 8,899 

อายุ 21 4,469 4,104 8,573 

อายุ 22 4,431 4,049 8,480 

อายุ 23 4,781 4,494 9,275 

อายุ 24 4,898 4,656 9,554 

อายุ 25 4,916 4,546 9,462 

อายุ 26 4,667 4,373 9,040 
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พื้นที่ ชาย หญิง รวม 

อายุ 27 4,593 4,511 9,104 

อายุ 28 4,656 4,339 8,995 

อายุ 29 4,485 4,239 8,724 

อายุ 30 4,226 4,211 8,437 

อายุ 31 4,472 4,379 8,851 

อายุ 32 4,181 4,174 8,355 

อายุ 33 4,081 4,007 8,088 

อายุ 34 4,099 4,101 8,200 

อายุ 35 3,861 3,730 7,591 

อายุ 36 3,564 3,524 7,088 

อายุ 37 3,653 3,676 7,329 

อายุ 38 3,575 3,564 7,139 

อายุ 39 3,388 3,470 6,858 

อายุ 40 3,435 3,499 6,934 

อายุ 41 3,336 3,403 6,739 

อายุ 42 3,385 3,340 6,725 

อายุ 43 3,055 3,341 6,396 

อายุ 44 3,370 3,555 6,925 

อายุ 45 2,833 3,031 5,864 

อายุ 46 2,889 3,135 6,024 

อายุ 47 2,871 3,043 5,914 

อายุ 48 3,214 3,303 6,517 

อายุ 49 3,042 3,392 6,434 

อายุ 50 3,055 3,255 6,310 

อายุ 51 2,735 3,104 5,839 

อายุ 52 3,047 3,244 6,291 

อายุ 53 2,757 3,105 5,862 

อายุ 54 2,697 2,946 5,643 

อายุ 55 2,942 3,301 6,243 

อายุ 56 2,930 3,104 6,034 
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  ๙ 
 

 

พื้นที่ ชาย หญงิ รวม 

อายุ 57 2,801 3,019 5,820 

อายุ 58 2,731 3,201 5,932 

อายุ 59 2,312 2,623 4,935 

อายุ 60 2,199 2,394 4,593 

อายุ 61 1,966 2,186 4,152 

อายุ 62 1,911 2,055 3,966 

อายุ 63 1,799 1,958 3,757 

อายุ 64 1,448 1,730 3,178 

อายุ 65 1,538 1,820 3,358 

อายุ 66 1,555 1,836 3,391 

อายุ 67 1,447 1,663 3,110 

อายุ 68 1,620 1,814 3,434 

อายุ 69 1,329 1,573 2,902 

อายุ 70 1,217 1,542 2,759 

อายุ 71 1,136 1,410 2,546 

อายุ 72 1,131 1,429 2,560 

อายุ 73 997 1,227 2,224 

อายุ 74 695 989 1,684 

อายุ 75 657 867 1,524 

อายุ 76 560 685 1,245 

อายุ 77 616 815 1,431 

อายุ 78 673 826 1,499 

อายุ 79 614 773 1,387 

อายุ 80 612 801 1,413 

อายุ 81 520 717 1,237 

อายุ 82 498 683 1,181 

อายุ 83 518 727 1,245 

อายุ 84 316 458 774 

อายุ 85 418 822 1,240 

อายุ 86 271 362 633 

อายุ 87 265 329 594 
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พื้นที่ ชาย หญิง รวม 

อายุ 88 229 303 532 

อายุ 89 193 292 485 

อายุ 90 230 387 617 

อายุ 91 112 167 279 

อายุ 92 110 160 270 

อายุ 93 113 138 251 

อายุ 94 84 116 200 

อายุ 95 146 246 392 

อายุ 96 64 71 135 

อายุ 97 70 71 141 

อายุ 98 65 54 119 

อายุ 99 45 61 106 

อายุ 100 100 145 245 

อายุมากกวา 100 ป 297 318 615 
 

ที่มา : กรมการปกครอง  
ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือน มิถุนายน 256๔ 

 
4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศกึษา 
 จํานวนหนวยงานที่จัดการศึกษาจําแนกตามสังกัด 
จังหวัดยะลาจัดบริการทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีสถาบันที่จัดการศึกษาทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน จัดการศกึษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ มีจํานวนหนวยงาน/สถาบัน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,081 แหง  นักเรียน/
นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 204,747 คน ครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 15,985 คน ดังน้ี 
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ตารางจํานวนหนวยงานที่จัดการศึกษา จํานวนนกัเรียน จํานวนครูและบุคลากรจําแนกตามสังกัด 
 

ที ่ หนวยงาน 
จํานวน 

สถานศกึษา 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนครู 
และบุคลากร 

  กระทรวงศึกษาธิการ     

  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 223 54,102 5,035 

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 23,094 2,261 

2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 15,571 1,322 

3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 7,972 795 

4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 15 12 7,465 657 

  สํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 1,740 188 

1 ศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา 1 980 81 

2 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

1 146 30 

3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 41 จังหวัดยะลา 1 614 77 

  สํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 677 104,061 7,954 

 สํานกังานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา   152 

  โรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

  

1 สามัญศึกษา 55 21,420 1,024 

2 สอนศาสนาควบคูสามัญ 41 35,319 2,202 

3 การศกึษาสงเคราะห(การกุศล) 1 712 30 

  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

  

1 สถาบันศึกษาปอเนาะ 124 8,712 479 

2 ศูนยการศกึษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 444 36,666 3,986 

3 สอนศาสนาอยางเดียว 1 323 41 

4 สรางเสริมทักษะชีวิต(วิชาชีพ) 11 909 40 

  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัย  

9 14,552 367 

1 
ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ระดับอําเภอ 

8 14,552 367 

2 โรงเรียนผูใหญเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา 1 

3 ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา  จํานวน 1 แหง 

4 ศูนยการเรียนรูชุมชน จํานวน 29 แหง  

5 
ศูนยสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับตําบล จํานวน 58 
แหง 

 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๒  

 

 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(จังหวัดยะลา) 7 5,730 544 

1 อาชีวศึกษาของรัฐ 5 5,041 459 

2 อาชีวศึกษาของเอกชน 2 689 85 

 การศกึษาอื่นๆ  38  

1 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว/องคกรชุมชน - 38 - 

 รวมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 919 
แหง 

180,223 คน 14,088 
คน 

  กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 7 10,374 867 
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 359 42 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 8,835 634 

3 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา 1 1,090 161 

4 มหาวิทยาลัยอื่นๆ (วิทยาเขตและศูนยในจังหวัดยะลา) 4 90 30 

  กระทรวงมหาดไทย 143 11,411 483 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 127 6,178 178 

2 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 16 5,233 305 

 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 6 602 86 

1 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 (รร.ตชด.) 6 602 86 

  กระทรวงสาธารณสุข 2 794 196 
1 วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธรจังหวัดยะลา 1 485 119 

2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา 1 309 77 

  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  2 1,260 225 
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตยะลา 1 1,011 112 

2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 249 113 

  กระทรวงวัฒนธรรม 1 5 12 

1 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 1 5 12 

  การศกึษาอื่นๆ 1 78 28 
1 โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต 1 78 28 

 รวมสังกัดกระทรวงอื่น 162 
แหง 

24,524 คน 1,897 คน 

  รวมทั้งสิ้น 
1,08

1 
แหง 

204,747 คน 15,985 คน 

 

ผูสอน รวมถึง คณาจารย/อาจารยพิเศษ ขาราชการครู ครูตชด. ครูประจํา/ครูผูสอน พนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวง ครูอัตราจาง และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติหนาที่สอน 
* อัตราสวนครูผูสอนตอนักเรียนโดยเฉลี่ยภาพรวมทั้งจังหวัด 1 : 16 คน 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๑๓ 
 

 

ตารางแสดงขอมูลสถานภาพสถานศกึษาของรัฐในระบบ 
 
 

สถานศกึษาของรัฐในระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศกึษา เลก็ กลาง ใหญ ใหญพิเศษ ไมระบุ รวม 

๑. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 1 - - - - ๑ 
๒. โรงเรียนกีฬา - ๑ - - - ๑ 
๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ยล เขต ๑ 83 25 1 2 - ๑๑๑ 

๔. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.เขต ๒ 34 34 - - - 68 
๕. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท.เขต ๓ 23 9 1 - - 33 
6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 8 1 2 1 - 12 
7. โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 5 - - - - 5 
8. โรงเรียนเทศบาล 4 4 2 1 - 11 
9. โรงเรียนสาธิต 1 - - - - 1 

10. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 - - - - 1 
๑1. สถาบันการพลศึกษา - 1 - - - 1 
๑2. สถาบันอาชีวศึกษา 4 1 - - - 5 
13. สถาบันอุดมศกึษา - 1 1 - - 2 

ที่มา : สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 
แสดงขอมูลสถานภาพสถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 
 

สถานศึกษาของรัฐนอกระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศกึษา เล็ก กลาง ใหญ ใหญพิเศษ ไมระบ ุ รวม 

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 41 - - - - 41 
2. ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศกึษา - 1 - - - 1 
3. ศูนยการเรียนชุมชน 1 - - - - 1 
๔. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอ 
4 - 1 2 1 8 

๕. สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- 1 - - - 1 

6. ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพฯ - - - - - 0 
7. สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ - - - - - 0 

ที่มา : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 
 

 
 
 
 
 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๔  

 

 

แสดงขอมูลสถานภาพสถานศึกษาเอกชนในระบบ 
 

สถานศึกษาเอกชนในระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศึกษา เล็ก กลาง ใหญ 
ใหญ
พิเศษ 

ไมระบุ รวม 

๑. ประเภทสอนศาสนาควบคูวิชาสามัญศึกษา 19 19 6 3 - 4๗ 
๒. ประเภทสามัญศึกษา 4 6 5 1 - ๑๖ 
๓. ประเภทอาชีวศึกษา 1 2 - - - 3 
๔. ประเภทสถาบันอุดมศึกษา - - - - - 0 

ที่มา : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

 แสดงขอมูลสถานภาพสถานศกึษาเอกชนนอกระบบ 
 

สถานศกึษาเอกชนนอกระบบ 

ที ่ ประเภทสถานศกึษา เล็ก กลาง ใหญ 
ใหญ
พิเศษ 

ไมระบุ รวม 

๑. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  101 118 196 - 8 423 
๒. ประเภทสอนศาสนาอิสลาม 15 2 - - - 17 
๓. สถาบันศกึษาปอเนาะ 39 34 34 3 5 115 

ที่มา : สํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒ 

  
4.2  สาธารณสุข 

จังหวัดยะลามีสถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับประกอบดวยโรงพยาบาลศูนย(ยะลา) 1 แหง
โรงพยาบาลทั่วไป (เบตง) 1 แหงโรงพยาบาลชุมชน 6 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ(ศูนยอนามัยที่ 12) ยะลา 
1 แหงและโรงพยาบาลเอกชน (สิโรรส) 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 81 แหง และศูนยสุขภาพชุมชน 
9 แหง 

หนวยงานดานสาธารณสุข 
1. ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 12.1 ยะลา 
2. ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา 
3. ศูนยพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต จังหวัดยะลา 
4. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรธิน จังหวัดยะลา 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
6. โรงพยาบาลสิริรตันรักษ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 

 

 

 

 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๑๕ 
 

 

ตารางจํานวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดยะลา  ป 2563 

สถานบริการ
หลัก 

(CUP) 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนเตียง
ที่ไดรบั
อนุมัติ 

จํานวนเตียง
ที่  

ใหบริการ
จริง 

อัตรา 
การครอง

เตียง 

จํานวน 
รพ.สต./
ศสม. 

Primary 
Care 

Cluster 
(PCC) 

หนวย
บริการปฐม

ภูมิใน
เรือนจํา 

รพศ.ยะลา 140,620 472 541 91.78 18/6 5 1 

รพท.เบตง 50,332 170 170 54.33 9/3 1 1 

รพ.บันนังสตา 54,562 30 60 63.72 10/1 2 - 

รพ.ธารโต 23,121 30 30 64.89 9 1 - 

รพร.ยะหา 50,516 47 79 85.78 10/1 3 - 

รพ.รามัน 83,320 60 107 59.70 16 2 - 

รพ.กาบัง 23,750 30 33 65.26 4 - - 

รพ.กรงปนัง 26,675 30 30 103.9 5 - - 

รวม 452,896 869 1,050 79.45 81/11 14 2 

หมายเหตุ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 12  โรงพยาบาลเอกชน (สิโรรส) จํานวนเตียง 60 เตียง 
ขอมูลจาก http://cmi.healtharea.net ณ วันท่ี 20 มกราคม 2563 
 
 4.3  อาชญากรรม 
       สถานการณความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต ท่ียังไมนิ่ง ไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิด
ความรุนแรงหรือไม ทําใหสถานการณการทองเท่ียวของยะลา ในชวงระยะเวลาตอไปมีความทาทายมากขึ้น 
สถานการณความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต ไดกลายเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยว  
และภาพลักษณของประเทศ  นับตั้งแตเกิดสถานการณความไมสงบขึ้นในป ๒๕๔๖ เปนตนมา และทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น  ทําใหนักทองเที่ยวขาดความมั่นใจ แตยังไมสงผลกระทบตอการทองเที่ยวอําเภอเบตง เพราะ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความมั่นใจในศกัยภาพและความเขมแข็งของภาครัฐ และทุกภาคฝาย 
 

 4.4  ยาเสพติด 
    มีการปองกันกลุมเสี่ยงและผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ทั้งการปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยง 
ในและนอกสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อลดจํานวนผูคาโดยการปราบปรามสกัดก้ัน 
การลักลอบขนสงและจําหนายยาเสพติดในพื้นที่และเรือนจํา เพื่อนําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัด
ฟนฟูอยางเหมาะสมผานกลไกการคดักรองท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการใหความชวยเหลือกลับมาใชชีวิตอยางปกติสุข
ในสังคมอีกครั้ง เพื่อการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนระบบครบวงจรอยางตอเนื่อง ทั้งดานการ
ปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด การปราบปรามผูคายาเสพติด การบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ ผูเสพผูติดยาเสพติด และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบูรณาการดําเนินงานของภาครัฐ 
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหอยูในระดับที่ไมสงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและมีผลการดําเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรมชัดเจน เพื่อใหประชาชนมีความ
มั่นใจและพึงพอใจกลไกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ  

 

 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๑๖  

 

 

      ผลผลิต ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

  (1) สามารถปองกันกลุมเสี่ยงและผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ท้ังการปองกันเยาวชน

กลุมเสี่ยงในและนอกสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงาน และประชาชนทั่วไป 
  (2) ลดจํานวนผูคาโดยการปราบปรามสกัดกั้นการลักลอบขนสงและจําหนายยาเสพติด 

ในพ้ืนท่ีและเรือนจําอยางจริงจังและตอเนื่อง และสงผลใหการแพรระบาดของยาเสพติดในภาพรวมเบาบางลง
ตลอดจนสามารถลดปญหาอาชญากรรมที่เก่ียวของ 

  (3) นําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูอยางเหมาะสม ตลอดจนมีการใหความ
ชวยเหลือกลับมาใชชีวิตอยางปกติสุขในสังคมอีกครั้ง 

  (4) สามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนระบบครบวงจรอยางตอเน่ือง 
ท้ังดานการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด การปราบปรามผูคายาเสพติด การบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพ ผูเสพผูติดยาเสพติด และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

  (5) สามารถบูรณาการดําเนินงานของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในการ

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนและ 

มีผลการดําเนินงานท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
   (6) ประชาชนมีความมั่นใจและพึงพอใจกลไกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ 

 

 4.5  การสังคมสงเคราะห 
     จังหวัดยะลาแมจะมีบริบท ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักศาสนา เปนกรอบในการดําเนินชีวิต  

แตเมื่อเขาสูชวงวัยรุนและเยาวชน ดวยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหวัยรุนและเยาวชนที่ไมไดดําเนินชีวิตอยูใน

กรอบคาํสอนของศาสนา มีปญหาการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยสงผลตอปญหาตางๆ เกิดปญหาการทองกอนวัยอัน

สมควร 
พบวา อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ป ไมเกินเกณฑและมีแนวโนมลดลง แตการตั้งครรภซ้ําใน

มารดาอายุนอยกวา 20ป ยังเกินเกณฑที่กําหนดและมีแนวโนมที่สูงข้ึน โดยพบวามีปญหา 2 สวน คือ สวนที่ 1 

ระบบบริการใหคําปรึกษา เพื่อวางแผนครอบครัว หรือเวนชวงการมีบุตรยังไมเขมขน และยังไมมีระบบบริการเวนชวง

การมีบุตรแบบกึ่งถาวร (หวงอนามัย / ยาฝง) ครอบคลุมในสถานบริการ อีกทั้งขาดการทํางานเชิงรุกเยี่ยมบานดูแล
ตอเนื่อง แมวัยรุนที่อายุต่ํากวา 20 ป  สวนท่ี 2 เนื่องจากการวางแผนครอบครัวและการเวนชวงการมีบุตร ซึ่งไม

สามารถดําเนินงานไดรอยละ 100 เนื่องจากมีขอจํากัดบางประเด็น หรือบางรายที่รับบริการเวนชวงการมีบุตรแลว 
แตตั้งครรภครั้งแรกอายุนอยจึงมีความประสงคตั้งครรภซ้ํากอนอายุ 20 ป ดังนั้น การนําเสนอสถานการณปญหา

ผนวกกับการนําหลักการทางการแพทยและสาธารณสุขและนําหลักศาสนามาบูรณาการการทํางานจะชวยเสริมใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลุมวัยรุนและเยาวชนตอไป 
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  ๑๗ 
 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1   การคมนาคมขนสง 

 การดูแลบํารุงรักษาถนนองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 มีหนาที่ ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาถนนองคการบริหารสวนจังหวัด ในจังหวัดยะลา มีถนนโครงขาย 
ในความรับผิดชอบ จํานวน 98 สายทาง ระยะทางทั้งสิ้น 491.713 กิโลเมตร เปนถนนสายรองที่เชื่อมตอ 
จากทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท และเชื่อมตอกับถนนภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญเปน
ถนนลาดยาง 

ตารางจํานวนสายทางในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ 
จํานวน 
สายทาง 

ชนดิผิวจราจร ระยะทาง 
 (กม.) ลาดยาง คสล. ลูกรัง 

เมือง 24 ๑๐3.893 4.410 - ๑08.303 
ยะหา 8 44.712 0.420 ๒.๒๐๐ ๔7.332 
กาบัง ๓ ๙.๑๗๒ ๑.๔๕๐ - ๑๐.๖๒๒ 
รามัน 22 84.573 4.080 - 88.653 

กรงปนัง 6 33.896 0.500 - 34.396 
บันนังสตา 17 ๖7.591 10.352 - 77.943 

ธารโต 10 90.015 ๑.๙๒๐ 0.730 92.665 
เบตง 8 29.419 ๒.๓๘๐ - 31.799 
รวม 98 463.271 25.512 2.930 491.713 

       ที่มา : องคการบรหิารสวนจังหวัดยะลา 
        ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 

 

บัญชีระยะทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงยะลา 
ตารางแสดงหมายเลขทางหลวงและระยะทางของแขวงทางหลวงยะลา 

หมายเลข
ทางหลวง 

ตอน
ควบคุม ช่ือสายทาง กม. - กม. ระยะทาง 

409 0200 ปาพอ - ทาสาป 18+013 - 34+759 16.746 

410 0201 ยะลา - ตะบิงติงงี 40+365 - 68+714 28.349 

4068 0100 ลําใหม - ลําพะยา 0+000 - 6+258 6.258 

4082 0100 ยะลา - โตะปะเกะ 0+000 - 11+335 11.335 

4089 0100 เตาปูน - ทาสาป 0+000 - 1+825 1.825 
418 0200 ยุโป - ทาสาป 26+775 - 35+648.591 8.874 

4060 0200 กะรุบี - ตะโละหะลอ 16+875 - 28+265 11.390 

4063 0100 ปารามีแต - โกตาบารู 0+000 - 9+917 9.917 

4066 0100 โกตาบารู - บือเล็งใต 0+000 - 22+041 22.041 
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  ๑๘  

 

 

*** จํานวน  23  สายทาง  26  ตอนควบคุม  
 
 5.2  การไฟฟา 

ศักยภาพพลังงานทดแทนของจังหวัดยะลา 
๑) พลังงานแสงอาทิตย 

 

ปจจุบันเราใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยอยู  2 รูปแบบ คือ การใชประโยชนจากพลังงาน 
ความรอนที่ไดโดยตรง กับการนําพลังงานแสงอาทิตย เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ซึ่ งในการผลิตพลังงาน 
จากแสงอาทิตยจะขึ้นอยูกับความเขมแสงในแตละพื้นที่ และพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ ตารางที่ 2-5 แสดงคาความ
เขมแสง และศักยภาพเชิงพลังงานที่ผลิตไดเปนรายป ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง ป พ.ศ. 2558 

 

 

 

4067 0100 โกตาบารู - แบหอ 0+000 - 12+750 12.750 

4071 0100 โกตาบารู - วังพญา 0+000 - 13+248 13.248 

4092 0100 รามัน - จะรังตาดง 0+000 - 17+000 17.000 

4065 0100 บานเนียง - ยะหา 0+000 - 10+760 10.760 

4070 0100 ยะหา - บาละ 0+000 - 29+733 29.733 

4077 0101 ยะหา - บาจุ 0+000 - 10+000 10.000 

4085 0200 ธารคีรี - บันนังดามา 50+020 - 51+263 1.243 

4176 0100 ปะแต - บาละ 0+000 - 14+678 14.678 

4272 0100 ยือนัง - คลองชิง 0+000 - 19+350 19.350 

410 0202 ตะบิงตงิงี - บอหิน 68+714 - 110+636 41.922 

4077 0102 บาจุ - บันนังสตา 10+000 - 32+079 22.079 

4273 0100 ตะบิงติงงี - สันกาหลง 0+000 - 16+700 16.700 

410 0203 บอหิน - เบตง 110+636 - 159+892 49.256 

4363 0100 ฆอแย - กาโต 0+000 - 11+058.433 11.058 

4325 0100 ปากบาง-จุฬาภรณพัฒนา 10 0+000 - 9+800 9.800 

4326 0100 เบตง - บาน กม.17 0+000 - 27+625 27.625 

4244 0100 เบตง - ซาโห 0+000 - 21+781 21.781 

      445.718 
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  ๑๙ 
 

 

ตารางแสดงความเขมแสง และศกัยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย ในพื้นที่จังหวัดยะลา ป ๒๕๕1 – ๒๕๕8 

ป พ .ศ.  

ความเขมแสง และศักยภาพเชิงพลังงานจากแสงอาทิตย 

ความเขมแสงเฉลี่ยรายป ศักยภาพเชิงพลังงาน 

(เมกะจลู /ตารางเมตรวัน(  พลังงานแสงอาทิตย (พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) 

2555 17.50 4,499.30 

2556 17.50 4,478.69 

2557 17.50 4,478.69 

2558 17.50 4,478.69 

2559 17.50 4,499.30 

2560 17.50 4,478.69 

2561 17.50 4,478.69 

2562 17.50 4,478.69 
*ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดยะลา 

                      รวบรวมจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2562 (Thailand Alternative Energy Situation 2019) 

 

2) พลังงานชีวมวล 
พลังงานชีวมวล (Bio Energy)  เปนพลังงานทดแทน ที่ไดจากสารอินทรียของชีวมวลตางๆ  

มาแปรรูปเปนพลังงาน ทั้งในรูปเชื้อเพลิงแข็ง (bio mass) และในรูปเชื้อเพลิงเหลว (bio fuels) การแปรรูปอาจกระทํา
ด ว ย ก า ร เ ผ า ไ ห ม  เ พื่ อ เ ป น พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร อ น  ห รื อ ห มั ก ใ ห เ กิ ด ก า ร ย อ ย ส ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ  
เพื่อเปนกาซชีวภาพ (biogas) หรือการสกัดทางฟสิกสและเคมี เพื่อเปนเชื้อเพลิงเหลว เชน ไบโอดีเซล โดย
สารอินทรียของชีวมวล ไดมาจากพืชและสัตว ที่เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ไมยางพารา ปาลม มะพราว ขาว 
มูลสัตว ขยะ น้ําเสีย น้ํามันพืชใชแลว ซึ่งมีอยูอยางตอเนื่อง  
 
ตารางแสดงศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็ง ในพื้นที่จังหวัดยะลา ป 2557 - 2562 
 

ชีวมวลแข็งจาก 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) 

ขาว 
แกลบ 1.74 1.74 1.43 ๐.๘๒ ๑.๑๓ 1.13 
ฟางขาว 8.79 8.79 7.21 ๔.๑๕ ๕.๖๙ 7.72 

ปาลม

น้ํามัน 

ทางใบและ
กาน 

0.73 1.18 1.26 ๐.๓๘ ๐.๕๒ 
0.65 

ใยปาลม 0.76 1.27 1.36 ๐.๔๑ ๐.๕๖ 0.69 

กะลา 0.82 1.36 1.46 ๐.๔๔ ๐.๖๑ 0.75 

ทะลาย 0.72 1.20 1.29 ๐.๓๙ ๐.๕๓ 0.66 
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  ๒๐  

 

 

ชีวมวลแข็งจาก 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) 

มะพราว 

กะลา 0.74 0.69 0.70 ๐.๖๓ ๐.๖๓ 0.42 

เ ป ลื อ ก 
และกาบ 

1.51 1.42 1.44 ๑.๓๐ ๑.๓0 
0.85 

ก า น ใ บ         
จ่ันทะลาย 

1.42 1.33 1.35 ๑.๒๒ ๑.๒๒ 
0.80 

ยางพารา 

ถานไม 49.30 51.33 53.28 ๕๓.๕๘ ๕๗.๘๐ 56.22 

ไมฟน 22.79 23.73 24.63 ๒๔.๗๗ ๒๖.๗๒ 25.99 

เศษไม 4.36 7.66 7.96 ๘.๐๐ ๘.๖๓ 8.39 

ขี้เลื่อย 2.13 2.21 2.30 ๒.๓๑ ๒.๔๙ 2.42 

รวม 95.81 103.91 105.67 ๙๘.๔๐ 10๗.๘๓ 106.69  

                *ที่มา : สํานักงานพลังงานจังหวัดยะลา 
                            รวบรวมจากรายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2562 (Thailand Alternative Energy Situation 2019) 

  

 5.3 การประปา 
   (1) การประปาเทศบาลนครยะลา 

 

ตารางแสดงขอมูลอัตราการผลิตและผูใชน้ําประปา ในเขตเทศบาลนครยะลา 
 

รายการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 

อัตราการผลิต (ลบ.ม.) 9,878,500 9,366,364 4,840,197 

ผูใชนํ้าประปา (ราย) 19,126 19,471 19,672 
    

ที่มา : กองการประปา เทศบาลนครยะลา 
ขอมูล  ณ  เดือนสงิหาคม 2563  

 
(2) การประปาสวนภูมิภาคสาขาเบตง 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเบตง ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตและจําหนายน้ําประปา ในเขตพื้นที่อําเภอเบตง 

ซึ่งประกอบดวย เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลตําบลธารน้ําทิพย องคการบริหารสวนตําบลยะรม และองคการบริหารสวน
ตําบลตาเนาะแมเราะ โดยมีสถานีผลิตน้ํา 2 แหง และกําลังผลิตรวม 720 ลบ.ม./ชม. ดังนี้ 

ตารางแสดงสถานผีลิตน้ํา และกําลังผลิตน้ํา 
ลําดับที ่ สถานีผลิตน้าํ กําลังผลิตน้าํ (ลบ.ม./ชม.) ท่ีตั้ง 

1 เบตง 420 ตําบลเบตง อําเภอเบตง 
2 มหามงคล 300 ตําบลเบตง อําเภอเบตง 

 

 ป งบประมาณ 2563 ณ สิ้ น เดื อน  กรกฎาคม 2563 การประปาส วน ภูมิภาคสาขา เบตง  
มีจํานวนผูใชน้ํารวม 10,830 ราย มีปริมาณการใชน้ํารวม 2,037,308 ลบ.ม. ซึ่งประกอบไปดวยผูใชน้ํา  
3 ประเภท ดังนี้  
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ตารางแสดงจํานวนผูใชนํ้า และปริมาณการใชน้ํา แบงตามประเภทการใชน้ํา 
 

ประเภท กลุมผูใชน้ํา 
จํานวนผูใชน้ํา 

(ราย) 
ปริมาณการใชน้ํา 

(ลบ.ม.) 
1 ที่อยูอาศยั 9,174 1,207,946 
2 ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก 1,355 614,068 
3 รัฐวสิาหกิจ, ธุรกิจขนาดใหญ และอุตสาหกรรม 301 215,294 

รวม  10,830 2,037,308 
 

 การประปาสวนภูมิภาคสาขาเบตง มีพ้ืนท่ีการใหบริการน้ําประปา ครอบคลุมพื้นที่ เทศบาลเมืองเบตง 
เ ท ศบ า ล ตํ า บ ล ธ า รน้ํ า ทิ พ ย  อ ง ค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ย ะ ร ม  แล ะ อ ง ค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล 
ตาเนาะแมเราะ โดยมีพื้นที่การใหบริการรวม 13.696 ตร.กม. โดยแบงตามพื้นที่ ดังนี้ 

ตารางแสดงจํานวนผูใชนํ้า และพื้นที่การใหบริการ 
 

เทศบาล/ตําบล 
ผูใชน้ํา  
(ราย) 

พื้นที่  
(ตร.กม.) 

เทศบาลเมืองเบตง 8,547 7.967 
เทศบาลตําบลธารน้ําทิพย 300 0.916 
องคการบริการสวนตําบลยะรม 1,951 3.309 
องคการบริการสวนตําบลตาเนาะแมเราะ 32 1.504 

รวม 10,830 13.696 
 

 

 5.4  โทรศพัท 
 การใหบริการโทรศัพทของจังหวัด มี ๒ หนวยงาน คือ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท            

ไทยเทเลโฟน แอนด เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TT&T)  โดยมีสถิติบริการโทรศัพทในป ๒๕63 
 

ตารางแสดงสถิติการบริการโทรศัพท  ป ๒๕63 

บริษทั 
บริษัท ทโีอที จํากัด 

(มหาชน) 
จํานวนชุมสาย 101 
จํานวนหมายเลขที่มี 33,386 
จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา 
จําแนกตามประเภทผูเชา 

ธุรกิจ 1,821 
บาน 9,719 
สาธารณะ 835 
ราชการ 2,425 
ท.ศ.ท. 279 

รวม 15,022 
 

ที่มา : บรษิทั ทโีอที จํากัด (มหาชน)    
ขอมูล  ณ เดือน กรกฎาคม 2563  



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๒  

 

 

 

 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
 

ตารางแสดงรหัสไปรษณียจังหวัดยะลา 
 

อําเภอ รหัสไปรษณีย ปณ. หมายเหตุ 
กรงปนัง 95000 ปณ.ยะลา  
กาบัง 95120 ปณ.ยะหา  
ธารโต 95130 ปณ.บันนังสตา เฉพาะ ต.แมหวาด ม.6 
ธารโต 95150 ปณ.ธารโต  
ธารโต 95170 ปณ.แมหวาด เฉพาะ ต.แมหวาด ม.1-5, ม.7-8 

บันนังสตา 95130 ปณ.บันนังสตา  
เบตง 95110 ปณ.เบตง  
เมือง 95000 ปณ.ยะลา  
เมือง 95160 ปณ.ลําใหม เฉพาะ ต.พรอน, ต.ลิดล, ต.ลําใหม, ต.ลําพะยา 
ยะหา 95120 ปณ.ยะหา  
รามัน 95140 ปณ.รามัน  

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
      จังหวัดยะลา เปนจังหวัดใตสุดของประเทศไทย มีพืชเศรษฐกิจสําคัญรองรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ไดแก ยางพารา ไมยางพารา และไมผล (ทุเรียน ลองกอง มังคุด) ในอดีตพ้ืนที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ แรดีบุก ซึ่งปรากฏในสัญลักษณประจําจังหวัด เปนรูปการทําเหมืองหาบของประชาชน 
 
   ยางพารา 
  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกยางพารามากเปนอันดับ ๕  
ของภาคใต รองจากจังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง โดยในป ๒๕๖1 มีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 
๑,๒93,277 ไร และมีพื้นที่เปดกรีดที่ใหผลผลิตแลว  ๑,๐60,229 ไร ผลผลิตรวม  ๒๕6,๕89 ตัน/ป เกษตรกรสวน
ใ ห ญ ผ ลิ ต เ ป น  ย า ง ก อ น ถ ว ย  ร อ ย ล ะ  6 3  น้ํ า ย า ง ส ด  ร อ ย ล ะ  1 5  ย า ง แ ผ น ดิ บ  ร อ ย ล ะ  2 0  
และอื่น ๆ รอยละ 2 โดยมีขอมูลพื้นที่ปลูกยาง ผลผลิต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๒๓ 
 

 

ตารางขอมูลราคายางพาราในจังหวัดยะลา 5 ปยอนหลัง                    หนวย : บาท/กก.   

ป  น้ํายางสด 
 (เฉลี่ย) 

เศษยาง 
(โรงงาน) 
(เฉล่ีย) 

ยางแผนดิบ 
ทองถิ่น 
(เฉลี่ย)  

ยางแผนดิบประมูล 
ตลก. (เฉล่ีย) 

ยางแผนรมควัน ตลก. 
(เฉลี่ย) 

ป 59 42.50 38.35 42.41 47.37 51.77 

ป 59 49.76 40.45 48.69 51.06 54.98 

ป 60 57.12 47.77 56.56 59.04 59.14 

ป 61 42.75 33.39 41.10 42.60 44.79 

ป 62 43.51 29.14 42.38 43.69 45.86 

ป 63 48.51 29.14 37.22 40.61 43.20 

ที่มา : การยางไทยแหงประเทศ (สาขายะลา) 

 ในการปลูกยางพาราของจังหวัดยะลา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกพันธุ RRIM ๖๐๐  เนื่องจาก
พื้นที่เปนเนินเขา ซึ่งไมเหมาะที่จะปลูกยางพันธุอื่น ๆ ทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปต่ําประกอบกับเกษตรกรสวน
ใหญเปนสวนขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีถือครอง ประมาณ ๕ – ๑๐ ไรตอครัวเรือน  ทําใหการกรีดยางมีความถี่เพิ่มขึ้น มี
การปลูกทดแทนยางเกา 

 

ปาลมน้ํามัน 
ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดยะลาอีกชนิดหนึ่ ง ปลูกมากในพื้นที่ 

อําเภอรามัน อําเภอเมืองยะลา และอําเภอเบตง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ เหมาะสม  
ในป 2561 ปาลมน้ํามันมีพื้นที่ปลูก จํานวน 7,619 ไร ปจจุบันพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พื้ น ท่ี ต า ม น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ เ กษ ต ร ก ร ร ม  ( Zoning)  จ า ก พื้ น ที่ 
ที่ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวมาปลูกปาลมน้ํามัน และมีโรงงานรับซื้อผลผลิตปาลมน้ํามันในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี
และเริ่มมีจุดรวบรวมผลผลิตในพื้นท่ีมากขึ้น 

 

ตารางสถานการณอุตสาหกรรมปาลมในจังหวัดยะลา 
ตารางแสดงเนื้อที่ปลูก เน้ือที่เก็บเก่ียว ผลผลิตรวม และมูลคาของไมยืนตน ป 2561-2563 จังหวัดยะลา 

ป เนื้อที่ 
ปลูก (ไร) 

เนื้อที ่
ใหผลผลิต 

(ไร) 

เนื้อที ่
เก็บเก่ียว 

(ไร)  

ผลผลิต 
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ผลผลติ
รวม (ตน) 

ราคา
ผลผลติ
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

รวมมูลคา 
(ลานบาท) 

ครวัเรือน 
ปลูก 

(ครัวเรือน) 

2561 7,619 6,231 6,231 1,851 11,504 4 42 1,160 
2562 7,303 6,728 2,728 1,575 10,574 2.83 29.18 1,160 
2563 8,162 5,282 4,879 1,393 7,312 3.3 22.22 1,160 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

 
 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๔  

 

 

 ไมผลที่สําคัญของจังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลามีพื้นที่ในการทําสวนผลไมมากรองลงมาจากการปลูกยางพารา ซึ่งไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจ  

ท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ สมโชกุน และกลวยหิน การปลูกไมผลของเกษตรกรสวนใหญ
มีลกัษณะเปนสวนผสม คือ มีการปลูกไมผลทุกชนิดในสวนเดียวกันแตจะแบงพื้นที่ปลูกไมผลชนิดใด  เปนหลักข้ึนอยู
กับสภาพพื้นที่ในการปลูก เชน ทุเรียนและกลวยหินปลูกมากในอําเภอบันนังสตา ลองกองปลูกมากในพื้นที่อําเภอธารโต 
และอําเภอบันนังสตา มังคุดและเงาะ ปลูกมากในอําเภอธารโตสวนสมโชกุนพื้นท่ีปลูกที่สําคัญและเหมาะสมอยูในพื้นที่
อําเภอเบตง 

ทุเรียน เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา มีการปลูกในพื้นที่ของทุกอําเภอ
ปลูกมากที่สุดในพื้นที่อํา เภอบันนังสตาในป 2561 จังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกทุ เรียนจํานวน 54,242 ไร  
โดยทุเรียนพันธุหมอนทองมีปริมาณการผลิตและมูลคามากที่สุดเมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุอื่นๆ ทางดานปริมาณผลผลิตจะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนที่ผันผวนในแตละป ซึ่งสงผลตอการติดดอกของ
ทุเรียนขณะที่พื้นที่การปลูกทุเรียนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ํา ประกอบกับในระยะ 5 ปที่
ผานมา ราคาผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นมาโดยตลอด  ทําใหเกษตรกรบางสวนโคนยางพารา เพื่อปรับเปลี่ยนมาทําสวนทุเรียน 

ตารางแสดงขอมูลพื้นที่ เนื้อท่ีใหผลผลิต ผลผลิตและผลผลิตตอไรทุเรียนรายอําเภอ  

อําเภอ 

เนื้อที่ยืนตน(ไร) เนื้อที่ใหผล (ไร) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตตอไร 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 
 

ป 2561 ป 
2559 

ป 2560 ป 2561 

เมืองยะลา 3,768 3,275 3,275 3,514 3,021 3,040 1,100 665 1,459 313 220 480 

รามัน 3,096 3,167 3,287 2,937 2,937 2,937 1,583 631 1,557 536 215 530 

เบตง 3,920 5,144 6,687 2,956 3,247 3,474 1,617 1,737 4,169 547 535 1200 

ยะหา 3,052 3,117 3,117 2,886 2,886 2,886 1,481 1,036 2,188 513 359 758 

บันนังสตา 16,936 16,936 17,761 16,362 16,362 16,362 8,508 2,945 11,453 520 180 700 

ธารโต 15,323 15,788 15,788 12,673 12,961 12,961 6,894 3,499 9,332 544 270 720 

กาบัง 836 841 846 731 731 731 355 178 374 486 243 511 

กรงปนัง 3,382 3,449 3,481 2,653 2,732 2,732 1,388 1,106 1,912 523 405 700 

รวม 50,313 51,717 54,242 44,712 44,877 45,123 22,926 11,798 32,443 513 303 700 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกทุเรียนจังหวัดยะลา 

ป พ.ศ. ปริมาณผลผลิต 
(ตัน) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 

มูลคาการผลิต 
(ลานบาท) 

2556 18,229 25 455.73 
2557 30,007 27 810.19 
2558 24,965 25 624.13 
2559 22,926 29 664.85 
2560 11,798 40 470.30 
2561 32,443 50 1670.19 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๒๕ 
 

 

 

ลองกอง เปนผลไมเมืองรอน เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีในสภาพภูมิอากาศรอนชื้น สภาพดินที่
เหมาะสมดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุคอนขางสูงและน้ําเพียงพอ ยะลาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูก
ลองกองอีกทั้ งเกษตรกรนิยมปลูกควบคู ไปกับผลไมชนิดอื่นในสวนเดียวกัน ในป 2561 จังหวัดยะลา 
มีพื้นที่ปลูกลองกอง จํานวน 33,968 ไร พ้ืนที่ ใหผลผลิต 33,004 ไร ปลูกมากที่สุดในพ้ืนที่อําเภอธารโต 
และบันนังสตาทางดานปริมาณผลผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวยไมแปรปรวน 
เหมือนปที่ผานมา รวมท้ังตนลองกองไดพักตนสะสมอาหาร และไดน้ําเพียงพอ สงผลใหตนลองกองสมบูรณและ
ใหผลผลิตไดมากขึ้น   
 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกลองกองจังหวัดยะลา 
 

ป พ.ศ. 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 
2556 9,266 9.78 90.66 
2557 22,404 7 156.828 
2558 14,185 7 99.295 
2559 12,091 11 133.00 
2560 600 18 10.80 
2561 4,546 22 79.38 

 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

มั ง คุด  เปนผลไม ยืนต นขนาดใหญ  ชอบอากาศรอนชื้ น  อุณหภูมิ ท่ี เหมาะสมอยู ในช ว ง  
๒๕ – ๓๐ องศาเซลเซียส มังคุดถือเปนราชินีผลไม ไดรับความนิยมมากทั้งในและตางประเทศ ในป 2561 จังหวัด
ยะลา มีพื้นที่การปลูกมังคุดจํานวน 7,399 ไร และพ้ืนที่ใหผลผลิต 6,861 ไร ปริมาณผลผลิตมังคุดมีปริมาณ
เพิ่มข้ึนจากปกอน 
 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกมังคุดจังหวัดยะลา 
 

ป พ.ศ. 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ราคาเฉล่ีย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 
2556 4,807 13.00 62.49 
2557 2,078 13.06 27.14 
2558 3,213 13.00 41.77 
2559 2,793 16 44.69 
2560 319 20 7.29 
2561 3,307 18 72.36 

 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

เงาะ เปนไมผลยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ชอบอากาศรอนชื้นเชนเดียวกับมังคุด จึงมีการปลูกรวมอยู
ในสวนเดียวกัน ในป ๒๕61 เงาะมีพื้นที่ปลูกจํานวน 3,288 ไร เนื้อท่ีปลูกลดลงเนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไป
ปลูกทุเรียนและราคาผลผลิตไมคุมคาตอการจัดการ สําหรับผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย
ตอการออกดอกติดผล และเงาะออกดอกติดผลนอยในปท่ีผานมา ทําใหมีระยะเวลาพักตนสะสมอาหารนานขึ้น
พรอมจะใหผลผลิตมากขึ้น 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๖  

 

 

 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกเงาะจังหวัดยะลา 
 

ป พ.ศ. 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ราคาเฉลี่ย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 
2556 2,125 7.00 14.87 
2557 1,977 7.51 14.84 
2558 1,898 9.00 17.07 
2559 1,456 11 16.02 
2560 325 16 6 
2561 1,638 15 27 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

สมโชกุน เปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดยะลาอีกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกมากในพื้นที่อําเภอเบตง
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม คือ ตั้งอยูในพื้นที่สูงไดรับแสงแดดเต็มที่และนานในชวงกลางวันและมีอากาศท่ี
หนาวเย็นและถายเทไดดีในชวงกลางคืน ในป 2561 สมโชกุนมีพ้ืนที่ปลูกจํานวน 591 ไรปจจุบันสมโชกุน 
มีปริมาณลดลงเน่ืองจากตนสมโชกุนมีอาการทรุดโทรม เพราะปลูกมาแลวหลายปประกอบกับมีตนทุนในการผลิตสูงจาก
การใชสารเคมีในการกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชทําใหบางสวนตองเลิกกิจการและตัดตนสมทิ้ง 

 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกสมโชกนุจงัหวัดยะลา 

ป พ.ศ. 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ราคาเฉล่ีย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 
2556 1,392 78 109.86 
2557 1,196 51 103.38 
2558 1,165 53 103.53 
2559 1,079 52 105.00 
2560 973 100 103.68 
2561 260.53 95 22.53 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

กลวยหิน สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  (GI)  ของจังหวัดยะลา ที่มีตนกํา เนิดในพื้นที่จังหวัดยะลา 
และปลูกมากในพื้นที่อําเภอบันนังสตา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
กลวยหิน ปจจุบันมีความตองการในการบริโภคกลวยหินในปริมาณท่ีสูงขึ้น ทั้งในรูปผลผลิตสดและสินคาแปรรูป สามารถ
ปลูกไดทั้งในรูปแบบสวนเดี่ยว สวนผสมและพืชแซมในสวนยางพารา สรางรายไดใหกับเกษตรกรชาวยะลาสูงข้ึนในแตละป 

 

 

 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๒๗ 
 

 

 

ตารางแสดงขอมูลปริมาณ และมูลคาการปลูกกลวยหินจังหวัดยะลา 
 

ป พ.ศ. 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
ราคาเฉล่ีย 

(บาท/กิโลกรัม) 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 
2556 5,900 18 85.60 
2557 6,094 15 91.94 
2558 7,599 15 76.18 
2559 5,024 15 54 
2560 1,385.5 15 17.77 
2561 1,822.86 15.41 20.55 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา ป 2563 

ขาว จังหวัดยะลา มีพื้นที่นาขาว จํานวน 52,530 ไร แตปจจุบันเกษตรกรไดปลูกขาวเพียง 17,326 
ไร ซึ่งจากการวิเคราะหความเหมาะสมในการปลูกขาวของจังหวัดยะลา พบวา เปนพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมมากเพียง รอย
ละ 9 ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอรามันและอําเภอเมืองยะลา และมีพื้นที่ปลูกขาวที่มีความเหมาะสมปานกลาง รอยละ 
79 ในพื้นที่อําเภอรามัน เมืองยะลา ยะหา กรงปนัง และบันนังสตา และมีพื้นที่นาขาวที่ไมมีความเหมาะสม รอยละ 12 
ทําใหพื้นที่นาขาวกวา 30,000 ไร ถูกปลอยใหทิ้งรางไมเกิดการใชประโยชนจากที่ดินใหคุมคา สงผลตอรายไดเกษตรกร
ชาวนาและความมั่นคงทางอาหารโดยรวมของพื้นท่ีจังหวัดยะลา 

 
 

6.2  การประมง 
          กิจกรรมดานการประมงผลผลิตดานการประมงในป 2560 รวมทั้งสิ้น 2506.2 ตัน มีมูลคารวม 

152.6 ลานบาท แบงเปน 
          - ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีจํานวน 3,445 ครัวเรือน พื้นท่ีขนาด 
631.4 ไร ผลผลิตสัตวน้ํา 1,492.8 ตัน คิดเปนมูลคา 85.3 ลานบาท ชนิดสัตวน้ําที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด  
คือ ปลาดุก รองลงมาคือ ปลานิลและปลาตะเพียน  

- สวนการจับสัตวน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน หวย หนอง คลอง บึง อางเก็บน้ําตางๆ มีพื้นที่
โดยประมาณ 41,516 ไร มีผลผลิตสัตวน้ําที่จับได 1,013.4 ตัน คิดเปนมูลคา 67.3 ลานบาท โดยชนิดสัตวน้ํา 
ที่ไดรับมากที่สุด คือ ปลานิล รองลงมาคือปลาตะเพียนและปลาสวาย  
 

ผลผลิตสัตวน้ําชนดิตางๆ ทีจ่ับไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จังหวัดยะลา พ.ศ.2558-2560 
 

ชนดิสัตวน้ํา ป 2558 (ตัน) ป 2559 (ตัน) ป 2560 (ตัน) 

ปลาดุก 935.5 1,594.4 862.9 

ปลานิล 610.1 603.4 382.2 

ปลาตะเพียน 95.1 81.3 67.3 

ปลาจีน 64.4 19.1 46.7 

ปลาจาระเม็ด 17.8 6.5 26.3 
ปลาย่ีสก 4.3 37.7 23.2 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๘  

 

 

ปลาแรด 4.2 16.4 4.2 
ปลาหมอ 4.0 7.5 4.8 

ปลาสวาย 3.9 2.4 5.4 

สัตวน้ําอ่ืนๆ 2.0 60.3 69.8 

รวมยอด 1,741.4 2,429.1 1,492.7 
ที่มา :  สํานักงานประมงจังหวัดยะลา 

 
 6.3  การปศุสัตว 
         ป ๒๕๕๘ จังหวัดยะลามีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวนกวา ๔๒,๘๒๗ ราย ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว

ตามชนิดสัตว 9 ชนิดสัตว พบวา จํานวนผูเลี้ยงสัตวมากที่สุด คอื พื้นที่อําเภอรามัน จํานวน ๑๑,๘๐๑ ราย รองลงมา 

คอื อําเภอเมอืงยะลา จํานวน ๖,285 ราย ซึ่งเกษตรกรสวนใหญเปนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวแบบรายยอยจํานวนสัตว 

ท่ีเลี้ยงแตละครัวเรือนมีนอย และจะเลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติ ไมมีการจัดการเลี้ยงดูตามวิธีการที่ถูกตอง
ประกอบกับการเลี้ยงสัตวเกษตรกรสวนใหญยึดเปนอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพหลักก็คือ การทําสวนยางพารา สวนผลไม

และไรนา 

 
 

ตารางแสดงขอมูลจํานวนเกษตรกรและพื้นท่ีทําการปศุสัตว 
 

อําเภอ 
เกษตรกรผูเลี้ยงสตัว (ราย) พื้นทีป่ลกูหญา พชือาหารสัตว (ไร) 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๒๙ 
 

 

ตารางแสดงขอมูลดานการเลี้ยงและมูลคาผลผลิตปศุสัตวจังหวัดยะลา  
 

ชนิด 
สัตวเล้ียง 

ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 
จํานวน 

สัตวเลี้ยง (ตัว) 
มูลคาผลผลิต 
(ลานบาท) 

จํานวน 
สัตวเลี้ยง (ตัว) 

มูลคาผลผลิต 
(ลานบาท) 

จํานวน 
สัตวเลี้ยง (ตัว) 

มูลคาผลผลิต 
(ลานบาท) 

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

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 
  

  6.4  การบริการ 
        บริการดานความปลอดภัย 
        จังหวัดยะลา มุงเนนการบูรณาการจากหนวยงานที่เก่ียวของในดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนและนักทองเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอเบตง การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
อยางเปนระบบ ซึ่งจะเปนสวนชวยลดปญหาดานความปลอดภัย ความมั่นคงและปญหาอ่ืน ๆ ที่จะตามมาในอนาคต  
รวมไปถึงการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบทั้งในเชิงรับและเชิงรุก โดยมีเปาหมายการดําเนินงาน ดังนี้ 
 - ควบคุมการทํางานของคนตางดาวและระบบดูแลสุขภาพแรงงานตางดาว 
 - สรางความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 
 - สรางเครือขายการขาวเพ่ือความมั่นคง 
 - จัดตั้งระบบการปองกันและรักษาความปลอดภัย  CCTV 

 6.5  การทองเที่ยว 
        (1) แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
       สวนขวัญเมือง 
       เปนสวนสาธารณะกลางเมืองยะลา ดัดแปลงมาจากสวนสาธารณะพรุบาโกย อยูหางจาก 
ศาลเจาพอหลักเมืองประมาณ ๓๐๐ เมตร มีเน้ือที่ประมาณ ๒๐๗ ไร จัดใหเปนสนามกีฬา สถานท่ีพักผอนหยอนใจ
ของชาวเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบ มีเนื้อที่ ๖๙ ไร เนื่องจากจังหวัดยะลาเปนจังหวัดชายแดนภาคใตที่มีพื้นที่ทั้งหมด
เปนปาเขา ไมมีชายแดนทะเลเลย ทางเทศบาลเมืองยะลาจึงไดจัดทําชายหาดจําลองขึ้น มีสนามแขงขันนกเขาชวาเสียง  
ซึ่งเปนสนามมาตรฐานใหญที่สุดในจังหวัดภาคใต โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนผูทําพิธีเปด “สวนขวัญเมือง” 
อยางเปนทางการเม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ 
    

   นํ้าตกบูเกะปโล  หรือน้ําตกตะวันรัศมี    
   อยูระหวางตําบลบุดีกับตําบลบันนังสาเรง อําเภอเมืองยะลา ที่สันเขาลูกนี้มีน้ําตกซึ่งตามประวัติ

เปนที่พักผอนหยอนใจของเจาผูครองนครเมืองรามัน  ในสมัยที่เมืองชายแดนภาคใตยังแยกตัวเปน ๗ หัวเมือง อยูหาง
จากทางหลวงแผนดินสายยะลา - รามัน ๑ กม. 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐  

 

 

 

   ถ้ําคนโท 
   อยูหางจากตัวเมืองยะลาประมาณ ๖ กิโลเมตร บนถนนสายยะลา - ยะหาดานขวามือ หรือถึงกอน 
ถ้ําคูหาภิมุขเพียง ๑ กิโลเมตร มีรถประจําทางจากตัวเมืองผานทุกครึ่งชั่วโมง เม่ือลงจากรถแลวเดินเขาไปตามถนนเล็ก ๆ 
ประมาณ ๕๐ เมตร ผานปาละเมาะไปยังทิวเขากําปนอันเปนท่ีตั้งของถ้ําสําเภาทอง และถ้ําคนโทเม่ือผาน ถ้ําสําเภาทอง
แลวเดินเลียบเชิงเขาไปอีก ๑๕ นาที จึงถึงถํ้าคนโท ซึ่งเปนถํ้าที่มีความสวยงาม และใหญท่ีสุดในภูเขากําปน เปนภูเขา
หินออน ภายในถ้ํามีหินงอกสูงประมาณ ๑๒๐ เมตร มีลักษณะคลายผูหญิงนั่งสมาธิใคร ๆ เรียกเธอวา “แมนางมณโฑ” 
ซึ่งเพี้ยนมาจากชื่อถ้ํานั่นเอง นอกจากน้ียังเปนแหลงที่ขุดพบพระพิมพเกาแกมากมาย โดยเฉพาะพระพิมพอวโลกิเตศวร
แบบศรวีิชัย ซึ่งเปนพระพิมพที่มีลักษณะดีและเนื้อสวยที่สุดในบรรดาที่ขุดพบไดทั้งหมด 
 

   ถ้ําศิลป 
   ตั้งอยูหมู ๒ ตําบลหนาถํ้า ในเขตอําเภอเมือง ไมไกลจากถ้ําคูหาภิมุข การเดินทางใชเสนทาง
เดียวกับวัดถ้ําคูหาภิมุข แตตองเดินทางตอไปอีก ๒ กิโลเมตร สภาพถนนลาดยางจนถึงเชิงเขา มีบันไดใหนักทองเที่ยว
เดินขึ้นไปยังปากถ้ําโดยสะดวก (ปากถ้ําสูงจากเชิงเขา ๒๘ เมตร) จุดเดนของถ้ําศิลปอยูที่ภายในถ้ํามีจิตรกรรมฝาผนัง 
ท้ังสมัยกอนประวัติศาสตรเปนภาพคนลาสัตว เขียนดวยสีดํา และจิตรกรรมสมัยประวัติศาสตรเปนภาพพระพุทธ
ประวัติ ตอนธิดาพระยามารยั่วยวนพระพุทธเจา ภาพนี้มีขนาด ยาว ๘ เมตร สูง ๕ เมตร แตสภาพของจิตรกรรม
คอนขางลบเลือน จิตรกรรมนี้ไดรับการยกยองวามีอายุเกาแกที่สุดที่พบในประเทศไทย และเปนงานศิลปกรรม 
สมัยศรีวิชัยชิ้นเดียวที่เปนภาพจิตรกรรม การเขาชมแจงความจํานงตอครูใหญโรงเรียนบันนังลูวาที่อยูใกลถ้ํา  
ซึ่งเปนผูเก็บรกัษากุญแจประตูถ้ํา 
 

   น้ําตกตะวันรัศมี   
   เปนน้ําตกที่สวยงามแตกตางจากน้ําตกอื่น ๆ เพราะเมื่อแสงแดดกระทบกับสายนํ้าจะทําให 

สีของหิน ใตแองน้ําเปนสีเหลืองสวยงาม น้ําตกน้ีตั้งอยูหมู ๖ อําเภอรามัน ตั้งบนภูเขาบานบือมัง หางจากตัวเมืองยะลา
ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ใชเสนทางยะลา - โกตาบารู ถนนลาดยางตลอด ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวเขาตําบลโกตาบารู ถึง

ตําบลทาเรือประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวเขาถนนหมูบานประมาณ ๒ กิโลเมตร จะถึงทางเขาน้ําตกเขาไปประมาณ ๕๐๐ เมตร 
 
 

   บึงน้ําใส 

   แหลงกําเนิดปลามังกร อยูที่อําเภอรามัน หางจากตัวเมืองยะลาราว ๒๖ กม. ผาน อ.รามัน ไปทาง 
อ.รือเสาะ ประมาณ ๘ กม. เลี้ยวซายจากถนนใหญเขาสูบานบึงน้ําใสหมูที่ ๕ ต.ตะโละ - หะลอ อ.รามัน ปลาชนิดนี้ 

มีมากในแถบอินโดจีน มาเลเซีย และประเทศไทยตอนลาง  เชื่อกันวาใครเลี้ยงปลามังกร จะมีโชคลาภ ราคาซื้อขาย

จึงคอนขางสูง 

   ถ้ํากระแชง 
   เปนถํ้าที่สวยงามตามธรรมชาติเพดานของถ้ํามีหินยอยมากมาย ถ้ําที่อยูใกลเคียงกับถ้ํากระแชง             

อีก ๓ ถ้ํา ไดแก ถ้ําลูกอม ถ้ํานํ้าลอด และถ้ําพระ ถ้ําเหลานี้อยูในเขตอําเภอบันนังสตา อยูหางตัวจังหวัดยะลา ๕๐ กม. 
หางจากที่วาการอําเภอบันนังสตา ๘ กม. ใชเสนทางเดียวกับการไปเขื่อนบางลาง ลักษณะเดนของถ้ํากระแชง คือ มีลําธาร

ไหลผานลอดถ้ําปากถ้ําเปนโพรงขนาดใหญมองออกไปภายนอกเห็นปาไมรมรื่น และทิวทัศนงดงามเหมาะสําหรับ
ทองเที่ยวพักผอน 

 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๓๑ 
 

 

   นํ้าตกกือลอง (สุขทาลัย) 

   อยูในนิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอบันนังสตา ขนเขาปกโยะ เขาน้ีเปนที่ตั้งสถานี
ถายทอดสัญญาณหางจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กม. ตามเสนทางสายยะลา - เบตง แยกซายเขาทางลูกรังอีก

ประมาณ ๘ กม. น้ําตกนี้ถูกคนพบเม่ือป ๒๕๐๗ ประกอบดวย น้ําตก ๕ ชั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงประทานนามน้ําตกแหงนี้วา “น้ําตกสุขทาลัย” มีทิวทัศนที่สวยงามมากเหมาะสําหรับเลนน้ําในแองน้ํา 

และพักรับประทานอาหาร ณ ศาลาที่สรางไว 
 

   ถํ้าทะลุ  

   อยูในเขตตําบลถํ้าทะลุ อําเภอบันนังสตา ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทางตามเสนทางหลวง 

สายยะลา - บันนังสตา - เบตง และมีทางแยกสูแหลงทองเที่ยวถ้ําทะลุอยูขวามือ จุดเดน คือ ถ้ําหินปูนซึ่งทะลุลอด
ไปอีกดานหนึ่งของภูเขาที่มีศาลประดิษฐานรูปปนเจาแมกวนอิม อันเปนที่เคารพสักการะของชาวไทย เชื้อสายจีน 

ในจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกลเคยีง โดยเฉพาะในชวงเดือนย่ีทางจันทรคติของจีน ซึ่งจัดใหมีเทศกาลกินเจข้ึนที่บริเวณ
ศาลแหงน้ีจะมีนักทองเที่ยวและผูนับถือศรัทธาเจาแมกวนอิมเดินทางมารวมสักการะ และกินเจมากกวาในชวงอ่ืน ๆ 

ของป 
  

   เขื่อนบางลาง 
   ก้ันแมน้ําปตตานี ที่บริเวณบางบางลาง ตําบลเขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

หางจากตัวอําเภอเมือง ๕๘ กิโลเมตร ตัวเขื่อนเปนเข่ือนหินถม แกนดินเหนียว มีความสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว 

๔๓๐ เมตร กวาง ๑๐ เมตร อางเก็บน้ํามีความจุ ๒๖๐ ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีรับน้ําเหนือเขื่อน ๒,๐๘๐ ตารางกิโลเมตร 

   ปาฮาลา – บาลา 
   หรือสวนปาพระนามาภิไธย (สวนที่ ๒) เปนปาดิบชื้นที่อุดมสมบูรณไปดวยพันธุพืชพันธุสัตว

นานาชนิด มีพื้นที่ขนาดใหญอยูในแนวรอยตอระหวางจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส นอกจากนั้นยังเปนตนกําเนิด 
ของแหลงน้ําในเข่ือนบางลาง และนักทองเท่ียวที่สนใจจะศึกษาการเดินปาธรรมชาติ การน่ังเรือ ลองแพ ตกปลา  

สามารถติดตอไดท่ี กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔๕ ถนนสุขยางค อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

   วนอุทยานน้ําตกธารโต 
   อยูที่ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต เปนวนอุทยานและปาสงวน มีเนื้อท่ี ๑,๐๐๐ ไร เปนน้ําตก  

ที่สวยงามลดหลั่นกันลงมาถึง ๙ ชั้น หางจากตัวเมืองออกไปตามถนนยะลา - เบตง ประมาณ กม.ที่ ๕๗ - ๕๘  

มีทางลูกรังแยกเขาไป ๒ กิโลเมตร ประกาศเปนวนอุทยาน เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓  

   นํ้าตกละอองรุง 
   เปนน้ําตกที่ตั้งอยูระหวางเขตติดตออําเภอธารโตและอําเภอเบตงหางจากจังหวัดยะลาประมาณ  

๙๐ กิโลเมตร ใชเสนทางยะลา - เบตง ถนนลาดยางตลอด กอนถึงอําเภอเบตงประมาณ ๔๐ กิโลเมตร จะมีถนน 

ดินแยกเขาน้ําตก ประมาณ ๑๐๐ เมตร น้ําตกแหงนี้มีความงดงามอันเกิดจากละอองนํ้าตกกระทบแสงแดด  

มองเห็นเปนสีรุงอยูเบ้ืองลางริมภูผา บริเวณรมรื่นตลอดทั้งวัน 
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  ๓๒  

 

 

 บอนํ้ารอน 

   เปนปรากฏการณธรรมชาติอยางหนึ่งของเบตงท่ีมีน้ําพุเดือดขึ้นมาจากพื้นดินในหมูบานนะเราะปะไร  

ตําบลตาเนาะ - แมเราะ หางจากอําเภอเบตงประมาณ ๔ กิโลเมตร แยกขวาเขาไปอีก ๖ กิโลเมตร ตรงจุดบริเวณ 
ท่ีน้ําเดือดสามารถตมไขสุกภายใน ๗ นาท ีและเชื่อกันวาน้ําแรนี้สามารถรักษาโรคผิวหนังได 
 

  (2) แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร/ศาสนสถาน 
   พระพทุธไสยาสนวัดคูหาถ้ําภิมุข (วัดหนาถ้ํา) 
   ตั้งอยูท่ีตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมือง ไปตามเสนทางยะลา - หาดใหญ หางจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร 

ตามเสนทางไปสูอําเภอยะหา ชาวบานทั่วไปเรียกวาวัดหนาถ้ํา เพราะภายในวัดนี้มีถ้ําใหญแหงหนึ่ง มีพระพุทธไสยาสน
ของโบราณขนาดใหญประดิษฐานอยูภายใน สันนิษฐานวาสรางมาแตป พ.ศ. ๑๓๐๐ เปนพระพุทธไสยาสนสมัยศรี

วิชัย มีขนาดความยาว ๘๑ ฟุต ๑ นิ้ว เชื่อกันวาเดิมเปนปางนารายณบรรทมสินธุ เพราะมีภาพนาคแผพังพานปก

พระเศียร  ตอมาจึงไดดัดแปลงเปนพระพุทธไสยาสนแบบหินยาน พระพุทธไสยาสนวัดหนาถ้ําแหงน้ีชาวภาคใตถือวา

เปนปูชนียสถาน ที่สําคัญ ๑ ใน ๓ ของดินแดนภาคใต คือ พระบรมธาตุเมืองนครฯ พระธาตุไชยาที่สุราษฎรธานี 
และพระพุทธไสยาสน วัดหนาถ้ํา นอกจากนี้ภายในถ้ํายังมีหินงอกหินยอยสวยงาม ในบริเวณใกล ๆ กัน มีถ้ําอีกแหงหนึ่ง 

เรียกวา ถํ้ามืด ซึ่งภายในมีหินงอกหินยอยเปนรูปลักษณะตาง ๆ เชน มาน เศียรชางเอราวัณ ฯลฯ มีน้ําเย็นสะอาด
ไหลจากโขดหินธรรมชาติ   มีไฟฟาติดตั้งเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายแกนักทองเท่ียวท่ีจะชมถํ้ามืดแหงนี้  
   ศาลเจาพอหลักเมือง 
   เปนที่ต้ังของหลักเมืองจังหวัดยะลา  ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของประชาชนชาวจังหวัดยะลา 
ตั้งอยูใจกลาง วงเวียนหนาศาลากลางจังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยอดเสาหลักเมืองใหเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ภายในศาลประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งสราง 
ดวยแกนไมชัยพฤกษ สูง ๕๐ เซนติเมตร วัดโดยรอบที่ฐาน ๔๓ นิ้ว ที่ปลาย ๓๖ นิ้ว พระเศียรยอดเปนรูปพรหม 
จตุรพักตรและเปลวไฟ บริเวณโดยรอบเปนสวนสาธารณะ รมรื่น สวยงาม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน
ท่ัวไป จะมีการจัดงานสมโภชเจาพอหลักเมือง ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๓๑ พฤษภาคม ของทุก ๆ ป 
   พระมหาธาตุเจดีย  พระพุทธธรรมประกาศ 
   ตั้งอยูที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ องคเจดียตั้งอยูบนเนินเขา มีความกวาง ๓๙ เมตร  
สูง ๓๙.๙ เมตร  เปนมหาธาตุเจดียท่ีสวยงาม และใหญท่ีสุดในภาคใต ภายในพระมหาธาตุเจดียบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ศิลปะการกอสรางเปนสถาปตยกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต 
   มัสยิดกลางจังหวัดยะลา 
   เปนมัสยิดใหญประจําจังหวัดยะลา ตั้งอยูดานซายของถนนสายยะลา - ปตตานี ในเขตเทศบาล
เมืองยะลา โดยผานบริเวณท่ีทางรถไฟฟาตัดขามถนนไปเพียง ๒๐๐ เมตร มัสยิดแหงนี้เพิ่งสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  
รูปทรงงดงาม เปนสถาปตยกรรมแบบตะวันออกที่สอดแทรกเสนกรอบทรงสุเหราไวไดอยางกลมกลืน ดานหนาเปน
บันไดกวาง สูงประมาณ ๓๐ ขั้น ทอดสูลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยม มีโดมใหญอยูกลาง 
  
 
 
 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๓๓ 
 

 

   แหลงทองเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
     สวนสาธารณะสนามชางเผือก 
     สนามโรงพิธีชางเผือก ตั้งอยูใจกลางเมืองยะลา มีพื้นท่ี ๘๐ ไร เคยใชเปนสถานที่ประกอบ 
พิธีนอมเกลาฯ ถวายชางเผือก “พระเศวตสุรคชาธาร” แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 
๙ มีนาคม ๒๕๑๑ ปจจุบันไดรับการตกแตงดวยไมดอก ไมใบ และไมประดับไวอยางสวยงาม มีสระน้ํา มีศาลา 
กลางน้ํา รูปปนจําลองของสัตวตาง ๆ หลายชนิด ประชาชนนิยมไปพักผอนในยามวางเปนจํานวนมาก และ 
ในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน เทศบาลจัดใหมีการแสดงดนตรีเพื่อใหประชาชน ไปพักผอนหยอนใจในสวนสาธารณะ
ไดรับความเพลิดเพลินอีกดวย 
    อําเภอเบตง 
    เบตงเมืองในหมอก เมื่อดูแผนที่ประเทศไทยแลววัดระยะทางจากจุดเริ่มตนกรุงเทพมหานคร  
ลงไปทางใตสุดเปนระยะทางไกลสุดผืนแผนดินไทยตรงจุดท่ีเปนแหลมยื่นเขาไปในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย อาณา
บริเวณนั้น คือ “เบตง” เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา ภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองเบตงมีภูเขาปกคลุมอยูทั่วไป 
บางคนเรียกอําเภอเบตงวา “เมืองในหมอก” ชวงเชาจะมีหมอกปกคลุมไปท่ัวทั้งอําเภอเบตงเปนเมืองชายแดน 
ที่นาเท่ียวเมืองหนึ่ง เพราะมีคนเกือบทุกชาติทุกภาษาพักอยูในเบตงโดยเฉพาะในเขตเทศบาล มีคนจีนมาอาศัยอยู
หลายพวก เชน คนกวางใส กวางตุง ฮกเก้ียน แตจิ๋ว ฯลฯ สวนคนไทยมีทั้งไทยเหนือ ไทยใต ไทยกลางทุกภาค  
นอกจากนี้ก็มีไทยอิสลาม ตลอดจนชาวญี่ปุน เกาหลี และฝรั่งชาติตาง ๆ  เขามาทําคาขายผูที่มีความสนใจดานภาษา 
แลวจะเรียนรูไดหลายภาษาทีเดียว โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ชาวเบตงมีโอกาสใชมากเพราะเปนเมืองชายแดน  
มีแขกชาวตางประเทศเขาออกเปนประจํา และชาวเบตงก็มีโอกาสออกตางประเทศดานมาเลเซีย สิงคโปร ชาวเบตง 
เปนคนขยันในการประกอบอาชีพมีความเปนอยูด ีมีความสามัคคี รักความสงบ 
 

    อุโมงคเบตง 

    ตั้งอยูหมู ๒ บานปยะมิตร ๑ ตําบลตะเนาะแมเราะ เขาทางเดียวกับบอน้ํารอนเบตง อยูถัดจาก
น้ําตกอินทรสร ไปอีก ๓ กิโลเมตร เปนอุโมงคดินซึ่งอดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสตมลายา (จคม.) สรางข้ึนบนเนินเขา

ในปาทึบสําหรับเปนฐานปฏิบัติการตอสูทางการเมือง ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นาสนใจ 

อีกแหงหนึ่ง 
 

   ตูไปรษณียใหญที่สุดในประเทศไทย 

   ต้ังอยูที่อําเภอเบตงในเขตเทศบาลมุมถนนสุขยางค สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๗ โดยคุณสงวน  
จิระจินดา อดีตนายไปรษณียโทรเลข อําเภอเบตง เพื่อใหเปนสัญลักษณของอําเภอเบตงในเรื่องการติดตอสื่อสาร

ลักษณะของตูเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนรูปกลมทรงกระบอก แยกไดเปน ๒ สวน คือ สวนฐานและสวนตัวตู 
สวนสูงของตู คือ ๒๙๐ เซนติเมตร นับจากฐานขึ้นไปรวมความสูงของตูดวย วัดได ๓๒๐ เซนติเมตร ปจจุบัน 

ตูไปรษณียใบนี้ยังใชงานอยู 

 

   สวนสาธารณะเทศบาลตําบลเบตง 
   สวนสาธารณะแหงนี้มีพื้นที่ ประมาณ ๑๒๐ ไร  ตั้ งอยู บนเนิน เขากลาง เ มือง เบตง 

เปนจุดชมทัศนียภาพ มุมกวางของเมืองเบตง ภายในสวนรมรื่นไปดวยไมยืนตนไมดอกนานาพันธุ นอกจากนั้นแลว 
ยังมีสิ่งที่นาสนใจ ไดแก สวนนก สวนสัตว สถานที่แสดงพันธุสัตวน้ํา สวนสุขภาพ เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๔  

 

 

   หมูบานซาไก 

   อยูในพื้นที่หมูที่ ๓ ตําบลบานแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา หางจากตัวจังหวัดยะลาไปทางเบตง

ประมาณ ๘๐ กม. และหางจากถนนใหญลึกเขาไปกลางขุนเขาประมาณ ๔ กม. เปนที่อยูอาศัยของชนพื้นเมืองที่เรา
นิยมเรียกวา “เงาะ” หรือ “เงาะซาไก” บานเรอืนของซาไกสรางดวยไมไผมุงหลังคาจาก มีประมาณ ๒๐ - ๓๐ หลังคาเรือน 

มีอาชีพในการทําไรและหาของปา ปจจุบันไดมีการพัฒนาหมูบานแหงนี้ โดยกรมประชาสงเคราะหรวบรวมใหอยูใน
บริเวณเดียวกันได จํานวน ๒๑ ครอบครัว ๕๒ คน ไดจัดสรางบานใหอยูอาศัยที่ดีข้ึน ปลูกยางพาราพันธุดีใหจํานวน 

๓๐๐ ไร และไดกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี ขอใชคําวา “ศรีธารโต” ใหทุกคนใชเปนนามสกุล 
เด็ก ๆ สามารถเรียนรู และมีการศึกษาท่ีกาวหนามากขึ้น มีครูจากจังหวัดและเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนเขา

ไปใหความรู ทําใหชาวซาไกมีความเจริญขึ้นมาก 
 

 6.6  อุตสาหกรรม 
      จังหวัดยะลา มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ณ วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 

จํานวนท้ังสิ้น 324 โรง เงินลงทุนรวม 11,594 ลานบาท และมีคนงาน จํานวน 6,883 คน โดยจําแนกตามขนาด
เงินลงทุนและแรงงาน แยกตามอําเภอไดดังนี้ 
 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมแบงตามขนาดในแตละอาํเภอ 
 

ลําดับ อําเภอ 
จํานวนโรงงาน 

ขนาดเลก็ (S) ขนาดกลาง (M) ขนาดใหญ (L)  รวมทั้งสิ้น 

1 เมืองยะลา 14  10 10 16  
2 เบตง 47 8 3 58 
3 บันนังสตา 9 3 1 13 
4 ธารโต 5 0 0 5 
5 ยะหา 7 0 0 7 
6 รามัน 68 1 1 70 
7 กาบัง 3 0 0 3 
8 กรงปนัง 7 0 0 7 

รวม 287 22 15 324 
 

 

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 
หมายเหตุ โรงงานขนาดเล็ก (S) หมายถึง โรงงานที่มีเงินลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท และ คนงานนอยกวา 50 คน 
            โรงงานขนาดใหญ (L) หมายถึง โรงงานที่มีเงินลงทุนมากกวา 200 ลานบาท หรือ คนงานมากกวา 200 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๓๕ 
 

 

ตารางแสดงจํานวนโรงงานแยกตามกลุมอตุสาหกรรม 
 

กลุมอตุสาหกรรม จํานวน 

(โรงงาน) 
เงินลงทนุ  

(ลานบาท) 
คนงาน 

(คน) 
เครื่องจกัร 

(แรงมา) 
ผลิตภัณฑจากพืช 70 78.02 111 1,078.00 
อุตสาหกรรมอาหาร 29 203.59 239 4,005.36 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 2 25.86 44 1,058.89 
อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวนรองเทา 1 35.00 250 50.60 
แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 55 542.98 2,077 50,057.36 
เคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแตงฯ 15 487.91 860 8,969.90 
ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 1 7.90 18 89.00 
การพิมพ การเย็บเลม ทําปกหรือการทําแมพิมพ 6 8.70 43 86.79 
เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี 2 3.40 8 18.50 
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม 2 33.00 12 830.56 
ยางและผลิตภัณฑยาง 22 1,480.78 1,581 26,759.43 
ผลิตภัณฑพลาสติก 1 3.90 5 238.85 
ผลิตภัณฑอโลหะ 21 339.85 442 6,270.38 
ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 1 0.68 15 150.60 
ผลิตภัณฑโลหะ 12 34.65 83 731.44 
ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 12 28.84 87 555.14 
ผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ 1 0.84 4 20.37 
ผลิตยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้งการซอมฯ 17 241.19 165 580.45 
การผลิตอื่นๆ 54 8,036.96 839 534,030.43 

รวม 324 11,594.03 6,883 635,582.05 
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

 

 
ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา   

ภาพแสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ในชวง 3 ปที่ผานมา 

จํานวนโรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา (ณ เดือนธันวาคม) อยูในภาวะชะลอตวั อันเนื่องมาจากสถานการณความไมสงบ

ในพ้ืนที่ ตลอดจนการประกาศใชผังเมืองรวมจังหวัดยะลาที่เปนขอจํากัด ทําใหการลงทุนภาคอุตสาหกรรมบาง

ประเภทไมสามารถประกอบกิจการไดในหลายพื้นที่ แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากเงินลงทุน จะพบวา 
อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นใหมมีแนวโนมเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ เห็นไดจากทิศทางการลงทุนของผูประกอบการที่

หันมาลงทุนในกิจการผลิตกระแสไฟฟ าชีวมวลมาก ข้ึน ซึ่ งสอดรับกับสภาพพื้นที่ที่มี เศษไมยางพารา 
ที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตและยังสอดคลองนโยบายดานพลังงานทดแทนที่รัฐบาลใหการสนับสนุนการผลิตและ

การใชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล 
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  ๓๖  

 

 

ตารางอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหกับจังหวัด 3 ลําดับแรก 
 

ลําดับ 
กลุมอตุสาหกรรม 

จํานวน  

(โรง) 
สรางรายไดไมนอยกวา  

(ลานบาท/ป) 

1 ยางและผลิตภัณฑยาง 22 12,000 

2 แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 55 3,000 

3 การผลิตอื่นๆ (เฉพาะโรงผลิตกระแสไฟฟา 7 2,000 

ที่มา : สํานักงานอตุสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

    1) อุตสาหกรรมยาง เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดมากท่ีสุด คือ ไมนอยกวา 12,000 ลานบาท/ป จังหวัดยะลา       
มีการปลูกยางกวา 1.3 ลานไร มีผลผลิตตอปไมนอยกวา 3 แสนตัน มีโรงงานแปรรูปยางที่ไดรับอนุญาตทั้งสิ้น          
22 โรง เ งินลงทุน  1 ,480 ล านบาท คนงาน 1 ,581 คน ปจจุบันมี โ รงงาน ท่ี เปด เดิน เครื่องผลิต 
เพียง 13 โรง กําลังการผลิตรวม 174,989 ตัน/ป สวนใหญเปนการแปรรูปยางขั้นกลางเพื่อสงออกเปนหลัก  
มีลกูคาท่ีสําคญั ไดแก จีน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา  

     2) อุตสาหกรรมแปรรูปไม เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดมากรองจากอุตสาหกรรมยาง คือ            ไมนอย
กวา 3,000 ลานบาท/ป จังหวัดยะลามีการตัดโคนไมยางพารา ประมาณ 24,000 ไร/ป คิดเปนปริมาตร 
ไม ไมนอยกวาปละ 912,000 ลบ.ม. มีโรงงานแปรรปูไมท่ีไดรับอนุญาตทั้งสิ้น 55 โรง เงินลงทุน   542 ลานบาท 
คนงาน 2,077 คน ปจจุบันมีโรงงานที่เปดเดินเครื่องผลิตเพียง 28 โรง กําลังการผลิตรวม 357,395 ลบ.ม./ป 
เปนการแปรรูปเปนไมยางพาราทอน และอัดอบน้ํายา มีลูกคาที่สําคัญ ไดแก โรงงานเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน 
สวนตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก จีน และมาเลเซีย  
   3) โรงงานผลิตกระแสไฟฟา (จัดอยู ในกลุม อุตสาหกรรมอื่นตามการจําแนกกลุม อุตสาหกรรม)  

เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดตอป ไมนอยกวา 2,000 ลานบาท จังหวัดยะลามีโรงผลิตกระแสไฟฟาที่ไดรับอนุญาต
ท้ังสิ้น จํานวน 7 โรง เงินลงทุน 7,691 ลานบาท คนงาน 559 คน แบงเปนประเภทพลังงานน้ํา จํานวน 1 โรง  

ใชกระแสน้ําจากเขื่อนในการผลิต และประเภทพลังงาน ความรอนจากเชื้อเพลิงชีวมวล จํานวน 6 โรง ใชวัตถุดิบ

จากเศษไมยางพาราเปนหลัก แตปจจุบันมีการเดินเครื่องผลิตเพียง 3 โรง ผลิตกระแสไฟฟาได 130 เมกะวัตต/ชม. 

อีก 4 โรง อยูระหวางดําเนินการกอสราง คือ บริษัท เบตง กรีนเพาเวอร จํากัด , บริษัท พี ซี เบตง กรีนเอนเนอรยี่ 
จํากัด , บริษัท ทีพีซีเอช 1 จํากัด และบริษัท ทีพีซีเอช 2 จํากัด เปนโรงไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 
 

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

        ขอมูลพื้นฐานการคาชายแดนไทยกับประเทศมาเลเซีย ดานจังหวัดยะลา 
       จังหวัดยะลา มีชองทําการคากับประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 แหง คือ ดานศุลกากรเบตง อําเภอเบตง   
ซึ่งอยูทางตอนใตสุดของประเทศไทย ภูมิประเทศมีลักษณะยื่นเขาไปในประเทศมาเลเซีย โดยมีทิศตะวันตก ทิศใต 

และทิศตะวันออกบางสวนติดตอกับประเทศมาเลเซยี ดังนี้  
ทิศใต  จดอําเภอโกระ และอําเภอกริก ประเทศมาเลเซยี 
ทิศตะวันออก จดอําเภอกริก ประเทศมาเลเซยี 

ทิศตะวันตก จดอําเภอบาลิ่ง ประเทศมาเลเซีย 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๓๗ 
 

 

เนื่องจากอําเภอเบตง อยูหางไกลจากจังหวัดและเสนทางจากจังหวัดที่จะไปอําเภอเบตง มีลักษณะคดเคี้ยวเลี้ยวไป

ตามไหลเขามากมายหลายชวง ประกอบกับภูเขาสลับซับซอน ทําใหการคมนาคมขนสงไมสะดวกตองใชเวลาเดินทาง
น า น ป ร ะ ม า ณ  3  ชั่ ว โ ม ง  ทั้ ง ที่ มี ร ะ ย ะ ท า ง เ พี ย ง แ ค  1 4 0  กิ โ ล เ ม ต ร  ซึ่ ง ทํ า ใ ห เ ป น อุ ป ส ร ร ค 

ในการขนสงสินคาและสงผลกระทบใหกับสินคานําเขา-สงออก ไปยังประเทศมาเลเซียที่ผานดานศุลกากรเบตง  

มีปริมาณและมูลคา นอยกวาภาวะการคาระหวางประเทศจึงไมคึกคักเทาที่ควร เมื่อเทียบกับการนําเขา - สงออก 

ทางดานศุลกากรอื่นๆ และมูลคาการนําเขาและสงออกสินคาผานดานศุลกากรเบตง ในแตละเดือนจึงมีนอย  
เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายสินคาทางดานศุลกากรอ่ืนๆ 

 จุดผานแดนระหวางจังหวัดยะลากับประเทศมาเลเซีย ดานศุลกากรเบตง ท่ีตั้งเทศบาลเมืองเบตง  
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดกับประเทศมาเลเซียที่ เมืองเปงกาลันฮูลู (โกระ) รัฐเปรัค 
 การขนสง โดยทางรถยนต ใชเสนทางหลวงหมายเลข 410 เชื่อมกับทางหลวงของมาเลเซีย
หมายเลข 77 ซึ่งเสนทางนี้สามารถเชื่อมกับดานศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา และดานศุลกากรสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๘  

 

 

 กลุมอาขีพ 
 รายชื่อผูที่ไดรับการรับรองคณุภาพผลิตภัณฑชุมชน จังหวัดยะลา 
 

ลําดับ ชื่อ ที่อยู 
ชื่อผลติภณัฑ 

(มผช.) 

รายละเอียด
ผลติภณัฑที่

ไดรับการรบัรอง 
เลขที่ใบรบัรอง 

วันที่ออก
ใบรับรอง 

ใบรับรอง
หมดอาย ุ

1 Maher Thobe & Shirt 
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง  
จ.ยะลา 95120 
โทรศัพท 6-2401-8234 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เสื้อโตป 
1102/255

5 

ชนิดเสนใย
ธรรมชาติ 
(ฝาย) 

252-
1/1102 

(ยล) 

22 มิ.ย. 
2564 

21 มิ.ย. 
2567 

2 กลุม U กะลา Handmade 
33 ม.2 ต.ทาสาป อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-0709-7055 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภณัฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

128-7/8(ยล) 23 ส.ค. 
2562 

29 เม.ย. 
2565 

3 กลุมBABA ICE 
40/9 ต.บันนังสาเรง อ.เมอืง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-83-6-5376 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

กระเปาผา 78-2/412(
ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

4 กลุมเเมบานเกษตรกรยอมผา
สีสมุนไพร 
2/1 ม.3 ต.ยะตะ อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 8-2832-3287 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

รองเทาผา 
597/2547 

รองเทาผา 101-1/597 
(ยล) 

29 พ.ค. 
2562 

28 พ.ค. 
2565 

5 กลุมเเมบานเกษตรกรยอมผา
สีสมุนไพร 
2/1 ม.3 ต.ยะตะ อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 8-2832-3287 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 170-
10/417 

(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

6 กลุมกระเปาพลาสตกิสตรไีอลี ผลิตภัณฑจาก ผลิตภัณฑจาก 171-1/418 23 ก.ย. 22 ก.ย. 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๓๙ 
 

 

แป 
160 ม.3 ต.แมหวาด อ.ธาร
โต จ.ยะลา 95170  
โทรศัพท 6-1223-0377 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เชือก 
418/2560 

เชือก (ยล) 2562 2565 

7 กลุมกลึงไมและเฟอรนิเจอร 
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนาถ้ํา อ.
เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท 8-9974-8427 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ไม 
45/2557 

ประเภทใชงาน
ทั่วไป 

207-3/45 
(ยล) 

4 มิ.ย. 
2563 

3 มิ.ย. 
2566 

8 กลุมกะลาทาสาป 
4/6 ม.3 ต.ทาสาป อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-8282-6050 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

98-6/8(ยล) 29 พ.ค. 
2562 

29 เม.ย. 
2565 

9 กลุมกะลาทาสาป 
4/6 ม.3 ต.ทาสาป อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-8282-6050 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2564 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

267-13/8 
(ยล) 

24 ส.ค. 
2564 

23 ส.ค. 
2567 

10 กลุมกะลาลุงชาต ิ
328 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.
บันนังสตา จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท 9-5349-1324 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

141-9/8(ยล) 23 ส.ค. 
2562 

29 เม.ย. 
2565 

11 กลุมเกษตรย่ังยืน 
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-86-9-6220 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/255
4 

ผลิตภัณฑ
กลวยหินอบ
กรอบ รสตน
ตํารับ 

90-
10/1038 

(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
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  ๔๐  

 

 

12 กลุมเกษตรย่ังยืน 
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-86-9-6220 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/255
4 

ผลิตภัณฑ
กลวยหินอบ
กรอบ รส
ปาปกา 

91-
11/1038 

(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

13 กลุมเกษตรย่ังยืน 
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 
 โทรศัพท 0-86-9-6220 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/255
4 

ผลิตภัณฑ
กลวยหินอบ
กรอบ รสโนริ
สาหราย 

89-9/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

14 กลุมเกษตรย่ังยืน 
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-86-9-6220 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/255
4 

ผลิตภัณฑ
กลวยหินอบ
กรอบ รสหวาน 

87-7/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

15 กลุมเกษตรย่ังยืน 
9/12 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-86-9-6220 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/255
4 

ผลิตภัณฑ
กลวยหินอบ
กรอบ รส
สมุนไพร 

86-6/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

16 กลุมเคร่ืองหนังสันกาลาคีรี 
74/36 ม.- ถ.เทศบาล 1  
ต.สะเตง อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-7396-6349 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

หนังแท 
595/2559 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
หนังแท 

265-5/595 
(ยล) 

22 มิ.ย. 
2564 

21 มิ.ย. 
2567 

17 กลุมโคเชต แฮนเมท 
1 ม.2 ต.หวยกระทิง  
อําเภอกรงปนัง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 9-3792-0408 

ผลิตภัณฑจาก
ไหมพรม 

615/2561 

ผลิตภัณฑจาก
ไหมพรม 

159-3/615 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 
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  ๔๑ 
 

 

18 กลุมจะกวะรีไซค 
37/1 ม.2 ต.จะกวะ  
อ.รามัน จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 9-8670-3219 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

167-6/196 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

19 กลุมจะกวะรีไซค 
37/1 ม.2 ต.จะกวะ อ.รา
มัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 9-8670-3219 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

180-
17/412 

(ยล) 

8 ม.ค. 
2563 

7 ม.ค. 
2566 

20 กลุมจักรสานบานหัวควน 
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา  
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 8-6295-9642 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 

231-13/20 
(ยล) 

4 ก.พ. 
2564 

3 ก.พ. 
2567 

21 กลุมจักสานตระกราพลาสติก 
28 ม.1 ต.เปาะเสง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-9978-6519 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 

127-5/20 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

22 กลุมจักสานบานนายพราน 
22 ม.1 ต.พรอน อ.เมอืง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 6-2179-5411 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 

126-4/20 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

23 กลุมจักสานบานบอน้ํารอน 
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตา
เนาะแมเราะ อ.เบตง จ.
ยะลา 95110 โทรศัพท 6-
3079-7857 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจัก
สานไมไผ 

40/2559 

ตะกราสานไม
ไผใสไข 

205-1/40 
(ยล) 

4 มิ.ย. 
2563 

3 มิ.ย. 
2566 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๒  

 

 

24 กลุมจักสานเสนพลาสติกบาน
บันนังกระแจะ 
63/1 ม.5 ต.ธารโต อ.ธารโต  
จ.ยะลา 95150  
โทรศัพท 8-9073-2234 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 

148-6/20 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

25 กลุมจัสมินบาติก 
75/1 ม.2 - ต.กอตอตอืระ 
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 6-5035-4138 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 189-
11/417 

(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

26 กลุมจัสมินบาติก 
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอ
ตอตือระ อ.รามัน จ.
ยะลา 95140 โทรศพัท 6-
5035-4138 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

191-
19/412 

(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

27 กลุมจัสมินบาติก 
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอ
ตอตือระ อ.รามัน จ.
ยะลา 95140 โทรศพัท 6-
5035-4138 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑผา
บาติก 

611/2558 

ผลิตภัณฑผา
บาติก 

190-3/611 
(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

28 กลุมจัสมินบาติก 
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอ
ตอตือระ อ.รามัน จ.
ยะลา 95140 โทรศพัท 6-
5035-4138 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

234-
10/196 

(ยล) 

4 ก.พ. 
2564 

3 ก.พ. 
2567 

29 กลุมจาลงรวมใจ 
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา  
ต.โกตาบารู อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 6-5386-5536 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ผาขนหน ู
971/2548 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
ผาขนหน ู

235-3/971 
(ยล) 

4 ก.พ. 
2564 

3 ก.พ. 
2567 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๔๓ 
 

 

30 กลุมจาลงรวมใจ 
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา  
ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.
ยะลา 95140  
โทรศัพท 6-5386-5536 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 

204-11/20 
(ยล) 

4 มิ.ย. 
2563 

3 มิ.ย. 
2566 

31 กลุมดอกไมผาใยบัว 
169/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อา
ซอง  
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 8-1097-5903 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

155-8/412 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

32 กลุมตดัเย็บบานกาสัง 
165/2 ม.3 ถ.สขุยางค  
ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนงัสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท 6-5552-2055 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททาํจาก
ผาทอ แบบ
ทั่วไป ชนิดเสน
ใยประดิษฐ 

139-8/385 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

33 กลุมตดัเย็บเสื้อผาบานลมิุด 
19 ม.3 ต.ทาสาป อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-9298-7018 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

129-3/196 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

34 กลุมตดัเย็บเสื้อผามุสลิมบาน
ตาเนาะปูเตะ 
14 ม.4 ต.ตาเนาะปูเตะ  
อ.บันนังสตา จ.
ยะลา 95130 โทรศัพท 0-
8839-0839 

ชุดยูเบาะห 
1283/255

5 

ชุดยูเบาะห 80-1/1283 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 เม.ย. 
2565 

35 กลุมตดัเย็บเสือ้ผาและกระเปา
ผา 
6 ม.6 ต.กรงปนัง อ.ก่ิง
อําเภอกรงปนัง จ.
ยะลา 95000 โทรศัพท 8-
4457-1749 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

149-7/412 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๔  

 

 

36 กลุมตดัเย็บเสื้อผาสตรี 
31/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.
กรงปนัง  
อ.ก่ิงอําเภอกรงปนัง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-6963-7480 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

188-
18/412 

(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

37 กลุมตดัเย็บเสื้อผาสตรี 
269 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต 
จ.ยะลา 95150 โทรศัพท 
8-9531-9119 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาคลมุผมสตร ี
385/2557 

ประเภททําจาก
ผาทอ ชนิดเสน
ใยธรรมชาต ิ
แบบทั่วไป 

251-
12/385(ยล) 

22 มิ.ย. 
2564 

21 มิ.ย. 
2567 

38 กลุมทํากระเปาผา 
68 ม.5 ต.อาซอง อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 8-2262-2371 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

156-9/412 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

39 กลุมทําไมเชิงชายฉล ุ
79/3 ม.3 ต.กรงปนัง 
อําเภอกรงปนัง จ.
ยะลา 95000 โทรศพัท 8-
6292-9397 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ไม 
45/2557 

ประเภทใชงาน
ทั่วไป 

150-2/45(
ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

40 กลุมธาตดุิน 
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬวุัน  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 9-5438-2371 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิดเสนใย
ธรรมชาติ 
(ฝาย) สใีบหู
กวาง 

220-4/52(
ยล) 

6 ส.ค. 
2563 

5 ส.ค. 
2566 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๔๕ 
 

 

41 กลุมนานาไอเดียร 
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร
เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 
โทรศัพท 8-9533-2061 
 
 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 196-
12/417(ยล) 

4 มิ.ย. 
2563 

3 มิ.ย. 
2566 

42 กลุมนานาไอเดียร 
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร
เวง  
อ.เบตง จ.ยะลา 95110 
โทรศัพท 8-9533-2061 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

197-8/196 
(ยล) 

4 มิ.ย. 
2563 

3 มิ.ย. 
2566 

43 กลุมนารีจักรสาน 
78/1 ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท 8-0608-1385 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 
 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ริบบิ้น 
972/2548 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
ริบบิ้น 

144-2/972 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

44 กลุมนารีจักรสาน 
78/1 ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท 8-0608-1385 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 
 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

145-5/196 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

45 กลุมนารีพัฒนาบานปาแต 
29/5 ม.1 ต.กอตอตอืระ  
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 9-8019-2764 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 
 

ชุดละหมาด
สตร ี

386/2555 

ชุดละหมาด
สตรีแบบสมยั
นิยม ชนดิเสน
ใยผสม 

164-1/386 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๖  

 

 

46 กลุมนํ้ามันมะพราวสูตร
โบราณ 
21/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกะรอ  
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 9-3794-8546 
 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ไม 
45/2557 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจากไม 

247-4/45(
ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

47 กลุมนํ้ามันมะพราวสูตร
โบราณ 
21/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกะรอ 
อ.รามัน จ.ยะลา 95140 
โทรศัพท 9-3794-8546 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

248-12/8(
ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 เม.ย. 
2565 

48 กลุมนุรไอซปนใจยะลา 
80/1 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-9595-3828 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาเขียนลาย 
1479/255

8 

ผาเขียนลาย 
ทําจากผาทอ 
เสนใย
ธรรมชาติ 

125-
1/1479 

(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

49 กลุมนูรไอซปนใจยะลา 
80/1 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมือง         
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-9595-3828 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

122-5/412 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

50 กลุมนูรไอซปนใจยะลา 
80/1 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 8-9595-3828 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาบาติก 
51/2557 

ผลิตภัณฑผา
บาติก เสนใย
ประดิษฐ 

123-5/51 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๔๗ 
 

 

51 ก ลุ ม นู ร ไ อ ซ ป น ใ จ ยะ ล า 
80/1 ม.4 ต.ทาสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 โทรศัพท 
8-9595-3828 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑผา
บาติก 

611/2558 

ผลิ ตภัณฑ ผ า
บาติก 

124-1/611 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

52 ก ลุ ม ใ น ห ล ง บ า ติ ก 
152 ม.10 ต.แมหวาด  
อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 
โทรศัพท  6-2243-6414 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ช นิ ด เ ส น ใ ย
ประดิษฐ 

245-8/52 
(ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

53 ก ลุ ม ใ น ห ล ง บ า ติ ก 
152 ม.10 ต.แมหวาด  
อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 
โทรศัพท  6-2243-6414 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจ าก
เศษผา 

246-
21/412(ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

54 ก ลุ ม บ า น ใ บ ไ ม 
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย  
อ .รามัน จ .ยะลา  95140 
โทรศัพท  8-9888-2127 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ภาพประดิษฐ
จากวัสดผุสม 
224/2547 

ภาพประดิษฐ
จากวัสดุผสม 

244-4/224 
(ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

55 ก ลุ ม บ า น แ ย ะ ร ว ม ใ จ 
51/2 ม.2 ต.อาซอง  
อ .รามัน จ .ยะลา  95140 
โทรศัพท  8-1738-6240 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ปลอกหมอน
อิง 

1444/255
3 

ประเภททําจาก
ผ า ท อ ทั้ ง ผื น
เสนใยผสม 

151-
2/1444(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๘  

 

 

56 ก ลุ ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ บ า น กู วิ ง 
171/2 ม.6 ต.บาโระ  
อ .ยะหา จ.ยะลา  95120 
โทรศัพท  8-3397-9896 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เชือก 

418/2560 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากเชือก 

225-2/418 
(ยล) 

16 ก.ย. 
2563 

15 ก.ย. 
2566 

57 กลุ มปลาส มบ านสั นติ  1 
123 ม.2 ซ.- ต.เขื่อนบาง
ลาง อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  9-3758-9265 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

249-14/20 
(ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

58 ก ลุ ม ป ก จั ก ร ลี ม า ปู โ ร ะ 
82 ม.3 ต.บาโงยซิแน  
อ .ยะหา จ.ยะลา  95120 
โทรศัพท  8-9870-4768 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ท อ 
แ บ บ
สํ า เ ร็ จ รู ป 
ชนิ ด เ ส น ใ ย
ประดิษฐ 

132-6/385 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

59 กลุ มป กผ าคลุ มผมชุมชน
มุ ส ลิ ม สั ม พั น ธ 
100 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8071-6181 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ปลอกหมอนอิง 
1444/2553 

ประเภททํ า
จากผาทอทั้ง
ผืน 

71-1/1444 
(ยล) 

29 พ.ย. 
2561 

28 พ.ย. 
2564 

60 ก ลุ ม ปุ ต รี ก ร ะ เ ป า ผ า 
7 ม.3 ต.โกตาบารู อ.รามัน 
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  8-4748-0121 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 146-8/417 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

61 ก ลุ ม ปุ โ ร ง แ ล น ด 
22/4 ม.4 ต.ปุโรง อําเภอ
กรงปนัง จ.ยะลา  95000 
โทรศัพท 8-0378-1987 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑ
กะลามะพราว 

157-10/8 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

29 
เม.ย. 

2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๔๙ 
 

 

62 ก ลุ ม แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ก า ร เ ก ษ ต ร 
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  8-2614-1597 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
กวน 

35/2558 

สมแขกกวน 103-2/35 
(ยล) 

29 พ.ค. 
2562 

28 พ.ค. 
2565 

63 กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ
การเกษตร 
2/1 ม.2 ต.ตาช ีอ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท 8-2614-1597 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
กวน 

35/2558 

ทุเรยีนกวน 104-3/35 
(ยล) 

29 พ.ค. 
2562 

28 พ.ค. 
2565 

64 กลุ ม ผ ลิ ต ชุ ด เ ค รื่ อ งน อ น 
42/3 ม.2 ต.ปุโรง อําเภอ
กรงปนัง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท  9-3657-5771 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาปูที่นอนและ
ปลอกหมอน 

1446/2553 

ปลอกหมอน
ช นิ ด ป ล อ ก
หมอนหนุน 
( เ ส น ใ ย
ประดิษฐ) 

172-
1/1446(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

65 ก ลุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก
ก ะ ล า ม ะ พ ร า ว 
31/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลําพะ
ยา อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท  8-6344-7365 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผลิตภัณฑ
กะลามะพราว 

202-11/8 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 29 
เม.ย. 

2565 

66 ก ลุ ม ผ า ค ลุ ม ผ ม ส ต ร ี
68 ม.5 ต.อาซอง อ.รามัน 
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  8-2262-2371 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ถั ก
ห รื อ ผ า ยื ด 
แ บ บ ทั่ ว ไ ป 
ชนิ ด เส น ใ ย
ประดิษฐ 

160-9/385 
(ยล) 

23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

67 กลุ ม ผ า บาติ ก  อ าดื อ นั น 
26 ม.- ซ.สงาอุทิศ  
ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง  
อ . เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  0-8109-9216 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาบาติก 
51/2557 

ผลิตภัณฑผา
บาติก 

70-3/51(ยล) 29 พ.ย. 
2561 

28 พ.ย. 
2564 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๐  

 

 

68 ก ลุ ม ผ า มั ด ย อ ม สี ม า ย า 
136 ม.1 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-9308-7252 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 95-5/417 
(ยล) 

29 พ.ค. 
2562 

28 พ.ค. 
2565 

69 ก ลุ ม ผ า มั ด ย อ ม สี ม า ย า 
136 ม.1 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-9308-7252 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

117-4/412 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

70 ก ลุ ม ผ า มั ด ย อ ม สี ม า ย า 
136 ม.1 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-9930-8725 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เ ส น ใ ย
ประดิษฐ 

107-1/52 
(ยล) 

6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 
2565 

71 กลุมพัฒนาแปรรูปกลวย
หินนังตา 
418 ม.7  ต.บันนังสตา  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท 8-1388-9158 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

ก ล ว ย หิ น
กรอบเค็ม 

192-
13/1038(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

72 ก ลุ ม พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
147 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-0994-2003 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

115-2/9(ยล) 23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

73 ก ลุ ม พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
147 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-0994-2003 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

219-11/9(
ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๕๑ 
 

 

74 ก ลุ ม พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
147 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-0994-2003 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

216-12/20 
(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

75 ก ลุ ม เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร 
26/2 ม.5 ต.ลิดล อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9288-1447 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เคร่ืองเรือนไม
สําหรับที่พัก
อาศัย : ตู 

953/2558 

ประเภททํ า
จากไม 

136-1/953 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

76 ก ลุ ม เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร ไ ม ไ ผ 
29/6 ม.5 ต.พรอน อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-8764-8132 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เคร่ืองเรือนไมไผ 
65/2558 

ชนิดเกาอี ้ 131-1/65 
(ยล) 

23 ส.ค. 
2562 

22 ส.ค. 
2565 

77 ก ลุ ม เ ฟ อ ร นิ เ จ อ ร ไ ม ไ ผ 
29/6 ม.5 ต.พรอน อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-8764-8132 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจากไม

ไผ 
184/2557 

ประเ ภท ใ ช
งานทั่วไป 

215-1/184 
(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

78 ก ลุ ม ม ะ ลิ บ า ติ ก 
2/35 ม.- ซ.- ถ.อาคาร
สงเคราะห ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9598-2646 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

194-
20/412(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

79 ก ลุ ม มั ด ย อ ม  DIKOTA 
13 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน 
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  9-8701-3501 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ 
(ฝาย) สีใบหู
กวาง 

230-5/52 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๒  

 

 

80 กลุมมัดยอมเมืองเกายะลา 
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทาสาป 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  6-3653-7884 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ 
(ฝาย) 

212-3/52 
(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

81 กลุ ม มี ด พกบ า น ตา เอี ย ด 
167/2 ม.5 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  9-2925-0966 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

มีด 
82/2546 

ประเภทมีด
เ ห ล็ ก ก ล า 
ชนิดที่ ใ ช ใ น
ภาคสนาม 

243-2/82 
(ยล) 

30 มี.ค. 
2564 

29 มี.ค. 
2567 

82 กลุมแมบานเกษตรกรกาแปะ
กอตอใน 
73/3 ม.2 - ต.เบตง อ.เบตง 
จ.ยะลา 95110  
โทรศัพท 8-1092-6086 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กาแฟผสม 
1315/2558 

กาแฟผสม 176-
2/1315(ยล) 

8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 
2566 

83 กลุมแมบานเกษตรกรคอก
ชาง 
11 ม.- ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา 95170  
โทรศัพท 0-8728-7764 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

กลวยหิน รส
เค็ม 

85-5/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 
เม.ย. 

2565 

84 กลุมแมบานเกษตรกรคอก
ชาง 
11 ม.- ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา 95170 โทรศัพท 
0-8728-7764 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

กลวยหิน
กรอบแกว 

84-4/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 
เม.ย. 

2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๕๓ 
 

 

85 กลุมแมบานเกษตรกรบานบา
ละ 
72 ม.1 ต.บาละ อ.กาบัง 
จ.ยะลา 95160  
โทรศัพท 8-8394-6535 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

198-9/9(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

86 กลุมแมบานเกษตรกรแปรรูป
ไ ม ผ ล บ า น ด อ น 
อาคารเอนกประสงค ม.7  
ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง  
จ.ยะลา 95110  
โทรศัพท  8-6290-9889 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

177-8/9(ยล) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 
2566 

87 กลุมแมบานเกษตรกรยีลาปน 
505 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่ง
ชั น  อ . บั น นั ง ส ต า  จ .
ยะลา 95130 โทรศัพท 8-
6286-7502 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

กลวยหินรส
เค็ม 

83-3/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 
เม.ย. 

2565 

88 ก ลุ ม แ ม บ า น เ ก ษ ต ร ก ร
สั น ติ ภ า พ วั ง พ ญ า 
119 ม.2 โตะปาเก  
ต.วังพญา อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140 
 โทรศัพท 0-8127-6937 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
ใบเตย 

58/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากใบเตย 

232-2/58 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

89 กลุมแมบานรวมใจพัฒนา 
105/1 ม.7 ถ.กาแปะฮูล ู
 ต.เบตง อ.เบตง  
จ.ยะลา 95110  
โทรศัพท  8-3195-5776 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

หมี่เบตง 
1326/2549 

หมี่เบตง 178-
2/1326(ยล) 

8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 
2566 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๔  

 

 

90 ก ลุ ม ไ ม ก ว า ด ด อ ก ห ญ า 
28/6 ม.3 ถ.- ต.ถ้ําทะลุ  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-0271-6421 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

217-10/9 
(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

91 กลุมไมกวาดดอกหญาคลอง
ชิง 
29 ม.8 ต.บาละ อ.กาบัง 
 จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท 6-5413-7291 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

169-4/9(ยล) 23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

92 กลุมไมกวาดดอกหญาตาํบล
คีรีเขต 
56/3 ม.1 ต.ครีีเขต 
 อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 
โทรศัพท 8-0867-7117 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

147-3/9(ยล) 23 ก.ย. 
2562 

22 ก.ย. 
2565 

93 กลุ ม เยาวชนบือแนบาติก 
12/4 ม.4 ต.บุดี อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9463-2408 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาบาติก 
51/2557 

ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ 
( ฝ า ย )  สี
ธรรมชาติ 

272-7/51 
(ยล) 

24 ส.ค. 
2564 

23 ส.ค. 
2567 

94 กลุ ม เยาวชนบือแนบาติก 
12/4 ม.4 ต.บุดี อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9463-2408 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาบาติก 
51/2557 

ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ 
(ฝาย) 

273-8/51 
(ยล) 

24 ส.ค. 
2564 

23 ส.ค. 
2567 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๕๕ 
 

 

95 กลุม เยาวชนบือแนบาติก 
12/4 ม.4 ต.บุดี อ.เมอืง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9463-2408 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุไหล 
246/2557 

ประเภททอ 
ชนิ ด เส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ
(ฝาย) 

185-1/246 
(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

96 กลุม เยาวชนบือแนบาติก 
12/4 ม.4 ต.บุดี อ.เมอืง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9463-2408 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เส น ใ ย
ประดิษฐ 

186-2/52 
(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

97 กลุม เยาวชนบือแนบาติก 
12/4 ม.4 ต.บุดี อ.เมอืง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-9463-2408 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
ไหมพรม 

615/2561 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากไหมพรม 

187-4/615 
(ยล) 

17 ก.พ. 
2563 

16 ก.พ. 
2566 

98 กลุมเยาวชนแบงคเครื่องหนัง 
8/1 ซ.14 ถ.ผังเมือง 4  
ต.สะเตง อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000 
 โทรศัพท 0-6125-1434 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาหนังแท 
592/2559 

กระเปาหนัง
วัวแกะลาย 

93-2/592 
(ยล) 

11 เม.ย. 
2562 

10 
เม.ย. 

2565 

99 กลุมเยาวชนแบงคเครื่องหนัง 
8/1 ซ.14 ถ.ผังเมือง 4  
ต.สะเตง อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-6125-1434 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เข็มขดัหนังแท 
377/2559 

เข็ มขัดหนั ง
แท 

109-1/377 
(ยล) 

6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 
2565 

100 ก ลุ ม ล า ย ไ ท ย  จิ ล เ ว ล ลี่ 
19 ม.- ถ.ปราจิณ ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-1538-9072 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
เคร่ืองเงิน 

23/2549 

ช นิ ด
เ ค ร่ื อ ง เ งิ น
แ บ บ มี
ลวดลาย 

116-1/23 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๖  

 

 

101 กลุมลูกปดโนราหนองมิกซ 
28/2 ม.2 ต.ครีีเขต  
อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 
โทรศัพท  8-4748-3169 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ลูกปด 
193/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
ลูกปด 

229-4/193 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

102 ก ลุ ม ลู ก ป ด ป ร ะ ดิ ษ ฐ 
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู 
อ .รามัน จ.ยะลา  95140 
โทรศัพท  8-9976-5800 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เ สั น ใ ย
ธรรมชาติ 

237-7/52 
(ยล) 

30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 
2567 

103 ก ลุ ม ว า นี ดี ไ ซ น 
86 ม.5 ต.อาซอง อ.รามัน 
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  8-7292-1938 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 161-9/417 
(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

104 กลุมวิสาหกิจชุมชนน้ําพริก
อินทิราอาหารทะเลแปรรูป 
33 ม.- ซ.นุกูลกิจ 1  
ถ.วงเวียน 3 ต.สะเตง  
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-8671-1774 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกกุงเสียบ 
322/2556 

น้ํ า พ ริ ก กุ ง
เสียบ 

121-2/322 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

105 ก ลุ ม ศ รี ปุ ต รี 
31 ม.- ซ.-- ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-4199-2731 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 68-3/417 
(ยล) 

29 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 
2564 

106 ก ลุ ม ศ รี ปุ ต รี 
31 ม.- ซ.-- ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000 โทรศัพท 
8-4199-2731 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ท อ 
ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธ ร ร ม ช า ติ 
แบบทั่วไป 

271-
12/385(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๕๗ 
 

 

107 ก ลุ ม ศ รี ย ะ ล า บ า ติ ก 
24 ม.- ซ.กาญจนา 2  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8783-7400 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาบาติก 
51/2557 

ผาบาติก 76-4/51(ยล) 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 
2565 

108 ก ลุ ม ส ต รี จั ก ส า น 
62 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สะเอะ อ.
ก่ิ ง อํ า เ ภ อ ก ร ง ป นั ง  จ .
ยะลา 95000 โทรศัพท 6-
1658-2191 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

ริบบิ้น 
972/2548 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
ริบบิ้น 

213-3/972(
ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

109 กลุมสตรีจําหนายเสื้อโตปส
ต รี แ ล ะ เ ด็ ก 
5 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  9-3714-7175 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

168-7/196 
(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

110 กลุมสตรีจําหนายเสื้อโตปส
ต รี แ ล ะ เ ด็ ก 
5 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  9-3714-7175 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

174-
15/412(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

111 กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผา ตําบล
ส ะ เ ต ง น อ ก 
90 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะเตง
น อ ก  อ . เ มื อ ง  จ .
ยะลา 95000 โทรศัพท 0-
8127-5501 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 221-
14/417(ยล) 

16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 
2566 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๘  

 

 

112 กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผาบาน
บั น นั ง ลู ว า 
17 ม.2 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-9360-2040 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ท อ 
ชนิ ด เ ส น ใ ย
ป ร ะ ดิ ษ ฐ 
แบบทั่วไป 

195-
11/385(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

113 กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผาบาน
บั น นั ง ลู ว า 
17 ม.2 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-3602-0400 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

100-3/412 
(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 

114 กลุมสตรีตัดเย็บเสื้อผาบาน
บั น นั ง ลู ว า 
17 ม.2 ต.หนาถ้ํา อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-9360-2040 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 99-6/417 
(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 

115 ก ลุ ม ส ต รี บ า น กื อ ล อ ง 
40/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน 
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  0-6570-2023 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 242-
16/417(ยล) 

30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 
2567 

116 กลุ มสตรีบ านโต ะดูรั สทํ า
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ หิ น สี 
79/3 ม.- ต.ทาสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-7392-9489 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑ
ประดับมุก 

623/2547 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดับมุก 

114-1/623 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๕๙ 
 

 

117 กลุมสตรีบ านโต ะดู รัสทํ า
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ หิ น สี 
79/3 ม.3 ต.ทาสาป อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-6820-8599 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เคร่ืองประดับ
หินส ี

421/2547 

เครื่องประดั
บหินสี 

113-1/421 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

118 ก ลุ ม ส ต รี บ า น บ า ล ะ 
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาละ  
อ .กาบัง จ .ยะลา  95120 
โทรศัพท  9-6925-6648 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

199-8/20 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

119 กลุมสตรีผาคลุมผมบานมายอ 
5 ม.6 ต.ธารโต อ.ธารโต 
 จ.ยะลา 95150 
 โทรศัพท 8-0707-4170 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ถั ก
ห รื อ ผ า ยื ด 
แ บ บ
สํ า เ ร็ จ รู ป 
ชนิ ด เส น ใ ย
ประดิษฐ 

165-
10/385(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

120 กลุมสตรีพัฒนาทําผาคลุมผม 
3 ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  8-4847-9132 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ประเภททํ า
จ า ก ผ า ท อ 
แ บ บ ทั่ ว ไ ป 
ชนิ ด เส น ใ ย
ผสม 

133-7/385 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

121 ก ลุ ม ส ต รี เ ห มื อ ง ล า บู 
29/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปะแต 
อ.ยะหา จ.ยะลา  95120 
โทรศัพท  8-0704-2337 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
ไหมพรม 

615/2561 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากไหมพรม 

224-5/615 
(ยล) 

16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 
2566 

122 กลุ ม สม าชิ กส า ธา รณสุ ข
พั ฒ น า 
76 ม.1 ถ.ยะลา-โกตา  
ต.โกตาบารู อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  8-6291-6091 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เคก 
459/2555 

เคก 112-2/459 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๐  

 

 

123 กลุมสมาชิกสาธารณสขุ
พัฒนา 
76 ม.1 ถ.ยะลา-โกตา 
 ต.โกตาบาร ูอ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท 8-6291-6091 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
เคลือบนํ้าตาล 
1386/2558 

ลูกหยีปรุงรส 111-
1/1386(ยล) 

6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 
2565 

124 กลุ มสหกรณ ก ริชรามันห 
97/10 ม.2 ต.ตะโละหะลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา  95140 
โทรศัพท  0-8629-9341 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กริชปตตาน ี
374/2547 

กริชรามันห 
แบบใบกริช
คด 

92-1/374 
(ยล) 

11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 
2565 

125 กลุมสัมมาชีพบานคลองปุด 
59/1 ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง 
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  8-1765-5881 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

264-
13/196(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

126 กลุมสัมมาชีพสานกระเปา
พ ล า ส ติ ก บ า น ต า แ ซ ะ 
161 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตาเซะ 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  6-3596-2120 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

203-10/20 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

127 กลุมเสื้อผามุสลิมบานรานอ 
132 ม.8 ต.ตาเนาะปูเตะ  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-9596-1754 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาคลมุผมสตรี 
385/2557 

ผ า ค ลุ ม ผ ม
สตร ี

77-5/385 
(ยล) 

11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๖๑ 
 

 

128 กลุมเสื้อผามุสลิมบานรานอ 
132 ม.8 ต.ตาเนาะปูเตะ  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-9596-1754 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ชุดยูเบาะห 
1283/2555 

ชุดยูเบาะห 218-
2/1283(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

129 กลุมหอยประดิษฐและของที่
ระลึก 
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมอืง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-8946-3397 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

วัสดุผสม 
1122/2556 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
วัสดุผสม 

96-2/1122 
(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 

130 กลุมหอยประดิษฐและของที่
ระลึก 
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมอืง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-8946-3397 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
เปลือกหอย 

367/2547 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เปลือกหอย 

97-1/367 
(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 

131 กลุมหัตถกรรมงานประดิษฐ
บานยุโป 
39/1 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท 0-6147-1412 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
ไหมพรม 

615/2561 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากไหมพรม 

228-6/615 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

132 กลุมอันนูร 
118/3 ม.2 - ต.บาโงยซิแน 
อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 
โทรศัพท 0-9349-0997 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ชุดบานง 
1281/2555 

ชุดบานง 102-
2/1281(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๒  

 

 

133 กลุมอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผา
ชุดพื้น เมืองดวยผาปาเตะ 
5 ม.1 ต.กรงปนัง  
อ.กิ่งอําเภอกรงปนัง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-6279-6357 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 69-4/417 
(ยล) 

29 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 
2564 

134 กลุมอาชีพสตรีตัดเย็บเสื้อผา
พื้ น เ มื อ ง ด ว ย ผ า ป า เ ต ะ 
5 ม.1 ต.กรงปนัง  
อ.กิ่งอําเภอกรงปนัง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-3395-2841 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

158-
10/412(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

135 กลุมอาชีพสตรบีานจาเราะ
แป 
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ธารโต 
 อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 
โทรศัพท 8-7063-9548 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

263-16/20 
(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

136 กลุมอาชีพสรางสรรคบาน
ตลาดนิคม 
147/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน 
 อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท 6-4291-8649 
ออกใบรับรองโดยสาํนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

137-4/196 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

137 กลุมอาชีพสรางสรรคบาน
ตลาดนิคม 
147/1 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท 6-4291-8649 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

138-6/412 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๖๓ 
 

 

138 ก ลุ ม อ า บู อ า สิ น 
3 ม.6 ต.ยะหา อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  8-9598-5758 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
กะลามะพราว 

8/2560 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก
กะลามะพรา
ว 

135-8/8(ยล) 23 ส.ค. 2562 29 เม.ย. 
2565 

139 กลุมแฮนดอินแฮนด รามัน 
179/14 ม.1 ถ.เมืองรามัน 
ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  0-8987-0354 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 238-
15/417(ยล) 

30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 
2567 

140 กลุมแฮนดอินแฮนด รามัน 
179/14 ม.1 ถ.เมืองรามัน 
ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน  
จ.ยะลา 95140  
โทรศัพท  0-8987-0354 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

240-
11/196(ยล) 

30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 
2567 

141 เ ก  บ า ติ ก 
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-1442-7026 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 130-7/417 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

142 เ ก  บ า ติ ก 
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-1442-7026 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑผาบา
ติก 

611/2558 

แบบใชงานที่
ตองสัมผัสกับ
รางกาย ชนิด
เ ส น ใ ย
ประดิษฐ 

142-2/611 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

143 เ ก  บ า ติ ก 
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-1442-7026 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผาบาติก 
51/2557 

ชนิ ด เส น ใ ย
ธรรมชาติ 

143-6/51 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๔  

 

 

144 น า ง  เ ซ า ว เ ด า ะ  ซี ดี ดี 
15/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยะลา 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-1095-0886 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

201-9/20 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

145 นาง โ รฮ านี  กุ ลคี รี รั ตนา 
119/3 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8154-0681 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เคก 
459/2555 

เคก 75-1/459 
(ยล) 

22 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 
2565 

146 นาง ว รัณทร  วรรณรั กษ 
327 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  0-8781-9865 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ขนมปนสิบ 
751/2554 

ขนม ป น สิ บ 
(ไสปลา) 

74-1/751 
(ยล) 

22 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 
2565 

147 นางสาว กอมารียาห อีสาละ 
154 ม.2 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  6-1205-7505 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 250-
17/417(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

148 นางสาว กอมารียาห อีสาละ 
154 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.
บันนังสตา จ.ยะลา 95130 
โทรศัพท  6-1205-7505 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

260-
22/412(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

149 น า ง ส า ว  บั ง อ ร  บั ว จู ม 
219 ม.6 ต.ยะรม อ.เบตง 
จ.ยะลา 95110  
โทรศัพท  9-3061-9780 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
เสนพลาสติก 
20/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จ า ก เ ส น
พลาสติก 

154-7/20 
(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๖๕ 
 

 

150 น า ง ส า ว  มั ส น ะ  ซู โ ซ ะ 
870/2 ม.- ถ.สิโรรส  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-7396-6349 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาหนังแท 
592/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
กระเปาหนัง
แท (หนังวัว) 

73-1/592 
(ยล) 

22 ม.ค. 2562 21 ม.ค. 
2565 

151 น า ง ส า ว  มั ส น ะ  ซู โ ซ ะ 
870/2 ม.- ถ.สิโรรส  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-7396-6349 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

หนังแท 
595/2559 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
หนังแท 

266-6/595 
(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

152 นางสาว วิจิตรา ตอมพุทรา 
42 ม.5 ต.แมหวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา 95170  
โทรศัพท  6-5043-4118 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไมกวาดดอก
หญา 

261-13/9 
(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

153 นางสาว สาธิตา ถวัลยชาต ิ
16 ม.- ซ.สุขสวัสดิ์  
ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง 
 อ .เมือง จ.ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-3195-5766 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑจาก
ใยบวบ 

21/2560 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
จากใยบวบ 

262-3/21 
(ยล) 

22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 
2567 

154 นา ง ส า ว  อ รี  ศั ก ดิ ม า ต ร 
1 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-5212-7988 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกปนแหง 
130/2556 

น้ําพริกขิง 274-2/130 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 

155 นา ง ส า ว  อ รี  ศั ก ดิ ม า ต ร 
1 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ต.สะเตง 
อ. เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-5212-7988 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกปนแหง 
130/2556 

น้ําพริกนรก
สมแขก 

275-3/130 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๖  

 

 

156 น า ง สา ว  อ รี  ศั ก ดิ ม าต ร 
1 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ต.สะเตง 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-5212-7988 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกปนแหง 
130/2556 

น้ํ า พ ริ ก
ตะไคร 

276-4/130 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 

157 น า ง สา ว  อ รี  ศั ก ดิ ม าต ร 
1 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ต.สะเตง 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-5212-7988 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกปนแหง 
130/2556 

น้ํ า พ ริ ก ป น
แหง 

120-1/130 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

158 น า ง สา ว  อ รี  ศั ก ดิ ม าต ร 
1 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ต.สะเตง 
อ . เมือ ง จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  9-5212-7988 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกกุงเสียบ 
322/2556 

น้ํ า พ ริ ก กุ ง
เสียบ 

119-1/322 
(ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

159 น าย  กิ ต ติ ศั ก ดิ์  ด า ม า อ ู
150 ม.- ซ.- ถ.สุขยางค 
 ต.เบตง อ.เบตง  
จ.ยะลา 95110  
โทรศัพท  6-5057-4443 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

เฉากวย 
517/2547 

เฉากวย 206-1/517 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

160 น า ย  ดุ ล ฟ ร ต รี  เ จ ะ ม ะ 
5 ม.- ซ.15 ถ.ผังเมอืง 4  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-6693-9622 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผามัดยอม 
52/2557 

ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธรรมชาติ 

236-6/52 
(ยล) 

30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 
2567 

161 น าย  ธน วัฒ น  พรหม สุ ข 
49 ม.- ซ.- ถ.นวลสกุล 2  
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-2110-4466 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผาปก 
249/2558 

ประเภททํ า
จากผาทอทั้ง
ผืน  แบบใช
งานที่สัมผัส
กั บร า งกาย 
ชนิ ด เ ส น ใ ย
ธรรมชาติ 

277-1/249 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๖๗ 
 

 

162 น า ย  ภิ ญ โ ญ  พู ล ภิ ญ โ ญ 
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

วัสดุผสม 
1122/2556 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
วัสดุผสม 

268-
3/1122(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 

163 น า ย  ภิ ญ โ ญ  พู ล ภิ ญ โ ญ 
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง 
 จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษไม 
410/2557 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษไม 

269-2/410 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 

164 น า ย  ภิ ญ โ ญ  พู ล ภิ ญ โ ญ 
12 ม.- ซ.5 จิบอุทิศ  
ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  0-8747-7673 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑวัสดุ
เหลือใช 

823/2548 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
วัสดุเหลือใช 

270-2/823 
(ยล) 

24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 
2567 

165 โ ร ตี โ อ ง 
64/3 ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา 
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  8-4847-9132 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผลิตภัณฑถัก
โครเชต 

195/2561 

ผลิตภัณฑถัก
โครเชต 

134-1/195(
ยล) 

23 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 
2565 

166 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรบานปาหวังนอก 
20/5 ม.11 - ต.บันนังสตา 
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-4899-7707 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

ก ล ว ย ฉ า บ
เค็ม 

209-
14/1038(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๘  

 

 

167 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรบานปาหวังนอก 
20/5 ม.11 ต.บันนังสตา 
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  8-4899-7707 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

ก ล ว ย ฉ า บ
หวาน 

210-
15/1038(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

168 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานลู
โ บ ะ ป น ยั ง 
10 ม.3 ต.กาบัง อ.กาบัง  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  9-3601-3675 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

งานประดิษฐ
จากผา 

196/2553 

งานประดิษฐ
จากผา 

200-9/196 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

169 วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานลู
โ บ ะ ป น ยั ง 
10 ม.3 ต.กาบัง อ.กาบัง  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  9-3601-3675 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
ประดิษฐจาก

เศษผา 
412/2558 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ประดิษฐจาก
เศษผา 

175-
16/412(ยล) 

23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 

170 วิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงผึ้ง
จิ๋ ว ชั น โ ร ง ค รู ร วิ น 
100/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ยะรม 
อ . เบตง จ .ยะลา  95110 
โทรศัพท  8-6283-6345 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภณัฑบํารงุ
หนา 

550/2553 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
บํ า รุ ง ห น า
ผสมน้ําผึ้ง 

233-1/550 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

171 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพชุมชนตลาดเกษตร 
97/481 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-1609-2250 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

น้ําพริกผัด 
321/2556 

น้ําพริกผัด 183-1/321 
(ยล) 

17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 
2566 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๖๙ 
 

 

172 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพชุมชนตลาดเกษตร 
97/481 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-1609-2250 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

โรตีกรอบ 
503/2547 

โรตีกรอบ 181-3/503 
(ยล) 

17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 
2566 

173 วิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม
อาชีพชุมชนตลาดเกษตร 
97/481 ม.- ซ.- ถ.สาย 15 
ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  8-1609-2250 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

โรตีก่ึงสําเร็จรูป 
504/2547 

โ ร ตี กึ่ ง
สําเร็จรูป 

182-2/504 
(ยล) 

17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 
2566 

174 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา 
 จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

กลวยหินฉาบ 
รสเคม็ 

94-
12/1038(ยล) 

29 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 
2565 

175 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

กลวยหินฉาบ
กรอบแกว 

82-2/1038 
(ยล) 

11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 
2565 

176 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท 0-8008-1627 

ขาวเกรียบ 
107/2554 

ข า ว เ ก รี ย บ
กลวยน้ําวา 

81-1/107 
(ยล) 

11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 
2565 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๗๐  

 

 

177 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ขาวเกรียบ 
107/2554 

ช นิ ด ข า ว
เกรียบพรอม
บริโภค (ขาว
เกรียบ) 

108-3/107 
(ยล) 

6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 
2565 

178 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ขาวเกรียบ 
107/2554 

ช นิ ด ข า ว
เกรียบพรอม
บริโภค (ขาว
เกรียบ) 

105-2/107 
(ยล) 

6 ส.ค. 2562 5 ส.ค. 
2565 

179 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา  
จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
ทอดกรอบ 

1038/2554 

ก ล ว ย เ ส น
ปรุงรส 

226-
16/1038(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

180 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ป ร รู ป
ผลผลิตทางการเกษตรบาน
เ จ า ะ ตี เ ม า ะ 
27 ม.6 ต.ละแอ อ.ยะหา 
 จ.ยะลา 95120  
โทรศัพท  0-8008-1627 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผักและผลไม
กวน 

35/2558 

กล วยน้ํ า ว า
กวนกะทิสด 

227-4/35 
(ยล) 

4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 
2567 

181 วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ม บ า น
เกษตรกรสาวใตขวัญนคร 
541 ม.6 ต.ตลิ่งชัน  
อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา 95130  
โทรศัพท  6-3759-7912 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 
 

ไมกวาดดอก
หญา 

9/2561 

ไม กว าดอ ก
หญา 

173-7/9(ยล) 23 ก.ย. 2562 22 ก.ย. 
2565 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๗๑ 
 

 

182 วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอ
ดี เ ซ ล 
85/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลําใหม 
อ . เมื อง  จ .ยะลา  95000 
โทรศัพท  8-5782-4393 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

ผลิตภัณฑ
เคลือบเงายาง

ลอรถ 
562/2554 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ ค ลื อ บ เ ง า
ยางลอรถ 

208-1/562 
(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

183 สัมมาชีพชุมชนบานลาแล 
183 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กาบัง  
อ .กาบัง จ .ยะลา  95120 
โทรศัพท  9-5085-5683 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

กระเปาผา 
417/2558 

กระเปาผา 214-
13/417(ยล) 

6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 
2566 

184 ห มี่ เ บ ต ง  ต ร า ไ ก เ บ ต ง 
7/1 ม.- ซ.6 (เวฬุวัน) 
 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง 
จ.ยะลา 95000  
โทรศัพท  9-6792-2569 
ออกใบรับรองโดยสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 

หมี่เบตง 
1326/2549 

หมี่เบตง 193-
3/1326(ยล) 

4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 
2566 

 

 ที่มา : กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 

 6.8  แรงงาน 
       ป พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดยะลา มีประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จํานวน 330,318 คน เปนผูอยูใน

กําลังแรงงาน มีจํานวน 232,712 คน หรือรอยละ 70.45 เปนผูมีงานทํา จํานวน 231,172 คน หรือรอยละ 

69.98 เปนผูวางงาน จํานวน 1,540 คน หรือรอยละ 0.47 สวนผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 97,606 คน  

หรือรอยละ 29.55 

     สวนใหญทํางานในภาคเกษตร จํานวน 142,033 คน หรือรอยละ 62.30 ทํางานนอกภาคเกษตร 

จํานวน 85,962 คน หรือรอยละ ๓๗.๗๐ โดยทํางานในประเภทการขายสง การขายปลีกมากที่สุด จํานวน 

33,037 คน หรือรอยละ 14.49 ผูมีงานทํางานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน ๖๓,๑๕๒ คน 
หรือรอยละ ๒๗.๗๐ รองลงมา เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๑,๕๐๒ คน  

หรือรอยละ ๒๒.๕๙ 

 

 
 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๗๒  

 

 

 

ประชาชนและการมีงานทํา 
 ในป พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา มีประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 334,778 คน เปนผูอยู    
ในกําลังแรงงาน จํานวน  221,904 คน หรือรอยละ 66.29 เปนผูมีงานทํา จํานวน 220,449 คน หรือรอยละ 
65.85 เปนผูวางงาน จํานวน 1,433 คน หรือรอยละ 0.43 สวนผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 112,873 คน
หรือ รอยละ 33.71 

 สวนใหญทํางานในภาคเกษตร จํานวน 144,204 คน หรือรอยละ 65.41 ทํางานนอกภาคเกษตร 
จํานวน 76,245 คน หรือรอยละ 34.59 โดยทํางานในประเภทการขายสง การขายปลีกมากที่สุด จํานวน 
31,978 หรือรอยละ 14.51 ผูมีงานทํางานสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 63,025 คนหรือ
รอยละ 28.59 รองลงมาเปนผูมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 57,414 คน หรือรอยละ 26.04 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามสภาพแรงงาน ตั้งแตป  
พ.ศ. 2558 – 2562  

 

สภานภาพแรงงาน 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป 325,304 100.00 327,819 100.00 329,713 100.00 332,563 100.00 334,778 100.00 

1. ผูอยูในกําลัง
แรงงาน 

226,800 69.72 230,360 70.27 232,852 70.62 229,242 68.93 221,904 66.29 

  1.1 กําลังแรงงาน
ปจจุบัน 

226,770 69.71 230,360 70.27 232,852 70.62 229,242 68.93 221,882 66.28 

      1.1.1 ผูมีงานทํา 223,412 68.68 227,995 69.55 231,206 70.12 228,263 68.64 220,449 65.85 

      1.1.2 ผูวางงาน 3,358 1.03 2,365 0.72 1,646 0.50 979 0.29 1,433 0.43 

  1.2 ผูท่ีรอฤดูกาล 30 0.01 - - - - - - 22 0.01 

2. ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 98,504 30.28 97,459 29.73 96,861 29.38 103,321 31.07 112,873 33.71 

  2.1 ทํางานบาน 24,098 7.41 26,990 8.23 24,462 7.42 24,687 7.42 27,067 8.08 

  2.2 เรียนหนังสือ 48,131 14.80 43,331 13.22 44,570 13.52 47,282 14.22 50,119 14.97 

  2.3 อื่นๆ 26,275 8.08 27,138 8.28 27,829 8.44 31,352 9.43 35,687 0.66 

                                                             ที่มา : โครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 – 2562 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๗๓ 
 

 

แผนภูมแิสดงจํานวนผูมีงานทํา และผูวางงานในจังหวัดยะลา
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ผูมีงานทํา ผูวางงาน  
ภาพที่ 5  แสดงจํานวนผูมีงานทําและผูวางงานในจังหวัดยะลา 

 
แรงงานนอกระบบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดยะลา ผูมีงานทําอยูในแรงงานนอกระบบจํานวนทั้งสิ้น 177,433 คน เปนชาย 

จํานวน 93,350 คน หรอืรอยละ 52.61 เปนหญิงจํานวน 84,083 คน หรือรอยละ 47.39 โดยมีแรงงานนอกระบบ
มากที่สุดในชวงอายุ ๔๕-๔๙ ป จํานวน 25,728 คน หรือรอยละ 14.50 รองลงมาชวงอายุ ๕๐ - ๕๔ ป จํานวน 
24,553 คน หรือรอยละ 13.84  

สวนใหญทํางานในภาคเกษตร จํานวน 141,468 คน หรือรอยละ 79.73  ทํางานนอกภาคเกษตร 
จํานวน 35,965 คน หรือรอยละ20.27 โดยทํางานในประเภทพนักงานบริการมากที่สุด จํานวน 28,802 คน หรือ
รอยละ 16.23 ผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาจํานวน 60,051 คน หรือรอยละ      33.84 
รองลงมา เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 40,480 คน หรือรอยละ 22.81  

จังหวัดยะลา มีผูวางงาน (ขอมูล ณ คร่ึงป พ.ศ. ๒๕๖๑) จํานวน 1,๔6๒ คน เปนชาย ๘๑๓ คน  
คิดเปนรอยละ ๕๕.๕๙ และหญิง ๖๔๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๔๑ ของผูวางงาน สําหรับอัตราการวางงานของ
ประชากร พบวา จังหวัดยะลามีอัตราการวางงาน รอยละ ๐.๖๔ 

 
 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรจังหวัดยะลา สวนใหญเปนชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนาพุทธ      

การติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันของผูนับถือศาสนาอิสลามสวนใหญใชภาษามาลายูทองถิ่น และใชภาษาไทยกลางใน

การติดตอราชการ ประชากรสวนใหญมักจะพักอาศัยในลักษณะครอบครัวใหญ  มีสั งคมแบบเครือญาติ  

ในพื้นที่มีจํานวนศาสนสถาน ดังนี้ 

 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๗๔  

 

 

ตารางจํานวนศาสนสถาน จังหวัดยะลา 

อําเภอ 
ศาสนสถาน (แหง) 

วัด สํานกัสงฆ มัสยิด โบสถคริสต 
อําเภอเมือง ๑๘ ๑ ๑๑๖ ๖ 
อําเภอรามัน ๕ - ๑๓๗ - 
อําเภอบันนังสตา 7 9 ๗๔ - 
อําเภอกรงปนัง - - ๓4 - 
อําเภอธารโต ๘ ๑ ๒๒ - 
อําเภอเบตง 4 10 ๓๓ 2 
อําเภอยะหา ๓ 3 ๗4 - 
อําเภอกาบัง ๒ - ๒1 - 

รวม ๕๒ ๑๔ ๕๑๔ ๙ 
ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา 

          ขอมูล  ณ  วันที่ 10 กันยายน ๒๕๖3 

ตารางจํานวนพระภิกษุ-สามเณร จังหวัดยะลา  จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 
จํานวนศาสนสถาน 

มหานิกาย ธรรมยุต อนัมนกิาย รวม 
มหานิกาย ธรรมยุต 

วัด ที่พักสงฆ วัด ที่พักสงฆ พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร พระ สามเณร 

เมืองยะลา 15 0 3 0 1 0 131 24 16 1 1 0 
รามัน 5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 
ธารโต 7 1 1 0 0 0 27 0 1 0 0 0 
เบตง 6 8 0 0 0 0 81 3 0 0 0 0 
ยะหา 2 0 1 0 0 0 17 1 1 0 0 0 
กาบัง 1 0 1 0 0 0 10 0 2 0 0 0 
บันนงัสตา 9 3 1 3 0 0 40 2 10 0 0 0 
กรงปนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 45 12 7 3 1 0 324 30 30 1 1 0 

ที่มา : สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดยะลา 
     ขอมูล  ณ  วันท่ี 10  กันยายน   ๒๕๖3 

ตารางจํานวนพระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองจังหวัดยะลา 

สังกัด พระภิกษุ สามเณร รวม 
มหานิกาย 324 30 354 
ธรรมยุต 30 1 31 

อนัมนิกาย 1 0 1 
รวม 355 31 386 

 
ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๗๕ 
 

 

     ขอมูล  ณ  วันท่ี 10  กันยายน   ๒๕๖3 

 
 7.2 ประเพณี/วัฒนธรรมสําคัญของจังหวัด 
        (1) ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
      ประเพณีชิงเปรต   

      การชิงเปรตเปนประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยจัดในวัด
ทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ํา หรือ 15 ค่ํา เดือน 10 โดยทํารานจัดสํารับอาหารคาวหวาน ไปวางเพื่ออุทิศสวนกุศล   
ไปใหเปรตชน (ปู ยา ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ลวงลับไปแลว) รานที่วางอาหาร เรียกวา รานเปรต สรางไวกลางวัด 
ยกเสาสูง 4 เสาบาง เสาเดียวบาง และนิยมจัดทํารายเปรต 2 ราน โดยแบงออกเปนรานเสาสูง สําหรับคนหนุม    
ที่มีกําลังวังชาในการปนปาย อีกรานเปนเสาเตี้ยสูงแคเอว สําหรับใหเด็กและผูหญิงไดแยงชิงเพื่อความสนุกสนาน  
บนรานเปรตจะมีสายสิญจนวงลอมไวรอบและตอยาวไปจนถึงท่ีพระสงฆนั่งทําพิธีกรรม เมื่อทําพิธีเสร็จแลว  
จะมีผูตีระฆังใหสัญญาณ บรรดาผูมารวมทําบุญ ก็จะเขาไปรุมแยงสิ่งของอาหารคาวหวานท่ีอยูบนรานเปรตอยาง
สนุกสนาน ซึ่งเรียกกันวา ชิงเปรต 

   ประเพณีบังกุลบัว   
   การบังกุลบัวคือการทําบุญระลึกถึงญาติที่ลวงลับไปแลวและนํากระดูกมาบรรจุไวในบัว  
(ที่บรรจุอัฐิ) ประจําหมูบาน ในแตละวัดหรือบัวประจําตระกูล มีขึ้นระหวางเดือน 5 แรม 1 ค่ํา ของทุกปเปนตนไป 
ถือเปนการชุมนุมญาติของแตละหมูบานตําบล โดยเมื่อถึงวันบังกุลบัว ญาติพี่นองลูกหลานท่ีไปประกอบอาชีพ 
หรือไปอยูตางถิ่นจะพรอมใจกันกลับบาน เพื่อทําบุญในวันนี้ และจะมีการทําความสะอาดตกแตงบัว บางที่เรียก
ประเพณีนี้วา ทําบุญรดน้ําบัว 

   ประเพณีลากพระ   
   ลากพระหรือชักพระ จะกระทํากันหลังจากวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษา 1 วัน คือ  
ตรงกับวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพรอมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบก 
ที่วางอยูเหนือรถหรือลอเลื่อน แลวแหแหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที่นัดหมายอาจจะเปนวัดใดวัดหนึ่ง
หรือสถานที่ที่ผูจัดงานกําหนดไว รถหรือลอเลื่อนน้ัน ชาวบานมักเรียกวา เรือพระ ปกติจะตกแตงเปนรูปเรือ โดยใช
คนลากเชือกเปน 2 สาย บนเรือพระจะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพื่อปลุกใจใหชาวบานกระตือรือรนมารวมพิธีลาพระ 
และเรียกใหชาวบานท่ีอยูแนวถนนไดมารวมพิธีเทาที่มีเวลา อาจจะเพียงชวงระยะทาง 10 - 20 เมตร และรวมทําบุญ
ตามศรัทธา เม่ือเรือพระแตละลําเดินทางไปถึงจุดนัดหมาย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบานจะนําอาหาร
ถวายพระสงฆที่มาพรอมกับเรือพระ หรือพระสงฆที่ชาวบานนิมนตมาเพื่อรวมงานลากพระ เพื่อพระฉันเสร็จแลว 
ชาวบานก็จะรวมรับประทานอาหาร และรวมกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดในงาน
ประเพณีลากพระ ไดแก การประกวดเรือพระ การแขงขันตีโพนหรือกลองใหญ แขงขันซัดตม แขงขันกีฬาพ้ืนบาน 

  (2) ประเพณีชองชาวไทยมุสลิม 
       มาแกปูโละ  

   “มาแกปูโละ” เปนภาษาทองถิ่น แปลวา “กินเหนียว” ประเพณีการกินเหนียวของชาวไทย 

ที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใชในหลายโอกาส เชน แตงงาน และเขาสุหนัต คําวา “กินเหนียว” มิใชวาเจาของ 
จะบรกิารอาหารเฉพาะขาวเหนียวเทานั้น แตเปนการเลี้ยงอาหารธรรมดาทั่วไปนั่นเอง  

   การเขาสุหนตั   
   เปนหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสะอาด คือ การขลิบผิวหนังหุม 

สวนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาทองถิ่นวา “มาโซะยาวี” ซึ่งจะกระทําแกเด็กชายที่มีอายุระหวาง 

2 - 10 ป  สวนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเขาสุหนัต ถือวาเปนประเพณีอยางหนึ่ง 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๗๖  

 

 

   วันฮารีรายอ  มีอยู 2 วันคือ 

   (๑) วันอิฏิลฟตรี หรือที่เรียกวา “วันฮารีรายอ” เปนวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุดการถือศีลอด 

ในเดือนรอมฎอน เปนการกลับเขาสูสภาพเดมิ คือ สภาพที่ไมตองอดอาหาร ไมตองอดน้ํา ฯลฯ อีกตอไป วันอิฏิลฟตรี 
ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเปนเดือนที่ 10 ทางจันทรคต ิและทางราชการกําหนดใหเปนวันหยุดราชการ

ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต (ยกเวนสงขลา) 1 วัน 
   (๒) วันอิฎิลอัตฮา หรือท่ีเรียกวา “วันฮารีรายอหัจญี”  หมายถึง วันรื่นเริงเนื่องในวันเชือด

สัตวพลี เปนทานบริจาคอาหารแกคนยากจนและประชาชนทั่วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ เปนเวลา
เดียวกับการประกอบพิธีหัจญ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกวันตรุษนี้วา 

วันอีดใหญหรือวันรายอหัจญี และทางราชการกําหนดใหเปนวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต  
(ยกเวน สงขลา) 1 วัน 

   วันเมาลิด   
   เมาลิด เปนภาษาอาหรับ แปลวา เกิด ที่เกิด หรือวันเกิด ซึ่งหมายถึงวันสมภพของนบีมูฮัมหมัด 
ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3 ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด นอกจากจะเปนวันเฉลิมฉลอง

เนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด แลว  ยังเปนการรําลึกถึงวันที่ทานลี้ภัยจากนครเมกกะไปสูนครมาดีนะห และ
เปนวันมรณกรรมของทานอีกดวย กิจกรรมตาง ๆ ในวันเมาลิด ไดแก การอัญเชิญคัมภีร อัน-กุรอาน การแสดง

ปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงอาหาร ฯลฯ  
   วันอาซรูอ   

   อาซรูอ เปนภาษาอาหรับ หมายถึง วันท่ี 10 ของเดือนมุฮัรรอน ซึ่งเปนเดือนทางศักราชอิสลาม 

ในสมัยทานนบีนุฮ ไดเกิดน้ําทวมใหญยังความเสียหายแกทรัพยสินไรนาของประชาชนท่ัวไป ทําใหเกิดการขาด

อาหารบริโภค จึงประกาศใหผูท่ีมีสิ่งของที่เหลือพอจะรับประทานได ใหเอามากองรวมกัน เนื่องจากตางคนตางมี 

ของคนละอยางไมเหมือนกัน ทานนบีนุฮ ใหเอาของเหลานั้นมากวนเขาดวยกัน สาวกของทานก็ไดรับประทานอาหาร
โดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยทานนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) ไดเกิดเหตุการณทํานองเดียวกันขณะท่ีกองทหารของทาน

กลับจากการรบท่ีบาดัร ปรากฏวาทหารมีอาหารไมพอกิน ทานนบีมูฮัมหมัด (ศ็อล) จึงใชวิธีการของทานนบีนุฮ  

โดยใหทุกคนเอาขาวของที่รับประทานไดมากวนเขาดวยกัน แลวแบงกันรับประทานในหมูทหาร 
ชาวชนบทท่ีกลาววาแตงกายตามสบายนั้น เพราะภาคใตมีอากาศแบงเปน ๒ ฤดู คือ ฤดูรอน กับฤดูฝน

เทานั้น ไมมีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกวาชาวบานนั้น สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องการสวมเสื้อ   
มีความจําเปนนอย สิ้นเปลือง จึงไมใครสวมเสื้อ เวนแตผูหญิง ผูชายจะนุงโสรงหรือกางเกงขาสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว 
ทําไร ทํานา ทําสวนหรือหาปลา ถาเขาเมืองหรือเขาสังคม ก็แตงกายเรียบรอย ตามความนิยมของสังคมในทองถิ่นนั้น 
สําหรับชาวมุสลิมผูคงแกเรียนในทางศาสนา มักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยูเปนอันมาก จะเห็นอยูทั่วไปในยุคโลกาภิ
วัตนนี้การแตงกายของคนรุนใหม มักวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาวยุโรปมาก โดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอาชีพ
รับราชการ ธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจตางๆ 

 
 
 
 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๗๗ 
 

 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 การละเลนพื้นบานและการแสดงพื้นบาน  
 ลิเกฮูลู  หรือ  ดิเกฮูลู   เปนการละเลนพื้นบานเปนการละเลนข้ึนบทเพลงประกอบดนตรีและจังหวะ 

ตบมือ มีรากฐานเดิมมาจากคําวา “ลิเก” คือการอานทํานองเสนาะ และคําวา “ฮูลู”หมายถึงทิศใต ซึ่งเม่ือรวมความแลว 
คือ การขับกลอนเปนทํานองเสนาะจากทิศใต บทกลอนที่ใชขับเรียกวา “ปนตน” หรือ “ผาตง”ในภาษามลายูถ่ิน  
ปตตานี แตมีผูรูบางทานไดกลาวไววา  ลิเกฮูลู  เกิดขึ้นเริ่มแรกที่อําเภอรามัน  

        ซีละหรือ สิละบางทองท่ีของจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ดีกา” หรือ          
“บือดีกา” เปนศิลปะการตอสูของชาวไทยมุสลิมในจงหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  และมีอยูทั่วไปใน
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียตลอดจนประเทศอินโดนีเซยี ในจังหวัดยะลา“ซีละ”มีอยู ๒ แบบ คือ 

 ๑. ซีละมือเปลา เปนการตอสูโดยใชเฉพาะมือ แขน ขาเคลื่อนไหวปดปองและทํารายคูตอสู 
ผูเลนซีละจะไมกําหมัดแนนเหมือนมวยไทย เพราะในการเลนซีละมีการตบแขนจับขาคูตอสูเพื่อเหวี่ยงใหลมลง  
เมื่อเวลาชกตอยกันบางก็จะกําหมัด การใชเทาถีบหรือเตะก็ไมมีลวดลาย พลิกแพลงและหนักหนวงอยางมวยไทย 
ซีละมือเปลาในปจจุบันคอนขางไปทางการแสดงทารายรําเสียมากกวาการตอสูอยางจริงจัง 

 ๒. ซีละกริชเปนการตอสูโดยถือกริชคนละเลม หรือถือไมไผเหลาแบนยาวประมาณ ๑ เมตร (ถึงแม
จะถือไมไผก็เรียกวาซีละกริช) ซีละกริชจะมีทาทางขึงขังเอาจริงเอาจังมากกวาซิละมือเปลามีการวางทาแสดงการ
แทง การหลบหลีกปอง กันรับและการทําลายพลังกลามเนื้อคูตอสู เพื่อใหกริชหลุดจากมือ แตซีละกริช 
ในปจจุบันแสดงทาตาง ๆ เพียงเบา ๆ เปนการแสดงลีลาการรายรํากริชมากกวาการใชกริชตอสูกัน 

        วายังกูเละ 
 การแสดงพื้นบานวายังกูเละหรือที่รูจักกันทั่วไปวา หนังตะลุง ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา นายหนัง    

นิยมพากหนังเปนสองภาษาหรือบางครั้งมีการสลับ เรื่องราวที่นํามาเลนจะใหทันกับยุคสมัยของผูชม เครื่องดนตรี
นิยมเคร่ืองดนตรีสมัยใหมเพิ่มมีมือกลองนอกจากเครื่องดนตรีพื้นบาน 
 7.2  ประเพณีและงานประจําป 
        (1) ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
 

 7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ในจังหวัดยะลา มีสังคมแบงออกไดตามภาษาและศาสนา เปน 3 รูปแบบ คือ 
  (1) สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถ่ิน และนับถือศาสนาอิสลาม 
  (2) สังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ 
  (3) สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีนและนับถือศาสนาอื่น เชน พุทธ และครสิต  

  สังคมที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามนั้น มักต้ังบานเรือนอยูเปนกลุม ไมปะปนกับชุมชน 
ที่นับถือศาสนาอ่ืน อยูเปนหมูบาน ๆ ประกอบอาชีพดวยกันในชุมชนเดียวกัน สวนนอยที่ปะปนกัน ถาจําเปนก็อยู
ปะปนกันบาง การนับถือศาสนา ตางคนตางปฏิบัติศาสนกิจของตนไป ไมเบียดเบียนกัน อยูดวยกันโดยสันติ มีบาง 
ที่ไมลงรอยกันในเรื่องศาสนา แตเปนเรื่องเล็กนอย ปจจุบันผูที่พูดภาษามลายูถิ่น ก็สามารถพูดภาษาไทยไดเปนสวนใหญ 
เพราะการศึกษาสูงขึ้น และความจําเปนที่ตองประกอบอาชีพสัมพันธกัน สําหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทย ก็สามารถ
พูดภาษามลายูถ่ินได นับเปนวิวัฒนาการดานวัฒนธรรมแหงยุคโลกาภิวัฒน รูปแบบของชุมชนมักเกิดข้ึนโดยถือ 
ศาสนสถานเปนจุดศูนยกลาง เชน วัด มัสยิด หรือสุเหรา เพราะตองอาศัยคนที่รวมกันเขาเปนชุมชนท่ีสนับสนุนค้ําจุน
ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะที่คลายคลึงกันและไมแตกตางไป
จากจังหวัดอ่ืน ๆ เชน การแตงกาย การขึ้นบานใหม วันสงกรานต การบวชนาค วันออกพรรษา ประเพณีเดือนสิบ 
(วันสารทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชาวไทยที่นับถือศาสนา คริสต  ก็จะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี มีลักษณะท่ีคลายคลึงกันกับจังหวัดอื่น ๆ สําหรับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีความแตกตางไปบาง   

   



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๗๘  

 

 

 การแตงกาย   

  ชาวยะลาปจจุบัน แตงกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ผูที่นับถือศาสนาอิสลามก็แตงกายแบบ   

ท่ีนิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไป ผูที่นับถือศาสนาพุทธก็แตงกายตามแบบของชาวไทยที่นิยมโดยท่ัวไป ชาวพุทธไมได
นิยมเครื่องแตงกายแบบชาวฮินดูหรือชาวอินเดียอันเปนแหลงของศาสนาพุทธ  ชาวพุทธในชนบทแตงกายแบบไทย

แทตามสบาย ถาอยูในเมืองแตงกายแบบสากลหรือตามท่ีทางราชการไทยบัญญัติ นิยมคอนขางไปทางยุโรป  
ในจังหวัดยะลามีผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน คริสต ฮินดู นอย 

  ชาวชนบทที่กลาววาแตงกายตามสบายนั้น เพราะภาคใตมีอากาศแบงเปน 2 ฤดู คือ ฤดูรอน กับ 
ฤดูฝนเทานั้น ไมมีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกวาชาวบานนั้น สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องการสวมเสื้อ  

มีความจําเปนนอย สิ้นเปลือง จึงไมใครสวมเสื้อ เวนแตผูหญิง ผูชายจะนุงโสรงหรือกางเกงขาสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว 
ทําไร ทํานา ทําสวนหรือหาปลา ถาเขาเมืองหรือเขาสังคม ก็แตงกายเรียบรอย ตามความนิยมของสังคมในทองถิ่น

นั้น สําหรับชาวมุสลิมผูคงแกเรียนในทางศาสนา มักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยูเปนอันมาก จะเห็นอยูทั่วไปใน 

ยุคโลกาภิวัฒนนี้การแตงกายของคนรุนใหม มักมีวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาวยุโรปมาก โดยเฉพาะบุคคล 

ท่ีประกอบอาชีพรบัราชการ ธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ 

 7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
ตารางแสดงขอมูลสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก จังหวัดยะลา 
ลําดับท่ี รายการสินคาพื้นเมือง แหลงผลิต/สถานที่ติดตอ 

1. กริช แหลงผลิต     : ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
สถานท่ีติดตอ : นายบือราเฮง มะลี 131/2 ม.3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  

2. กาแฟโบราณ แหลงผลิต     : ภายในเทศบาลตําบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  
สถานที่ติดตอ : นางสะเปยะ เจะเตะ 24/9 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา  

3. ผาบาติก แหลงผลิต     : ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา  
สถานท่ีติดตอ : นายอับดุลสกุุส ดือราเซะ 17 ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 

4. ทุเรียนกวน แหลงผลิต     : ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา  
สถานท่ีติดตอ : โทร. 0-7327-1013 

5. แปรรปูกลวยหิน แหลงผลิต     : ต.ถ้ําทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา  
สถานท่ีติดตอ : นางจันทรแรม ใหมมงคล 4 ม.1 ต.ถ้ําทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

6. แปรรปูกลวยหิน แหลงผลิต     : ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา  
สถานท่ีติดตอ : นางดวงกมล อําภานัย ม.6 บานบือซู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา   
                   จ.ยะลา 

7. ผาคลุมผม แหลงผลิต     : ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา  
สถานที่ตดิตอ : นางวิยะดา อมุา 1 ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 

8. กรงหัวนก แหลงผลิต     : ต.ทาสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา  
สถานที่ตดิตอ : ยังไมมีขอมลู 

9. แหวนประดับอัญมณี แหลงผลิต     : ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา  
สถานที่ตดิตอ : ไมมีขอมูล 

10. ไมกวาดดอกหญา แหลงผลิต     : ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา  
สถานที่ตดิตอ : นางดวงกมล อําภานัย ม.6 บานบือซู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา  
                   จ.ยะลา 



 
 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

    

  ๗๙ 
 

 

11. ขันหมากตางๆ 
 

แหลงผลิต     : อ.รามัน จ.ยะลา  
สถานที่ติดตอ : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอรามัน จ.ยะลา 

12. อุปกรณเก็บเกี่ยวไมผล แหลงผลิต     : ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
สถานที่ติดตอ : นายสนิท รัตนซอน 084-9644324  

13. กระเปาผาประดษิฐ
ดวยมือ 

แหลงผลิต     : ตําบลบุดี อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
สถานที่ติดตอ : น.ส.นูรีดา มะเระ 083-6537686  

14. ขนมปูตู แหลงผลิต     : อ.รามัน จ.ยะลา  
สถานที่ติดตอ : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอรามัน จ.ยะลา 

15. ผลิตภัณฑใบยางและ
ของที่ระลึก 

แหลงผลิต     : ภายในเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  
สถานที่ติดตอ : นางอัมพร สุเร็ง 74/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดยะลา 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 นํ้า 

      จังหวัดยะลาตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ํารหัสท่ี 24  “ลุมน้ําปตตานี” และมีพื้นท่ีบางสวนดานทิศตะวันออก
ตั้งอยูในพื้นท่ีลุมน้ํารหัสท่ี 21 “ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก” ลุมน้ําสาขารหัสท่ี 21.09 “ลุมนํ้าสาขาคลองเทพา” 
และลุมน้ําสาขารหัสที่ 21.11 “ลุมน้ําสาขาแมนํ้าสายบุรี” รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางแสดงพื้นที่แหลงน้ําในจังหวัดยะลา 
 

รหัสลุมนํ้า ลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขา ที่ต้ัง พื้นที่ลุมน้ํา (ตร.กม.) 
24.01 
24.02 
24.03 
21.09 
21.11 

แมน้ํ าปตตานี (ตอนบน)แมน้ํา
ปตตานี (ตอนกลาง) 
แมน้ําปตตานี (ตอนลาง) 
คลองเทพา 
แมน้ําสายบุรี 

อํา เภอเบตง อํา เภอธารโต 
อําเภอบันนังสตา 
อําเภอเมือง อําเภอกรงปนัง 
อําเภอยะหา 
อําเภอรามัน 

3,806 
1,680 
2,178 
444 
542 

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 8 สงขลา 

โดยทั่วไประหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคมของทุกป จะเกิดภาวะฝนทิ้งชวงทําใหเกิดสภาวะความ
แหงแลง ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดยะลา ซึ่งมีผลกระทบตอการดํารงชีพและ

เกิดความเสียหายตอการประกอบอาชีพของประชาชน แตในชวงเวลาระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคมของทุกป 
เปนชวงฤดูฝนและมีมรสุมทําใหฝนตกชุก ซึ่งกอใหเกิดสภาวะอุทกภัยหรือน้ําทวมขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับพื้นท่ีจังหวัด

ยะลาสวนใหญมีสภาพเปนปาเขา มีท่ีราบลุมบางสวน หากมีฝนตกชุกในชวงดังกลาว ทําใหเกิดสภาพน้ําปาไหลหลาก

น้ําทวมขังในที่ราบลุมหรือบริเวณที่ราบใกลภูเขา และโคลนถลม กอใหเกิดความเสียหายและความสูญเสีย ทั้งในดาน
ชีวิตและทรัพยสินข้ึน 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก 2 สาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 

คือ แมน้ําปตตานี และแมน้ําสายบุรีในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยใชคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) เปนตัวแปรสําคัญ

ดังกลาว สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทั้ง 2 สาย ดังนี้ 
 
 



 

    
                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๘๐  

 

 

 
ตารางแสดงคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ของแมน้ําปตตานีและแมน้ําสายบุรี ที่ไหลผานจังหวัดยะลา 
 
 

แมน้ํา สถาน ี DO  
ป 56 

DO  
ป 57 

DO  
ป 58 

DO  
ป 59 

คาเฉลี่ย 4 ป  
(56-59) 

DO ป 2559 
(ม.ค.59 -ธ.ค. 59) 

เทียบคาเฉลี่ย DO 4 ป 
กับ DO ป 2559 

ปตตานี บานลิมุด ต.ทาสาป อ.เมือง  6.2 5.8 6.4 7.2 6.4 6.0 เลวลง 
บานบาเจาะ ต.บาเจาะ  
อ.บันนังสตา  

5.4 4.8 5.7 6.5 5.6 5.9 ดีข้ึน 

ทายเขื่อนบางลาง  
อ.บันนังสตา  

7.0 6.8 6.3 6.8 6.7 7.2 ดีข้ึน 

สายบุรี ม.1  ต.กายูบอเกาะ  อ.รามัน  5.6 6.7 5.5 7.3 6.3 6.8 ดีข้ึน 
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 16 สงขลา (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560) 

 

 8.2 ปาไม 
       จังหวัดยะลามีทรัพยากรปาไมท่ียังคงความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณแนวชายแดนไทย –

มาเลเซีย (ปาบาลา-ฮาลา) ปาเหลานี้สวนใหญเปนปาดงดิบและมีปาชนิดอ่ืนอีกเล็กนอย เชน ปาละเมาะและปาพรุ 
ชนิดของไมในปาสวนใหญเปนไมกระยาเลย เชน ไมตะเคียนเขา ไมสยา ไมหลุมพอ ไมกระบาก ไมยาง 
ไมตะเคียนทราย ไมกาลอ และไมมะคา เปนตน สําหรับปาพรุ ในจังหวัดยะลามีปาพรุเปนจํานวนมากมายหลายแหง 
ท้ังหมดอยูในเขตอําเภอรามัน ซึ่งมีพรุที่สําคัญๆ อยู 6 พรุ ไดแก พรุโตะพราน ตําบลทาธง พรุชะมา ตําบลทาธง  
พรุบึงน้ําใส ตําบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ตําบลตะโละหะลอ พรแุฆ ตําบลเกะรอ และพรุโตะแนแว เปนตน  

จังหวัดยะลามีพื้นที่ปาไม ๒,๐๓7.8๔6 ตารางกิโลเมตร (1,273,653.75 ไร) คิดเปนรอยละ ๔5.07  
ของพื้นที่  สภาพปาของจังหวัดสามารถแยกไดดังตาราง 
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ตารางแสดงพื้นที่ปาไมจังหวดัยะลา 
๑. ปาสงวนแหงชาติ 

ตารางแสดงพื้นที่ปาไมจังหวัดยะลา 
 

ลําดับที่ ช่ือปา ทองท่ีอําเภอ พื้นท่ี (ไร) 

๑ ปาสงวนแหงชาติปากาบัง กาบัง ๑๖๘,๗๕๐ 

๒ ปาสงวนแหงชาติปาตันหยงกาลอ ยะหา ๗,๑๘๗.๕๐ 

๓ ปาสงวนแหงชาติปาเบตง เบตง ๑๗๕,๐๐๐ 

๔ ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ เมือง  ยะหา ๒๓,๗๕๐ 

๕ ปาสงวนแหงชาติปาลาบู – ถ้ําทะลุ ยะหา  กาบัง บันนังสตา  กรงปนัง ๒๐๘,๘๕๐ 

๖ ปาสงวนแหงชาติปาสกายอกูวิง ยะหา ๘,๑๒๕ 

๗ ปาสงวนแหงชาติปาลากะ รามัน ๑๑,๐๓๙ 

๘ ปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขากาลอ รามัน  กรงปนัง ๔๑,๗๑๙ 

๙ ปาสงวนแหงชาติปาจะกวะ รามัน ๑๗,๔๕๑ 

๑๐ ปาสงวนแหงชาติปากาโสด บันนังสตา ๖,๒๘๑.๒๕ 

๑๑ ปาสงวนแหงชาติปาบูกิ๊ตตํามะซูและปาบูกิ๊ตกือแล เบตง ๒๗๕ 

รวม ๖๖๘,๔๒7.75 
ที่มา : สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 

 

๒. อุทยานแหงชาติ 
ตารางแสดงจํานวนอุทยานแหงชาติ 

 

ลําดับที่ ช่ือปา ทองที่อําเภอ พื้นที่ (ไร) 

๑ อุทยานแหงชาติบางลาง เบตง บันนังสตา และธารโต ๑๖๓,๑๒๕ 

๒ อุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี รามัน ๑๗,๔๕๑ 

3 อุทยานแหงชาติทรายขาว เมือง 6,875 

รวม 187,451 

ที่มา : สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 
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๓. เขตรักษาพันธุสัตวปา 
ตารางแสดงเขตรักษาพันธุสัตวปา 

 

ลําดับที ่ ชื่อปา ทองที่อําเภอ พื้นที่ (ไร) 

๑ เขตรักษาพันธุสัตวปาบาลา-ฮาลา 
(เดิม 64,993.75 ไร ขอมูลใหม เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2545 
เปน 80,300 ไร) 

เบตง 80,300 

รวม 80,300 

ที่มา : สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 
 

๔. ปาเตรียมการสงวน 
ตารางแสดงพื้นที่ปาเตรียมการสงวน 

 

ลําดับที ่ ช่ือปา ทองที่อาํเภอ พื้นที่ (ไร) 

๑ ปาเตรียมการสงวนปาฝงขวาแมน้ําปตตานี (แปลงที่ ๑)  บันนังสตา และรามัน ๙,๑๐๖.๒๕ 

๒ ปาเตรียมการสงวนปาฝงขวาแมน้ําปตตานี (แปลงที่ ๒) บันนังสตา และธารโต ๗๔,๓๖๘.๗๕ 

รวม ๘๓,๔๗๕ 

ที่มา : สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 
 
 

๕. ปาที่นคิมคืนใหกรมปาไม 
ตารางที่ 53 แสดงพื้นที่ปาที่นิคมคืนใหกรมปาไม 

 

ลําดับที ่ ช่ือปา ทองที่อาํเภอ พื้นที่ (ไร) 

๑ ปาที่นิคมคืนใหกรมปาไม เบตง ๒๕๔,๐๐๐ 

รวม ๒๕๔,๐๐๐ 

 ที่มา : สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลา 
 

 8.3  ภูเขา 
        ภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดยะลา มีลักษณะภูเขา เนินเขา และหุบเขา ตั้งแตตอนกลางจนถึง 

ใตสุดของจังหวัด มีที่ราบบางสวนทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก บริเวณท่ีราบแมนํ้าปตตานี และแมน้ําสายบุรี 
ไหลผาน อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยระหวาง 100 - 200 เมตร พื้นที่สวนใหญปกคลุมดวยปาดงดิบและ 

สวนยางพารา  มีเทือกเขาที่สําคัญอยู 2 เทือกเขา คือ เทือกเขาสันกาลาคีรี เริ่มจากอําเภอเบตงเปนแนวยาว 
ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและเทือกเขาปโล ซึ่งเปนเทือกเขาอยูภายในจังหวัด ในเขต

ตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา อําเภอกรงปนัง และอําเภอรามัน 
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8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
       ลักษณะของแหลงน้ํา 
  จังหวัดยะลา มีแมน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ําปตตานี ตนน้ําเกิดจากภูเขาในทองที่อําเภอเบตงไหลผาน 

อําเภอธารโต อําเภอบันนังสตา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี และ

ไหลลงสูทะเลที่อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี ความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร บริเวณที่แมน้ําปตตานี 

ไหลผานเขตอําเภอเบตง อําเภอธารโต และอําเภอบันนังสตาเปนพื้นที่สูง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
จึงไดกอสรางเข่ือนบางลางข้ึนที่ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา เปนเขื่อนไฟฟาพลังน้ําอีกแหงหน่ึงของภาคใต  

ติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 เครื่อง มีกําลังผลิตรวม 24,000 กิโลวัตต 
  แมน้ําอีกสายหนึ่งที่ไหลผานจังหวัดยะลา คือ แมน้ําสายบุรี ตันกําเนิดจากภูเขา สันกาลาคีรี ซึ่งกั้น

เขตแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ไหลผานอําเภอแวง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผานอําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา แลวไหลลงสูทะเลที่อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร 

       ลักษณะของไมและปาไม 
  จังหวัดยะลา มีทรัพยากรปาไมที่ยังคงความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณแนวชายแดน 

ไทย - มาเลเซีย (ปาบาลา-ฮาลา) ปาเหลานี้สวนใหญเปนปาดงดิบและมีปาชนิดอื่นอีกเล็กนอย เชน ปาละเมาะ และ

ปาพรุชนิดของไมในปาสวนใหญเปนไมกระยาเลย เชน ไมตะเคียนเขา ไมสยา ไมหลุมพอ ไมกระบาก ไมยาง 

ไมตะเคียนทราย ไมกาลอ และไมมะคา เปนตน สําหรับปาพรุในจังหวัดยะลามีปาพรุเปนจํานวนมากมายหลายแหง 
ทั้งหมดอยูในเขตอําเภอรามัน ซึ่งมีพรุที่สําคัญ ๆ อยู 6 พรุ ไดแก พรุโตะพราน ตําบลทาธง พรุชะมา ตําบลทาธง  

พรุบึงน้ําใส ตําบลตะโละหะลอ พรุหนองบัวหลวง ตําบลตะโละหะลอ พรแุฆ ตําบลเกะรอ และพรุโตะแนแว เปนตน  
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     ๘๔ 

สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับมหภาค 
 

 
 
 
  เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การพัฒนาประเทศ

ในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรปูแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

  1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 

และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ 

รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออํานวยประโยชน 
ตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดย

มองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อ 

ปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 

โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต  
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับ 
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได

ในคราวเดียวกัน 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)  



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๘๕   

 

  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย 
การพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม

ทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดรีอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะ 

ที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัย 

รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร  

นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา 

ที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความ

รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่นการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน

ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐ 
ใหหลักประกันการเขาถึงบรกิารและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

  ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ 
ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรง

ใหมากท่ีสุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืน 

เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 
  ๖) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย

การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” 

โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาที่ในการกํากับหรือ
ในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน 

ใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามา

ประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและ 
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ

โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึก 

ในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียง 

เทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอ 
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๘๖ 

 
 
 
 

       

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 ความผันผวนจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) รวมกับ ผลกระทบ
และปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ นํามาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงหลากหลาย ประการสําหรับ
ประเทศไทย การสรางสรรคประโยชนจากโอกาสและลดทอนความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงดังกลาว 
ประเทศไทยจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการเรงรัดแกไขขอจํากัดและความเปราะบาง ของประเทศที่มีอยูเดิม 
พรอมกับเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของทุกภาคสวนในหลากหลายมิติ เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยไปสูเปาหมายที่ตองการภายใตยุทธศาสตรชาติไดตาม ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมี จุดประสงคท่ีจะ
พลิกโฉมประเทศไทย (Thailand's Transformation) ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการเปลี่ยนแปลง ในระดับโครงสราง 
นโยบาย และกลไก เพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติตาง ๆ ของประเทศใหเทาทันและสอดคลองกับพลวัตและบริบท
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเพื่อสรางความสมดุลในการกระจาย ผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาคสวน
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ ประชาชนทุกกลุม และรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดผลลัพธในการพลิกโฉมประเทศไทยในระยะ        
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ มีเปาหมายหลักเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีมี “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม 
เดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi Value and Sustainable Thailand” ดวยการใชองคความรู ความคิดสรางสรรค 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศ ในทุกมิติ โดย 
“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน” มีองคประกอบสําคัญท่ีตองดําเนินการ ๔ ดาน ไดแก (๑) 
เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๒) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (๓) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ (๔) 
ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ ซึ่งแตละองคประกอบไดกําหนด “หมุดหมาย” ที่ประเทศไทยควรบรรลุในชวง
ระยะเวลา ๕ ป ดังนี้ 

 ๑.๑ เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มจากการพัฒนา ตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
พรอมกับการลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี ประสิทธิภาพ โดยการปรับ
ทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสําคัญ แตมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ความสามารถในการแขงขันในอนาคตหาก
ไมมีการปรับตัว และสงเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบดวย 
5 หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลคาสูง เพ่ือมุงเนน
การผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลคาสูง โดยการประยุกตใช เทคโนโลยีตลอดจน
กระบวนการผลิต เพื่อแกไขปญหาขอจํากัดดานผลิตภาพ ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต รวมถึง ลดการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 

กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

แผน 12 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๘๗   

 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน เพื่อพลิกฟน
รูปแบบการทองเที่ยวไทยจากกิจกรรมการทองเที่ยวมูลคาที่เนนปริมาณนักทองเท่ียวจํานวนมาก และสงผลใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว สูการทองเท่ียวที่ใชจุดเดนและความสรางสรรค ในการสรางมูลคา บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและ ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู 
อันเปนการมุงเนนสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน เพื่อปรับนิเวศ อุตสาหกรรมยาน
ยนตของไทยไปสูยานยนตไฟฟา อันจะเปนโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศและเพิ่ม
การจางงานในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการลดปริมาณการปลอยมลพิษอากาศและ กาซเรือนกระจกในระยะยาว 

หมุดหมายที่  ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง โดยพัฒนา ตอยอด
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการทางการแพทย รวมถึงบริการดานสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเติม ที่แข็งแกรงและมี
หวงโซอุปทานเชื่อมโยงตอเนื่องภาคการผลิตที่หลากหลาย ใหเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจในอนาคต 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกส ท่ีสําคัญของ
ภูมิภาค โดยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการดานการขนสงและ โลจิสติกสของประเทศไทย
ใหสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงอยางไรรอยตอภายในอาเซียน รวมทั้งพัฒนา 

ความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อใชประโยชนจากการมี สวน
รวมในหวงโซมูลคาโลก (Global Value Chains: GVCs) ของไทย แนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และการ 
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ อาเซียน โดย
พัฒนาตอยอดจากการเปนฐานผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสแบบดั้งเดิมสูการเปนฐานการผลิตสินคา อิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะและบริการดานดิจิทัล อาทิ ซอฟตแวร ดิจิทัลคอนเทนต และดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อยกระดับผลิตภาพ 
สรางมูลคาเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคสวน 

 ๑.๒ สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) เพื่อให ทุกกลุมคนใน
ประเทศมีโอกาสเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็มศักยภาพ ประชาชนไดรับความ คุมครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 
และประเทศมีความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ โดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูล สารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรม
เปนเครื่องมือสําคัญในการสงเสริมการแขงขันที่เปดกวางและเปนธรรมเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ําในเชิงธุรกิจ สงเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเขาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ในเมืองหลักและทองถิ่นตางจังหวัด เพื่อลดความ
เหลื่อมลาในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการชวยเหลือผูดอยโอกาส อยางตรงกับปญหาและความตองการ การใชนโยบาย
การเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายไดและ การจัดความคุมครองทางสังคมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
พลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Mobility) ประกอบดวย ๓ หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได โดยเพิ่มโอกาสและ
เรงพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหสามารถใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการ ดําเนินธุรกิจ และสราง
เสริมสมรรถนะในการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว อันจะชวยลดทอนความเสี่ยงและขอจํากัด ของ SMEs ท้ังในดานการ
เขาถึงแหลงเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญ รวมท้ัง สงเสริมศักยภาพและบทบาทของ
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดลอม 

 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
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     ๘๘ 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และนา
อยู โดยผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติดานการสงเสริมการคาการลงทุน การเสริมสราง ศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาพื้นที่ใหนาอยูและมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ผานการมี
สวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ใน
การออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย ความตองการของคนในพื้นที่ 

หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง ทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องมือชวยระบุ กลุมเปาหมาย ปญหา 
และความจําเปน ไปสูการออกแบบนโยบายตัดวงจรการสงผานความยากจนขามรุน ไดอยางเฉพาะเจาะจง รวมถึง
ออกแบบระบบความคุมครองทางสังคมใหเหมาะสมกับความตองการและรูปแบบ การทํางานท่ีเปลี่ยนไป เพื่อ
แกปญหา ลดความเสี่ยง และสรางความมั่นคงทางรายไดใหแกกลุมเปราะบาง ไดอยางตรงจุด 

 ๑.๓ วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (High Sustainability) เพื่อสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตและ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เอ้ือใหเกิดความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสามารถรับมือ
และมีภูมิคุมกันจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการภาครัฐและบทบาทของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใช เทคโนโลยี เพ่ือมุงจัดการกับปญหา
ท่ีเปนภัยคุกคามสําคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งไดแก ปญหา ขยะ มลพิษทางน้ํา มลพิษอากาศ กาซ
เรือนกระจกและความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวย ๒ 
หมุดหมาย ไดแก 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา โดยการปรับปรุง ระบบบริหาร
จัดการเพื่อใหขยะและน้ําเสียไดรับการหมุนเวียนกลับไปใชประโยชนในสัดสวนที่สูงขึ้น การสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนใหเปนแหลงพลังงานหลักสําหรับการพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาใหมของประเทศ รวมทั้งสงเสริมพัฒนา
และประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและเปนโอกาส ในการสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ เชน การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลคาใหแกวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการผลิตสินคาที่มาจาก
วัสดุเหลือใชและมีการปลอยคารบอนในปริมาณต่ํา เปนตน 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมุงจัดการพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซาก และพื้นท่ีที่มีแนวโนม จะเผชิญกับผลกระทบที่
รุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหมีความเสี่ยงที่ลดลง ผานการใช มาตรการปองกันภัยที่ยั่งยืนและ
มาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและการดําเนินชีวิตของ ประชาชน ตลอดจนการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการปองกันความเสี่ยงและ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ บรหิารจัดการภัยและขีดความสามารถในการรับมือกับ
ภัยของทุกภาคสวน 

 ๑.๔ ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's Transformation) 
เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนผานประเทศไปสูการเปน “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคม
เดินหนาอยางยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงาน ไปสูภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและ
มูลคาสูง และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย เทาทันตอ การเปลี่ยนแปลงสามารถตอบสนองตอความ
ตองการประชาชน และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ๒ หมดุหมาย ไดแก 
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หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทย การพัฒนาแหง
อนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเทียบเทามาตรฐานสากลและใหความสําคัญกับการ เสริมสรางทักษะที่
จําเปนในโลกยุคใหมอยางรอบดาน รวมถึงการปรับปรุงระบบการฝกอบรมเพื่อปรับและ ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน 
(ReskiV Upski/ New ski) ใหมีคุณภาพ ทันสมัย ไดมาตรฐาน ตอบโจทย ความตองการอยางตรงจุด ทุกคนสามารถ
เขาถึงได ตลอดจนการบริหารจัดการกําลังคนภายใตบริบทสังคม สูงวัยเพื่อลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกําลัง
แรงงาน 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง โดยปรับปรุงการทํางานของภาครัฐ ใหมีความ
บูรณาการและเปนเอกภาพ ต้ังแตระดับนโยบาย ระดบัปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล การนํา เทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชอยางเต็มรูปแบบเพื่อปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐและการใหบริการสาธารณะ การแกไขกฎหมาย
กฎระเบียบภาครัฐใหทันสมัย และการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภาครัฐใหมีความ ยืดหยุนและเอื้อใหเกิด
ความยั่งยืนทางการคลัง 
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     ๙๐ 

นโยบาย 11 ดาน ของรัฐบาล 

1. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  จะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง 
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการผูประสงคราย  

มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 

2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการ  ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียม 

พรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสราง
ความมั่นคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบานและการ

เสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ 
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคแีละพหุภาคี 

3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ และการสรางโอกาส
เขาถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 

4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของ

คนไทยใหสามารถเรยีนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 

5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน และสุขภาพของ

ประชาชน โดยวางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ 
โดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคณุภาพบริการในแตละระบบ 

6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ 
คือ ระยะเรงดวนดําเนินการทันที ระยะตอไปแกไขปญหาพื้นฐาน และระยะยาววางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตตอเน่ือง 

7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงพัฒนาความเชื่อมโยง  
ดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงาน การพัฒนาความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ 
8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา 

และนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1% ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในระยะเฉพาะหนา 
เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ

เปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ 

11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหนาจะเรงปรับปรุงประมวล

กฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ลาสมัย ไมเปนธรรม ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใช
เพื่อเรงรดัการดําเนนิคดีทุกขั้นตอน ใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรมปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมาย 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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THAILAND 4.0 
 

THAILAND 4.0  หมายถึง การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ ท่ีเนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามา

ชวยพัฒนา โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเปนแกนหลัก แตจะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม  

โดยสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูประกอบการมากขึ้น เดิมประเทศ

ไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตั้งแตรูปแบบ  
“Thailand 1.0 ที่เนนดานเกษตรกรรม”  

“Thailand 2.0 ที่เนนอุตสาหกรรมเบา”  
“Thailand 3.0 ที่เนนอุตสาหกรรมหนัก”  
 

ซึ่งทําใหเราติดอยูใน 3 กับดัก คือ รายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุลในการพัฒนา  

ซึ่งรัฐบาลจะตองปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงผานประเทศไทย 3.0 ไปสู “ประเทศไทย 4.0” ที่เนนเศรษฐกิจ 

ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแตไดผลนอย เปนการําปริมาณนอยแตไดผลมาก  

ซึ่งตองอาศัยกระบวนทัศนในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี 
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินคา ไปสูภาคบริการมากขึ้น 

 

กลไกการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0  
 

Strength from Within หรือการสรางความเขมแข็งจากภายใน มีกลไกในการขับเคลื่อนหลักอยู 3 ตัว คอื 
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition)  ของทุกภาคสวนในประเทศ 

2) การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur Driven Proposition) 

3) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขาย (Community Driven Proposition) ซึ่งท้ัง 3 กลไกนี้

ตองขับเคลื่อนไปพรอมๆ กัน 
 

นวัตกรรมจะถูกยกระดับข้ึน ผาน Growth Engine 3 ตัวใหม อันประกอบดวย Green Growth Engine, 
Productive Growth Engine และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเม่ือผนวกกับการสรางสังคม 

ที่มีจิตวิญญาณของผูประกอบการ จึงจะเอ้ือใหเกิดการสราง Smart Enterprise ท่ีมีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหม
มากมาย ทามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอ้ือใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  

สวนสุดทายของ Strength from Within คือ การสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน ซึ่งเมื่อ

ผนวกความเขมแข็งในระดับฐานรากกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณผูประกอบการ จะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยน

สถานะของผูคนในสังคม (Social Mobility) ผานการสรางสังคมแหงโอกาส (Society with Opportunity) ควบคู

ไปกับการสรางสงัคมท่ีสามารถ (Society with Competence) 
และเมื่อโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเขมแข็งแลว การเชื่อมโยงภายนอก 

(Connect to the World)  เปนสิ่งท่ีตองดําเนินควบคูกันไป ซึ่งในสวนนี้เชื่อมโยงกับโลกใน 3 ระดับดวยกัน คือ 

1) Domestic Economy  เศรษฐกิจภายในประเทศ 

2) Regional Economy  เศรษฐกิจภูมิภาค 
3) Global Economy  เศรษฐกิจโลก 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๙๒ 

 
 
 

 
ทิศทางการพัฒนาภาค การพัฒนาภาคใตชายแดน มุงเนนการพัฒนาสู “ฐานเศรษฐกิจชายแดน ที่ม่ันคง      

บนสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยเนนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลคาสูงเพื่อการสงออก บนฐาน ทรัพยากรที่
สมดุล ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และสงบสุข โดย  
กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน (SB Direction) ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา PEACE ไดแก การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินคาหลักเปนสินคามูลคาสูงเพื่อการสงออก โดยเฉพาะยางพารา และปาลม        
น้ํามัน (P: Para Rubber and Palm Product Development) พัฒนาการ ทองเที่ยวเมืองชายแดนและการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ-วัฒนธรรม (E: Eco-tourism) และพัฒนาสินคาเกษตรและ ผลิตภัณฑชุมชนที่เปนอัตลักษณให
เปนสินคามูลคาสูง (A: Agro–based Industries) ใหความสําคัญกับการ พัฒนาคนสูสังคมสันติสุขภายใตสังคม      
พหุวัฒนธรรม (C: Calm) และพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนเพื่อ สนับสนุนการคาการลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน (E: Economic Linkage) 

เปาหมายรวม  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใตชายแดนขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของภาคใต 

ชายแดนลดลง  
๓. แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา

เกษตรหลักของ ภาค โดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก  
(๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรเปนสินคามูลคาสูง การเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ผลิตสินคาเกษตรหลัก ยางพารา ปาลมน้ํามัน มะพราว และไมผล โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญา ตลอด
หวงโซการผลิตเพื่อใหเปนสินคาท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล  

(๒) แปรรูปเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย 
สนับสนุนการวิจัยพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลคาจนถึงผลิตภัณฑสินคาปลายน้ําที่ได 
มาตรฐานสากลและเปนมิตรสิ่งแวดลอม การแปรรูปผลิตภัณฑสินคาเกษตรหลักของภาคใหเปนสินคามูลคาสูง 
พัฒนาสินคาไมยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราใหมีมาตรฐาน  

(๓) ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณของภาค โดยขยายการผลิตสินคา 
เกษตรอัตลักษณเปนสินคามีคุณภาพ ปลอดภัย ไดมาตรฐาน โดยใชภูมิปญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีใน 
กระบวนการผลิต การเก็บเก่ียวผลผลิต และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและสรางความหลากหลายของ สินคา 
สรางแบรนดสินคาอัตลักษณเรื่องราวหรืออัตลักษณแหลงกําเนิด คุณสมบัติของผลิตภัณฑและสินคาที่มี ความโดด
เดนเพื่อเปนสินคามูลคาสูง สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและคุมครองสิทธิใหกับสินคาและผลิตภัณฑการ สรางความ
เขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกรและชุมชนที่มีอัตลักษณพื้นที่ถ่ิน ประชาสัมพันธและสงเสริมการบริโภค สินคาอัตลักษณ
ในระดับประเทศและการสงออก ราง กรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๕  

(๔) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวน าชายฝงเพื่อการสงออก 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและบริเวณแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําที่มี ความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง สงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการทําประมง และ
ชาวประมง สนับสนุนการท าประมงทะเลที่เปนไปตามมาตรฐานและกฎกติกาสากล พัฒนาผลผลิตสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑประมงใหเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง  

แผนพฒันาภาคใตชายแดน  
(พ.ศ. 2566 - 2570) 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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(๕) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา เพื่อเพิ่มความ มั่นคง
ดานอาหาร สรางอาชีพและเพิ่มรายได โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณสัตวที่มีพันธุกรรม ดีและ
กระจายสัตวพันธุดีไปยังเกษตรกร การสงเสริมและขยายการเลี้ยงปศุสัตวที่ความเหมาะสมกับสภาพ ภูมิอากาศและ
ภูมิสังคม มีปริมาณเพียงพอตอการบริโภค และแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่ได มาตรฐานฮาลาลและ
มาตรฐานสากลเพื่อบริโภคในทองถ่ินและสงออก 

 (๖) พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร และสรางมาตรฐาน 
คุณภาพสินคาเปนมาตรฐานสากล เพื่อเปนแหลงอางอิงราคาและศูนยกลางการซื้อขายในพ้ืนท่ี โดยพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถเชื่อมโยงแหลงซื้อขายทั้งในและตางประเทศ สงเสริมการจําหนายสินคา ระบบ 
Online ใหกับเกษตรกรผูผลิตโดยตรง Outlet farm ขยายตลาดใหมๆ  

(๗) สงเสริมใหเกษตรกรกรรายยอยปรับระบบการผลิตใหสามารถพึ่งพาตนเองได สงเสริม
การท าเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เปนเกษตรปลอดภัยและ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม โดยการปลูกพืชที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และความตองการบริโภคใน ครัวเรือนเพื่อพึ่งพา
ตนเองและสอดคลองกับความตองการตลาด  

(๘) สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟารม อยาง
เปนระบบ และสนับสนุนการสรางและพัฒนาองคกร สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง พัฒนา กลุมเกษตรกรรุน
ใหมเปเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และการสงเสริมการทําธุรกิจ การเกษตรแบบครบวงจร 
มีการเชื่อมโยงเครอืขายในรูปแบบคลัสเตอรและบริหารจัดการรวมกันในรูปเกษตร แปลงใหญเพื่อลดตนทุนการผลิต 
สนับสนุนสรางและพัฒนาองคกร สถาบันเกษตรกร และเครือขายวิสาหกิจ ชุมชนหรือสหกรณการเกษตรใหมีความ
เขมแข็ง สนับสนุนการเขาถึงแหลงความรูและแหลงเงินทนุที่เปนธรรม และทั่วถึง 
 4. พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนใหเปนเมืองการคาเมืองทองเที่ยว และจุดเชื่อมโยงกับ พื้นที่
เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานและอาเซียนตอนใตและพัฒนาเมืองยะลาศูนยกลางเศรษฐกิจของ ภาคใตชายแดน 
โดยมีแนวทาง ไดแก  
   (๑) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเมืองชายแดนและ 
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย        
ความสะดวกบริเวณดานชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจบรเิวณชายแดน และเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจใหเพียงพอและ    ได
มาตรฐาน  
   (๒) ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อลดตนทุนและเพิ่มความไดเปรียบใน         
การแขงขัน สงเสริมใหมีผูกอบการและการลงทุนใหเปนสวนหนึ่งของหวงโซการคาการลงทุนดานการขนสงและ     
โลจิสติกสของประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจในรูปแบบ 
B2C (Business to Consumer) ผานชองทางอิเลคโทรนิกสไดอยางมืออาชีพ พัฒนาเครือขายศูนยกระจายสินคา 
ราง กรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๖ ระดับภูมิภาค (Regional Distribution) เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการขนสงแบบถึงมือผูรับ (Door-to-Door) และ พัฒนาการใหบริการคลังสินคาพรอมสง 
(Fulfillment)  
   (๓) พัฒนาเมืองยะลาใหเปนเมืองนาอยูและศูนยกลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทํา
แผนแมบทเชิงพื้นที่เพ่ือเปนเมืองศนูยกลางความเจริญของภาค และขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนแมบทท่ีกําหนด  
   (๔) พัฒนาการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและเมืองเกา โดยพัฒนาแหลง 
ทองเที่ยว ระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอ มีคุณภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัย 
อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เมืองเกาปตตานี ยกระดับ มาตรฐาน
การใหบริการเพ่ือรองรับการทองเที่ยวตามวิถีปกติใหม (New Normal) พัฒนากิจกรรมเพื่อสงเสริม การทองเที่ยวที่
หลากหลาย ประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด 
 
 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๙๔ 

    (๕) พัฒนาเมืองทองเที่ยวชายแดนและสงเสริมธุรกิจตอเนื่องการทองเท่ียวที่ได มาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายแดนที่มศีกัยภาพใหมีบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอและไดมาตรฐาน พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการทองเที่ยว            
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีศักยภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยภายใตวิถีปกตใิหม (New Normal) สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อกระตุน การทองเท่ียว  
   (๖) พัฒนาและสงเสริมธุรกิจการคา การลงทุนบริเวณเมืองชายแดน โดยเรงรัดการพัฒนา 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสใหเปนฐานเศรษฐกิจใหมของภาค เพื่อรองรับการคาการลงทุนทั้งในและ 
ตางประเทศ และพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของการคาการลงทุนบริเวณเมอืงชายแดน และการจัดตั้ง ตลาด
กลางสินคาเกษตรเมืองชายแดน และกําหนดมาตรการพิเศษเพ่ือจูงใจดานการลงทุน  
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุขเพื่อวิถีชีวิต         
ท่ียั่งยืนและสันติสุข พัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายไดโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาส เด็กและ เยาวชน   
มีการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาวัยแรงงานซึ่งเปนประชากรสวนใหญของภาคใหเปนแรงงาน สมรรถนะสูง 
พัฒนาการใหบริการดานสาธารณะสุขที่มีคุณภาพและทั่วถึง และสงเสริมการอยูรวมกันภายใต สังคมพหุวัฒนธรรม
ดวยวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองไดอยางย่ังยืนและสังคมสันตสิุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  
   (๑) พัฒนาและสนับสนุนยกระดับทักษะฝมือแรงงาน โดยการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
ใหทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาใหเปนแรงงานสมรรถนะสูง และรองรับการทํางานรูปแบบใหม จัดทําระบบ
ขอมูลดานกําลังคนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนากําลังแรงงานแบบมุงเปา เพื่อใหการผลิตกําลังแรงงาน สอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน สงเสริมการ Re –Skill/Up Skill สาขาอาชีพที่เสี่ยง
ตกงานใหสอดคลองกับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน และสนับสนุน แรงงานทีมีศักยภาพเปน
ผูประกอบการรุนใหม  
   (๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนใหเด็กยากจนไดรับการศึกษา     
ท่ีมีคุณภาพในระดับที่สูงกวาการศึกษาภาคบังคับ สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่สอดคลองกับ       
วิถีปกติใหม (New Normal) เพื่อเด็กมีโอกาสเขาถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนผานระบบออนไลนได    
อยางมีประสิทธิภาพ การเรียนในหองเรียนที่สามารถดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนไดอยางเขมงวด (Socail Distancing) 
สนับสนุนการศกึษาเพื่อประกอบอาชีพเพื่อสรางกําลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ขยายโอกาสในการ เขาถึงแหลงเรียนรูทั้ง
ในและนอกหองเรียน ราง กรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๗  
   (๓) สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสนับสนุนสรางความรูความ 
เขาใจในการปองกันและเฝาระวังการเกิดโรค การดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภและทักษะการเล้ียงดูทารก           
การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพบริการ 
ของสถานพยาบาลทุกระดับ และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพและเชื่อมโยงทุกชุมชนและครัวเรือน 
พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและระบบสงตอผูปวยที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะใหแกเด็ก และ
เยาวชน รวมท้ังถายทอดองคความรูและสงเสริมการรักษาโรคโดยใชแพทยปจจุบันควบคูกับการพัฒนา การแพทย
ทางเลือกที่ใชภูมิปญญาแพทยพื้นบาน และการจัดตั้งศูนยผลิตสมุนไพรของภาคเพ่ือพัฒนาพืช สมุนไพรของทองถิ่น
ใหไดมาตรฐานผลิต  
   (๔) สงเสริมใหคนในชุมชนใชวิถีชีวิตแบบย่ังยืน สงเสริมการประกอบอาชีพที่ครัวเรือน 
พึ่งพาตนเองได การใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติท่ีสอดคลองกับขีดความสามารถของระบบนิเวศน 
ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงระบบคุมครองทางสังคมและบริการสวัสดิการของรัฐในทุกรูปแบบ สงเสริมให 
ชุมชนมีสวนรวมในการผลิตและการใชพลังงานทดแทนเพื่อสรางมั่นคงดานพลังงาน และลดตนทุนการผลิต  
   (๕) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพใหมี 
การเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาผูประกอบการและ SMEs ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ Startup และ
สงเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการผลิตและการตลาด เพ่ือสราง
สินคาชุมชน สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาชุมชน/ตลาดกลางเพื่อรวบรวมและจําหนายสินคาทองถิ่น การพัฒนา



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๙๕   

 

ความรวมมือกับหางคาปลีก ซูเปอรมารเก็ตเพ่ือการกระจายสินคาและผลิตภัณฑของสถาบัน เกษตรกร พัฒนาการ
ทองเท่ียวชุมชนใหมีการบริการที่ไดมาตรฐาน ประยุกตใชภูมิปญญาชุมชน วิถีชีวิตตอยอด การพัฒนาผลิตภัณฑเปน
ของฝากของที่ระลึก รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ชุมชน เปนตน  
   (๖) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับใน 
การอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข อนุรักษ ฟนฟูและรักษาอัตลักษณ วัฒนธรรม
ทองถ่ินที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา
เพื่อเผยแพรหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน สรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของชุมชนและทองถ่ิน เพื่อปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในภาค  
  6. อนุรักษและฟนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการผลิตของภาคและ         
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
   (1) อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา ปาชายเลน และพื้นที่ชุมนํ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ          
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณรองรับการผลิตของภาค โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ําปาไม 
ประมง และชายฝง เพื่อเปนปจจัยการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพสราง
มูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิตและบริการ สงเสริมใหมีระบบติดตามเฝาระวังระบบนิเวศของ พ้ืนท่ีชุมน้ําปาพรุเพื่อลด
ความเสี่ยงตอการเกิดไฟปา สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดย ชุมชนมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน 
   (๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําลุมนํ้าเพื่อปองกันความเสียหายพื้นท่ีเศรษฐกิจและ 
สรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ํา โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบระบบน้ําในลุมน้ําหลัก(ลุมน้ําตานี       
แมนํ้าสายบุรี และลุมน้ําบางนรา) และพัฒนาระบบโครงขายน้ําของภาค พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ ราง กรอบ
แผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๘ ระบบกักเก็บน้ําและระบบกระจายน้ําเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร 
รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําจัดทําระบบเฝาระวังการเกิดภัยพิบัติและ            
การเผชิญเหตุและการฟนฟูหลังเกิดภัย  
   (๓) ปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยสงเสริมใหมีการบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงของการ 
กัดเซาะชายฝงในระยะยาว โดยการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทุกระดับเพื่อปองกันไมใหการเปลี่ยนแปลงการใช ประโยชน
ที่ดินและสิ่งกอสรางในอนาคตสงผลกระทบตอการเกิดภัยพิบัติเพิ่มข้ึน และสนับสนุนการใช เทคโนโลยีและรูปแบบที่
เหมาะสมในการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสรางบริเวณพื้นที่ชาย ฝงทะเล และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการภัยเพื่อลดผลกระทบตอการกัดเซาะบรเิวณชายฝง  
  6.  ตัวอยางแผนงานสําคัญ  
   6.1 แผนงานพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแปรรูปเกษตรเปน 
สินคามูลคาสูง  
   (1) สาระสําคัญ ภาคใตชายแดนพึ่งพาการผลิตภาคเกษตรซึ่งสวนใหญมีรูปแบบการผลิต 
เปนแบบดั้งเดิม ท าใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ําและคุณภาพไมไดมาตรฐาน จําหนายเปนวัตถุดิบหรือแปรรูปขั้นตน       
ที่มีมูลคาตํ่า ดังน้ันจึงจําเปนตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร ขยาย การผลิต
ใหเพียงพอตอการเปนวัตถุดิบสูกระบวนการแปรรูประดับกลางน้ําหรือปลายน้ําเพื่อเปนสินคามูลคาสูง  
   (2) หวงโซคณุคา (Value Chain) ของแผนงาน ตนทาง กลางทาง ปลายทาง  
    พัฒนาและสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน การผลิต  
    สงเสรมิและสนับสนุนการ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
    พัฒนาแหลงน้ําและระบบ ชลประทาน  
    เชื่อมโยงระบบคมนาคมและ ยกระดับโลจิสติกส  
    พัฒนาศกัยภาพเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกร/เกษตรกรรุนใหม  
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    สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน อาทิ เงินกูดอกเบี้ยต่ํา  
    สงเสริมการใชประโยชนจาก เทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตภาค การเกษตร  
    กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคา เกษตรอยางเหมาะสมและมาตรฐานการตรวจสอบ
ผลผลิตการเกษตร  
    พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมการ แปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคาและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  
    สงเสริมสนับสนุนการใชประโยชน ตอเนื่องจากผลพลอยไดของสินคาเกษตร  
    สนบัสนุนมาตรการลงทุนในพื้นท่ี  
    พัฒนากําลังแรงงาน โดยการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต  
    สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาด การกระจายสินคาและการจัด จําหนายอาท ิ    
การทํา   Platform ออนไลน  Outlet farm ขยายตลาด ใหมๆ  
    สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตรา สินคาเกษตร (Branding)  
    สงเสริมการสรางภาพลักษณ ภาพจากการรับรูของผูบริโภค รางกรอบแผนพัฒนา
ภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) ๒๑๙  
 7.  แผนงานพัฒนาเมืองชายแดนใหเปนศูนยกลางเมืองการคาเมอืงทองเที่ยวของภาค  
   (1) สาระสําคัญ ภาคใตชายแดนมีศักยภาพดานที่ตั้งโดยมีพรมแดนและโครงขายคมนาคม 
เชื่อมโยงในจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดยะลากับรัฐเปรักและรัฐเคดะห และ
พัฒนาเมืองชายแดนตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศรวมกันมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนา เมือง
เศรษฐกิจชายแดนที่เปนเมืองการคาการลงทุนและเมืองทองเที่ยว และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
นราธิวาสและเมอืงศนูยกลางเศรษฐกิจของภาค ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาดานตางๆเพื่อใหเมือง เศรษฐกิจชายแดน
มีการเติบโตและเปนฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงของภาค  
   (2) หวงโซคุณคา (Value Chain) ของแผนงาน ตนทาง กลางทาง ปลายทาง  
    พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน โครงขายคมนาคม และเชื่อมโยง ระบบขนสงสาธารณะ
ใหมีความ สะดวกสบายปลอดภัย  
    เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน  
    สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)  
    พัฒนาศักยภาพบุคคลากรดานการ ทองเที่ยวรวมท้ังผูประกอบการ อาทิ ตอยอด
ความรูในธุรกิจ โลจิสติกสเพื่อยกระดับ  
    สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุน อาทิ เงนิกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับผูประกอบการ  
    ยกระดับบริการและปลอดภัยสราง ความประทับใจนักทองเท่ียว  
    พิจารณาระบบบริหารจัดการเพื่อ สงเสริมการทองเที่ยวและการคา ชายแดนโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
    สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว ท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ ศักยภาพของพื้นที่ อาทิ 
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมเมืองเกา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยววิถีชุมชน  
    การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนาการคาและการทองเที่ยวชายแดน  
    สงเสริมและสนับสนุนดานการตลาด และประชาสัมพันธการคาและการทองเท่ียว
ชายแดน  
    สงเสริมการจัดกิจกรรมกระตุน การซื้อขาย อาทิ งานมหกรรมการคาชายแดน  
    สรางภาพลักษณการรับรูความโดด เดนของแหลงทองเท่ียวที่นาสนใจ สําหรับ
กลุมเปาหมายแตละชวงวัย 
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 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา  5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 การวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด (SWOT ANALYSIS) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑. จังหวัดยะลา ไดชื่อวาเปนจังหวัดเดยีวในประเทศ

ไทยท่ี มีผัง เมืองเปนระเบียบเรียบรอยและ
สวยงามที่สุดและติดอันดับโลก โดยเว็บไซต 
www.wtfintheworld.com รวมทั้งมีศักยภาพ
การทอง เที่ ยวที่หลากหลาย ทั้ ง ในรูปแบบ   
การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร กีฬาเพื่อการ
ทองเที่ยว และมีกิจกรรมการทองเที่ยวตลอด 
ท้ังป 

๒. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและสวยงาม อาทิ 
ทะเลสาบ และปาฮาลา บาลา จุดชมวิวทะเล
หมอกอัย เยอร เ วง  อันอุดมสมบู รณ  เนื้ อ ท่ี 
470,000 ไร เปนปาดิบชื้นที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีพันธไมท่ีหายาก เชน เฟรนบัวแฉก 
(Dipteridaceae) สามารถสงเสริมใหเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
จังหวัดยะลา ความสวยงามและความสมบูรณ
ของ ปาฮาลา บาลา ไดรับการยอมรับวาเปน 
“อเมซอล  แหงอาเซียน”และมีความพรอมท่ีจะ
มีการพัฒนา ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ี
สมบูรณแบบ  

๓. มีดานชายแดนเบตงทําใหเกิดการคาชายแดน        
และยั งช ว ย อํานวยความสะดวกด านกา ร
ทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

๔. เปนแหลงผลิตสินคา เกษตรที่สร างมูลคาสูง       
ของจังหวัด ไดแก ยางพารา มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และปลูกมาก       
เปนอันดับ 5 ของภาคใต ในป 2563 มีพื้นท่ี    
ปลูกยางท้ังหมด 1,213,553 ไร และมีพื้นท่ี     
เปดกรีดที่ ใหผลผลิตแลว  1,084,003 ไร 
ผลผลิตรวม 244,664 ตัน/ป ทุเรียน  มีพื้นที่
ปลูกมากที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
จํานวน 82,817 ไร พ้ืนท่ีใหผลผลิต 56,209 ไร 
ผลผลิตรวม 73,067 ตัน/ป 

 

๑. สถานที่ทองเท่ียวทั้งเชิงนิเวศ และเชิงวัฒนธรรม 
ขาดการดูแล ชํารุดเสียหาย แหลงทองเที่ยวไมได
ประชาสัมพันธ เทาที่ควร โครงสรางพื้นฐาน       
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ยังไมเปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยว 

๒. ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ภายในพื้น ท่ีสงผลกระทบตอการทองเที่ยว       
ของจังหวัดและการมีงานทําของประชาชน 

๓. ยังคงมีเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี 
๔. ผลิ ต ภา พ แร ง ง าน เฉลี่ ย ต่ํ า ก ว า ค า ก ลา ง          

ของประเทศ  
๕. เด็กและเยาวชน ประชากรทุกชวงวัยขาดทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดยะลาอยูในระดับต่ํากวา
ประเทศระดับ TOP Down 1 ใน 10 ของประเทศ 
ผลการทดสอบระดับชาติทุกระดับการศกึษาอยู
ในระดับต่ํากวามาตรฐาน  

๖. การคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส ยังขาด
ความพรอมในการรองรับการทอง เที่ ย ว 
การเกษตร และอุตสาหกรรม 

๗. ระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว      
ยังไมมีประสิทธิภาพ และขาดมาตรฐาน 
ที่เพียงพอ    

8. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมใน
ทางตรงอยางขาดความรู  ความเขาใจสงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติ  เกิดความเสื่อมโทรมและ    
มีการบุกรุกพื้นที่ปา และที่สาธารณะเพื่อทํา
การเกษตร โดยมีแรงจูงใจจากสินคาเกษตรใน
ปจจุบัน (ทุเรียน) ที่มีราคาสูงข้ึน 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๙๘ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๕. มีสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น ไดแก กลวยหิน 

(GI) สมโชกุน ขาวพ้ืนเมือง(มือลอ) ไกเบตง        
ปลาพลวงชมพู ปลานิลสายน้ําไหล เปนตน          
ที่สามารถนําไปพัฒนา สงเสริมอาชีพ และสราง
ความสามารถในการแขงขันได 

๖. มีความเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมกับจังหวัด
ปตตานี  จั งหวัดนราธิวาส จั งหวัดสงขลา และ
ประเทศมา เลเซีย  (รัฐ เปรัค )  บริ เวณด าน
ชายแดนเบตง เพื่อรองรับการทองเที่ยว การคา 
และการลงทุน 

๗. มีสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ  มีความ
หลากหลาย เอื้อกับวิถีชีวิต อัตลักษณ และ       
ความตองการของทองถิ่น มีการบูรณาการ
การศึกษาระหวางหนวยงานทางการศึกษา   
ในจังหวัดและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

๘. มีระบบการสงและจายพลังงานไฟฟาท่ีมั่นคง 
เพียงพอตอการลงทุนและอุตสาหกรรม 

๙. มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสามารถรองรับผูปวย
ในพื้ น ท่ีจั งหวัดยะลาและจั งหวัดใกล เคียง 
สามารถบริหารจัดการดานบริการทางการแพทย 
และบริการดานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็วทัน
สถานการณ 

๑๐. มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ หลากหลาย        
โดดเดนดวยอัตลักษณแหงวิ ถีชีวิต เอื้อตอ       
ก ารท อง เ ท่ีย วอย า ง ย่ั งยื น  ประกอบด ว ย           
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ ผลิตภัณฑทางวัฒนธธรม ภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เด็ก เด็กพิการ เยาวชนกลุมผูดอยโอกาส         
และกลุมเปราะบางไมไดรับการดูแลอยาง      
เสมอภาคและทั่ วถึ ง  และส วนหนึ่ งไมอ ยู          
ในระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข ระบบ
สวัสดิการของรัฐและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น                  
ในขณะเดียวกันกลุมองคกรดูแลผูดอยโอกาส     
มีนอย 

10. มีปญหาทางสุขภาพที่สงผลตอคุณภาพชีวิต       
ของประชาชน โดยเฉพาะอัตราการเสียชีวิต     
ของมารดาและทารกหลังคลอด อัตราปวยดวย
โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น รวมถึงเด็กแรกเกิดถึง 5 ป               
มีพัฒนาการและโภชนาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

11. ประชาชน ในกลุมผูสูงอายุซึ่งเปนวัยพึ่งพิง 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

12. มีครัวเรือนยากจนจํานวนมากที่ตกเกณฑ      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากระบบการจัดการ
ขอมูลการพัฒนาแบบชี้เปา (TPMAP) ไมไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึง และยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

13. แหลงนํ้าและระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตร 
ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ทําการเกษตร 

14. การรวมกลุมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร         
ยั งไม เขมแข็ง และใช พ้ืนที่ ทําการเกษตร         
ยังไมเหมาะสม 

15.แหลงรวบรวมกระจายผลผลิตทางการเกษตร 
แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ยั ง ไ ม มี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

1 6 . ข า ด ก า ร พั ฒ น า ด า น ก า ร ต ล า ด  แ ล ะ
อุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 

17.ขาดความมั่นคงดานอาหาร ตองอาศัยนําเขา
สินคา อาหาร ที่จําเปนจากนอกพื้นท่ีจังหวัด 
เชน ขาวสาร ผัก ปลา เนื้อสัตว เปนตน 

 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๙๙   

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. รั ฐบาลมี นโยบายโ ค ร ง ก า ร เ ม ือ ง ต น แบ บ 

“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่เอ้ือตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และการแกไขปญหาความ       
ไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยให
เมืองเบตงเปนเมืองตนแบบการพึ ่งพาตนเอง
อยางย่ังยืน  

๒. มีสนามบินเบตงเพื่อการคมนาคมและอํานวย    
ความสะดวกตอการทองเที่ยว  

๓. รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
พื้นที่ เกษตรกรรม (Zoning) และนโยบาย Smart 
Farmer 

๔. ปริมาณความตองการอาหารของประชากรโลก
เพิ่มขึ้น และนโยบายเรื่องความม่ันคงดานอาหาร
ของกลุมประเทศตะวันออกกลาง (อาหารฮาลาล) 

๕. โครงการความรวมมือระหวางประเทศ พัฒนา  
เขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand GrowthTriangle : 
IMT – GT) เพ่ือผลักดันการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี เพ่ือเรงรัด       
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

๖. นโยบายความรวมมือในการรวมกลุมประชาคม
อาเซียนเปนตลาดเดียว ฐานผลิต เดียวเปน
ชองทางสงออกสินคาของจังหวัดสูอาเซียน 

๗. กระแสนิยมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร
เปนโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและ
รูปแบบการทองเที่ยวใหม ๆ รวมทั้ง การพัฒนา
สินคาและบริการของชุมชน  โดยเฉพาะการผลิต
สินคาที่ใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

๘. อิทธิพลของกระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดลอมเพื่อลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ของโลก 

๙. อิทธิพลของกระแสการดูแลสุขภาพ นิยมบริโภค
อาหารและสินคาเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพ 

๑๐. ความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหการเขาถึงการเรียนรูทําไดงายขึ้น 

๑๑. รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด การลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินเปนวาระแหงชาติ 

12.  นโยบายเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน BCG 
economy Model (Bio – Circular – Green 
Economy)  ซึ่ ง เ ป น รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานรากที่สอดคลองกับหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่แพร
ระบาดไปทั่วโลก สงผลตออาชีพ รายได และ
วิถีชีวิตของประชาชน  

๒. ยังคงมีเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ี ซึ่งสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวและการลงทุน 

๓. มีการแพรระบาดของยาเสพติดและปญหา
อาชญากรรมในพื้นที่และจากพื้นท่ีใกลเคียง 
ชายแดน และพื้นท่ีอื่น ๆ 

๔. ปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

๕. ระเบียบกฎหมายที่เปนขอกีดกันทางการคา
ระหวางประเทศ 

๖. การแพรระบาดของโรคและแมลง สงผลตอ
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตลดลง เชน 
โรคใบรวงยางพารา โรคเหี่ยวในกลวยหิน     
โรครากเนา โคนเนา หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
โรคลัมบีสกิน ฯลฯ 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๐๐ 

  แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ทองเที่ยวยั่งยืน 

เปาหมายรวม  
สังคมเมืองยะลามีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ทองเที่ยว 

อุตสาหกรรม การคาชายแดน ของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ํา  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

2562 2566 2567 2568 2569 2570 

1.อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑ    
มวลรวมของจั งหวั ดยะลา เพิ่ ม ข้ึน           
ไมนอยกวา (รอยละ) 

อัตรา 
การขยายตัว 

0.3 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
1.0 

รอยละ 
1.0 

2.สัมประสิท ธ์ิการกระจายรายได        
ของจังหวัดยะลาลดลง 

0.410 รอยละ 
0.400 

รอยละ 
0.390 

รอยละ 
0.380 

รอยละ 
0.370 

รอยละ 
0.360 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๐๑    

 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด จํานวน 4 ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลคาสูง ผลิตภัณฑชุมชน           
และอุตสาหกรรมแปรรูป เชื่อมโยงตลาดดิจิทัล 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อลดปญหาความยากจนของเกษตรกร 

 2.  เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว ประมง โดยสงเสริมการแปรรูปยกระดับอุตสาหกรรม และ
พัฒนาระบบตลาด 

3. สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินมีมูลคาเพิ่มขึ้น  

 เปาหมายและตัวช้ีวัด ป 2566 – 2570  
ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

2562 2566 2567 2568 2569 2570 

1.อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร ปศุ
สัตว และการประมง เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 0.09 มากกวา 
2.0 

มากกวา 
2.0 

มากกวา 
2.0 

มากกวา 
2.0 

มากกวา 
2.0 

2.อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มข้ึน 

ปรับตัวลดลง 
- 4.1 

ลดลง 
1 

ลดลง 
1 

ลดลง 
1 

ลดลง 
1 

ลดลง 
1 

หมายเหตุ : - คาเปาหมายป 2562 อางอิงขอมูลจากกรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 - คาดการณว าป  2566 หากการแกปญหาโควิ ดเปนไปตามแผนของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ                   
จะฟ นกลับมาอยู ระดับเดียวกับกอนเกิดการระบาดของโควิ ด  (ป  2562)  ดั งนั้น  จึ งตั้ ง เป าตัว ชี้ วั ด                   
โดยใชเปาหมายของตัวชี้วัด จากขอมูล ป 2562 เปนสําคัญ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร เพื่อรองรับการผลิตภาคการเกษตร  
2. สงเสริม สนับสนุนการใชงานวิจัย เทคโนโลยีพลังงานทดแทน นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม                

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. ส ง เสริม  พัฒนาการผลิ ตสินค า เกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปการ เกษตรที่ มี มู ลค า สู ง                     

และสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่น ใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน 
4. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) ใหมีความเขมแข็ง

อยางย่ังยืน 
5.  สงเสริมการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม เพื่อเสริมสรางรายไดและความมั่นคงทางอาหาร 
6.  สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
7.  สงเสริมการตลาดดิจิทัล พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนใหสามารถใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนถึงกระบวนการดําเนินธุรกิจรองรับวิถีใหม (New Normal) 
  
 
 
 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๐๒ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการที่เนนคุณคา และความยั่งยืนเช่ือมโยงชุมชน
และทองถิ่น   

 วัตถุประสงค 
 -  การขยายตัวของภาคการทองเท่ียวและบริการ  

 เปาหมายและตัวชี้วัด ป 2566 - 2570 
ตัวชี้วัด ขอมูล

พื้นฐาน  
เปาหมาย 

2562 2566 2567 2568 2569 2570 
รายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
เพิ่มข้ึนตอป  

3,341 ลบ. 3,441 3,541 3,641 3,741 3,841 

หมายเหตุ :  คาเปาหมายป 2562 อางอิงขอมูลจากกรอบแผนพัฒนาภาคใตชายแดน (พ.ศ.2566 – 2570)     
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม            
การทองเที่ยว 

2. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวรูปแบบดิ จิ ทัลใหมีความหลากหลาย              
และสงเสรมิกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 

3. สงเสริมและพัฒนาสินคาและการบริการดานการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร            
และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เนนคุณคาเพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ   

4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  เชิงวัฒนธรรม เชิ งเกษตร และกีฬา              
เพื ่อการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที ่ยววิถีใหม (New Normal) ควบคูกับ              
การรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สูการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน 

5. พัฒนา ศักยภาพอําเภอเบตงใหสามารถพึ่ งพาตนเองอย า ง ย่ั ง ยืน และเปนพื้นที่ เ ศรษฐ กิจ                   
เพื่อการทองเท่ียวชายแดน และขยายผลไปยังอําเภออื่น ๆ 

6. สงเสริมศักยภาพดานการบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชน วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาผูนําชุมชน    
เสริมสรางการมสีวนรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๐๓    

 

 ประเด็นการพัฒนาที่  3 : เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพ                 
ของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน 

 วัตถุประสงค  
 -  คุณภาพชี วิตประชาชนดีขึ้น มีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     

และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป 2566 - 2570  
ตัวช้ีวัด ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย 

2562 2566 2567 2568 2569 2570 
ร อ ย ล ะ ค น ย า ก จ น แ ล ะ               
กลุมเปราะบางไดรับการพัฒนา  
1. ดานสุขภาพ 
2. ดานความเปนอยู 
3. ดานการศึกษา 
4. ดานรายได 
5. ดานการเขาถึงบริการรัฐ 

จํานวน 20,298 
คน  

ในระบบ 
(TPMAP) 

รอยละ 
 

20 
20 
20 
20 
20 

รอยละ 
 

20 
20 
20 
20 
20 

รอยละ 
 

20 
20 
20 
20 
20 

รอยละ 
 

20 
20 
20 
20 
20 

รอยละ 
 

20 
20 
20 
20 
20 

 แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเมืองที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อใหเปนเมืองนาอยูอยาง

ยั่งยืน มีอัตลักษณ และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
2. พัฒนาระบบการเรียนรู  สูการพัฒนาทักษะ สูศตวรรษท่ี 21 สรางความเสมอภาคเทาเทียมทั่วถึง           

ดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งเสริมสรางทักษะท่ีจําเปนในโลกยุคใหมอยางรอบดาน 
3. สงเสริมการออกกําลังกายและเสริมสรางการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุมวัย 
4. สรางหลักประกันทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาสและผูพิการ 
5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบใหสามารถพึ่งตนเองอยางมั่นคง           

และยั่ งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษเฝาระวังและฟนฟู ปองกัน แกไขภัยพิบัติและลดผลกระทบ        
เชิงลบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

7. สงเสริม พัฒนา และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิเพื่อใหชุมชนพึ่งตนเองอยางยั่งยืน 
8. ส ง เสริมสนับสนุนกลุม  องคกรคนพิการ กลุม เปราะบาง ให มีความมั่นคงทางรายไดและ                     

มีความเขมแข็งสูองคกรมาตรฐาน  
9. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพื่อใหขยะและนํ้าเสียไดรับการหมุนเวียนกลับไปใชประโยชน              

ในสัดสวนท่ีสูงขึ้น ประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อจัดการปญหาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และเปนโอกาสใน
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

10. สงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อใหเกิดความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดลอม 

 
 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๐๔ 

 
 ประเด็นการพฒันาที่  4 : ระดมภาคทีุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ สันติสุข และความมั่นคง 
 วัตถุประสงค 
           -  หมูบานมีความปลอดภัย และประชาชนมีความเชื่อมั่น และมีขวัญกําลังใจนําไปสูความรวมมือ            
ในการแกปญหาความมั่นคงในพื้นท่ี 

เปาหมายและตัวชี้วัด ป 2566 - 2570  

 ตัวช้ีวัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

เปาหมาย 

2562 2566 2567 2568 2569 2570 
ร อ ย ล ะ ที่ ล ด ล ง ข อ ง
สถา นการณ ก า รก อ เหตุ         
ในพื้นที่ 

31 ครั้ง รอยละ 
10 

 

รอยละ 
10 

 

รอยละ 
10 

 

รอยละ 
10 

 

รอยละ 
10 

 

 แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน เสริมสราง          

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความสงบ สันติสุข และความมั่นคงในพื้นที่ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน ปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม 
3. เสริมสรางความเขาใจระหวางประชาชนกับหนวยงานของรัฐตามแนวทางประชารัฐ 
4. เสริมสรางพลังทางสังคมบนความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม 
5. ส ง เสริม สนับสนุนการมีส วนรวมของภาคประชาสังคมอย า ง เปนระบบ เชื่ อมโยงทุกมิติ                   

ของประชาชนอาสาสมัครตาง ๆ เพื่อการสะทอนขอมูล และอํานาจการตัดสินใจและรวมปฏิบัติ             
ของภาคประชาสังคม  

6. สงเสริมการบูรณาการดานกระบวนการยุติธรรมดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๐๕    

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

  จากผลการประชุมรวมระหวาง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา                
เม่ือวันที่  8  เมษายน 2564 ณ หองประชุมกังสดาล  โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา             
ที่ประชุมไดรวมกันวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis และกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น               
ในเขตจังหวัดยะลาโดยใชเทคนิค  (SWOT Analysis)   
 

จุดแข็ง  (Strength) 
๑. มีพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย 
๒. มีความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเขมแข็งและเปนศูนยกลางเผยแพรศาสนา รวมทั้งมี 
 แหลงผลิตและจําหนายเครื่องแตงกายเสื้อผามุสลิม รวมทั้งอาหารฮาลาลเพื่อเขาสูประชาคมอาเซยีน 
3. มีชองทางการคมนาคมที่หลากหลายมากขึ้น 
4. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 
5. มีสถาบันการศกึษาทุกระดับและสอนภาษาท่ีหลากหลาย เชน ภาษาไทย ภาษามลายู  
 ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และภาษาอาหรับ  
6.   มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีความหลากหลายมาใช 
7. มีผังเมืองที่ดี ภูมิประเทศสวยงาม และสะอาด มีอําเภอติดชายแดนประเทศมาเลเซีย คือ อําเภอเบตง  
8. มีเสนทางเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานไดดี 
9. มีปาตนน้ําและทรพัยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
10. มีแหลงผลิตพลังงานไฟฟาเข่ือนบางลาง 
11. มีสถานบริการสาธารณสุขท่ัวถึง 
12. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขีดความสามารถในการกําหนดนโยบายและการจัดการ          
    ดานบริการสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
13. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมีความใกลชิดและเขาใจบรบิทของทองถิ่นดี 
14. ประชานมีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายมีคณุธรรมจริยธรรม 
15. ไดรับความรวมมอืที่ดีจากหนวยงานทุกภาคสวน 
๑๖. มีสถานท่ีทองเที่ยวตามธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

จุดออน  (Weakness) 

 

 

 

 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๐๖ 

จุดออน 

  (Weakness) 
 1. ประชาชนไมมีทักษะในการประกอบอาชีพทางการเกษตรทําใหผลผลิตไมเปนไปตามความตองการของตลาด 
 2. ไมมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดทําแผนพัฒนาทําใหต างคนตางทํางานไมมีระบบเชื่อมตอขอมูล 
              และเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาตางตางกัน 

3. คุณภาพการศึกษาทุกระดับอยูในเกณฑต่ํา 
4. ประชาชนวางงานเพราะเลอืกงานและไมมทีักษะในการทาํงาน 

 5. ประชาชนมีความหวาดระแวงจากสถานการณความไมสงบในพื้นท่ี 
6. ประชาชนบางสวนขาดความรับผิดชอบ  ไมเคารพกฎหมาย  ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
16. เจาหนาที่บางสวนขาดความรับผิดชอบไมบังคบัใชกฎหมายอยางเครงครัดขาดคุณธรรมจริยธรรม 

แสวงหาผลประโยชน 
17. ประชาชนทําการเกษตรแบบขาดความรูทางวิชาการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
18.  ขาดการสงเสรมิ ปรับปรุง พัฒนา และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 
19. ประชาชนบางสวนขาดเอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากินและไมทราบสิทธิของตนเอง 
20. ขาดทักษะในการประสานงานในการแกไขปญหาตางๆ ระหวางทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐ  

ดวยกันเอง 
11. ขาดการบูรณาการความรวมมืออยางจริงจังในการแกไขปญหาตางๆ ระหวางทองถ่ินและหนวยงาน    

ภาครัฐดวยกันเอง 
12. ระบบชลประทานไมทั่วถึงทุกพื้นท่ี 
13. นักการเมืองทองถ่ินและผูนําทองถ่ินบางสวนขาดความตระหนักหรือใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
14.  ภาคประชาชน/ประชาสังคมขาดความตระหนักรูในสิทธิและหนาที่ตอการมีสวนรวมของทองถิ่น 
15.  เสนทางคมนาคมในพื้นที่ชนบทบางแหงไมสะดวกและไมไดมาตรฐาน 
16. หนวยงานรัฐ/อปท.ขาดความบุคลากรและขาดรูความเขาใจในการพัฒนาเฉพาะดาน 

          17.  ประชาชนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐบางหนวยงาน 

โอกาส  (Opportunity) 
๑. รัฐบาลมีนโยบายและจัดสรรงบประมาณในการชวยเหลือพื้นที่เปนจํานวนมาก 
๒. ประเทศเพื่อนบานมีความสนใจเขามาลงทุนคาขายและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓. หนวยงานรัฐสนับสนุนโอกาสในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาการเกษตรหลากหลายรูปแบบ 
๔. รัฐบาลกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ASEAN Economic Community: AEC) 
๕. รัฐบาลกําหนดแผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝาย (IMTGT) 
๖. หนวยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการศึกษาดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาหลักของ 
     ประชาคมอาเซียนและภาษามลายูกลางซึ่งเปนภาษาของประเทศอาเซียนตอนใต 
7.  นโยบายความรวมมือในการรวมกลุมประชาคมอาเซียนเปนตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียว      

 เปนชองทางสงออกสินคาของจังหวัดสูอาเซยีน 
๘. สถานการณโควิด-19 ทําใหแรงงานไทยที่ไปทํางานประเทศมาเลเซียเดินทางกลับมาประกอบอาชีพ    

 ในบานเกิดเพื่อรองรับการทองเที่ยว 

๙. นักลงทุนภาคเอกชนใหความสําคัญและสนใจลงทุนการสงออกผลไมทองถิ่น 
๑๐. การเติบโตของเทคโนโลยี “ระบบดิจิดัล” สามารถพัฒนาทองถ่ินไดหลากหลานดาน 

๑๑. มีเทคโนโลยีสมัยใหมรองรบัอาชพีบางประเภทมสีนานบินเบตงเพื่อรองรับนักทองเท่ียว 

Threat) 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๐๗    

 

 
อุปสรรค  (Threat) 
 1.  ประชาชนนอกพื้นที่มีความหวาดระแวงในสถานการณทําใหนักทองเที่ยวและนักลงทุนจากภายนอกไม

กลาเขามาในพ้ืนที่ 
 2. ความไมตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 3. การบังคบัใชกฎหมายบางฉบับไมเอื้ออํานวยตอการใหบริการประชาชนอยางเปนธรรม 
 4.  สินคาหนีภาษีเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมาก 

5.  ขาวสารทางลบจากสื่อภายนอกสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเท่ียว 
6.  ขาดการบริหารจัดการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
7.  ขาดการประกันราคาสินคาทางการเกษตร 
8. กฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
9. ทองถิ่นไมสามารถเขาถึงนโยบายของรัฐบาล เจาหนาท่ีและผูที่เกี่ยวของไมสามารถปรับตัวกับการ

พัฒนาจากนโยบายของรัฐ 
10. ขาดความหลากหลายของเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทางการเกษตร 
 

วิสัยทัศน 

 “ชีวิตมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง สงัคมย่ังยืน ยะลาสันติสุข” 

คําอธบิายวสิัยทัศน 

 จากผลการประชุมรวมระหวาง  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินระดับจั งหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลาและเจาหนาที่

ที่เก่ียวของ  เม่ือวันที่ 8  เมษายน 256๔ ณ หองประชุมกังสดาล  โรงแรมยะลาแกรนดพาเลซ  อําเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา ท่ีประชุมไดรวมกันวิเคราะหสภาพการณปจจุบันของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  และ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นในเขตจังหวัดยะลา  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)     

ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด /กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ โดยที่ประชุมไดมุงเนนในเรื่อง

ของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดานเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความมั่งคั่ง และสังคมมีความยั่งยืน นํายะลาไปสู

เมืองท่ีนาอยู  เปนเมืองแหงสันติสุข  ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็งอยูดวยกันดวยความรัก ความสามัคคีภายใต

ความหลากหลายของวัฒนธรรมและอัตลักษณของพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ดังนี้ 

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

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๐๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
 

 
 
1. เปาประสงค    
         การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

    ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  :    รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต  
  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 
 

2.  กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1   ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรและการ 
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประเทศกลุม
อาเซียน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับประเทศกลุม
อาเซียน 

กลยุทธที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหได
มาตรฐานในทุกระดับชั้น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย ใหไดมาตรฐาน
ในทุกระดับชั้น 

กลยุทธที่ 3  สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 
 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดําเนินงาน ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษา 

กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

รอยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
และสื่อนวัตกรรมทางการศกึษา 

กลยุทธที่  5  พัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของ
อาเซียนแกบุคลากรทุกภาคสวน  ประชาชน  ผูนําและ
องคกรชุมชน 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการพัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของ
อาเซียนแกบุคลากรทุกภาคสวน  ประชาชน  ผูนําและ
องคกรชุมชน 

กลยุทธที่ 6  สนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ   

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการสนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ   

กลยุทธที่ ๗  สงเสรมิดานสาธารณสุขมูลฐานให
ครอบคลุมทุกดาน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการสงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐาน 

กลยุทธที่ ๘  วางแผนการจัดระบบเพ่ือรองรับการ
เขามาของแรงงานและนักทองเท่ียว 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการจัดระบบเพือ่รองรับการเขามาของ
แรงงานและนักทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการสงเสริมดานคุณภาพชีวิต 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๐๙    

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 9  กําหนดมาตรการตรวจเย่ียมแหลง
เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพและยาเสพติด
อยางจริงจัง 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการกําหนดมาตรการตรวจเย่ียมแหลง
เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพและยาเสพติด 

กลยุทธที่ 10  พัฒนาขีดความสามารถของ
อาสาสมัครทุกประเภทอาชีพ ประจําหมูบาน 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

กลยุทธที่ 11  พัฒนาเด็ก สตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาสอ่ืนๆ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผลการ
ดําเนินงาน ในการพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

 
 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 
 

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

     ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑.  เปาประสงค  
            ประชาชนไดรบัความสะดวก มีความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาและมีน้าํใชเพียงพอตอการอุปโภคบรโิภค 

และการเกษตร 
 
 

     ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดาํเนินงาน 
                                       ดานการสงเสรมิโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒.  กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1  สนับสนุนงบประมาณกอสรางและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการกอสรางและปรับปรุงระบบ
คมนาคม 

กลยุทธที่ 2  สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผล
การดําเนินงาน  นการสงเสริมการใชพลังงาน
ทางเลือก 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

กลยุทธที่ 4  จัดทําผังเมืองรวมในการพัฒนาพื้นที่
การคาและการลงทุน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการจัดทําผังเมืองรวมในการพัฒนา
พื้นที่การคาและการลงทุน 

 

๓.  หนวยงานที่รับผดิชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 

 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  ๑  การสงเสรมิสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ 
                                                         การเกษตรและอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากภาคการเกษตรที่ 
                                                         แขงขันได 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๑๑    

 

 

 

 

๑. เปาประสงค  
 การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวมีระบบและมีคุณภาพโดยการมีสวนรวมของประชาชน มีรายไดจาก 

การทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรและผูประกอบการมีศักยภาพดานการคาการลงทุนเพิม่ขึ้น รวมถึง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานการสงเสริมดาน 
  ทองเที่ยวและการคาและการลงทุน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
เดิมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมใหเปนระบบและมี
คุณภาพ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการผลการ
ดําเนินงาน ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาผูประกอบการ บุคลากร และ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวทุกภาคสวน 
ดานภาษาและการใหบริการ 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอผล
การดาํเนินงาน ในการสนับสนุนดานภาษาและการ
ใหบริการ 

กลยุทธที่ 3  จัดตั้งศนูยบรกิารนักทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสรางระบบฐานการจัดเก็บภาษีและ    
พัฒนาขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศและ         
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว
และพัฒนาขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศและ
การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

กลยุทธที่ 4  พัฒนาและสงเสริมแหลงเงินทุนสําหรับ
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 ในการจัดตั้งศูนยจัดเก็บ สงและ
กระจายสินคา 

กลยุทธที่ 7  สงเสริมอุตสาหกรรม “ฮาลาล”       
แบบครบวงจร 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน อุตสาหกรรม “ฮาลาล” 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสงเสริมดานการทองเที่ยว การคา และการลงทุน 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๑๒ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 8  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ  

รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวม
โครงการ  ในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ 

 
 

๓.  หนวยงานที่รับผดิชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 

 
 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 
 

๕.  ความเชื่อมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรที่  ๑  การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ        
                                                           การเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร 
                                                           ที่แขงขันได 

     ยุทธศาสตรท่ี ๒    การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว     
                            เชิงนิเวศ วัฒนธรรมและทองเที่ยวชายแดน 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๑๓    

 

 
 
 
 
๑. เปาประสงค  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงอยูอยางย่ังยืน ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 
          มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 

    ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค :  รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานการสงเสริมดาน 
 สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 
 

๒. กลยุทธและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยและเนน
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการผลการ
ดําเนินงาน ในการจัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
ในระดับครัวเรือน 

กลยุทธที่ 2  วางระบบกําจัดน้ําเสียรวม ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการวางระบบกําจัดนํ้าเสีย 

กลยุทธที่ 3  ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรตนน้ําและบังคับใชกฎหมายอยาง
เขมงวด 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรตนน้ําและ
บังคับใชกฎหมาย 

กลยุทธที่ 4  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของทองถิ่น 

 

๓.  หนวยงานที่รับผิดชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยะลา 

 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕.  ความเช่ือมโยง 
          ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชนตามปรัชญา 
                                                        เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๑๔ 

  

       
 

๑. เปาประสงค  
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น อัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและประเทศเพื่อนบาน คงอยูอยางยั่งยืน ประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

    ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค :   รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานการสงเสริม 
 สงเสริมดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ดานอัตลักษณทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 

                               

 ๒. กลยุทธและตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษดานศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี        
ภูมิปญญาทองถ่ินและอัตลักษณของทองถิ่น 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา
เปนหนวยงานหลักในการถายทอด  อัตลักษณของ
ชุมชน  อัตลักษณอาเซียน  และเผยแพรวัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบาน 

สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการถายทอด  
อัตลกัษณของชุมชน  อัตลักษณอาเซียน  และเผยแพร
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบาน 

กลยุทธที่ 3  สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ  วัฒนธรรม
และขนบธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม
ของประชาชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีแสดงถึงอัตลักษณ  
วัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

กลยุทธที่  4  จัดใหมีพิพิธภัณฑพื้นบ านหรือหอ
จดหมายเหตุ  หอสมุดทองถ่ินเพื่อเผยแพรอัตลักษณ 
ประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถ่ินในรูปแบบ
ตางๆ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน ในการจัดใหมีพิพิธภัณฑพ้ืนบานหรือ   
หอจดหมายเหตุ  หอสมุดทองถิ่นเพื่อเผยแพร        
ประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถิ่น 

กลยุทธที่ 5  สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและ    
อัตลักษณระหวางไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ
ดําเนินงาน  ในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และอัตลักษณระหวางไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

๓.  หนวยงานที่รับผดิชอบ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
 

๔.  หนวยงานสนับสนุน  
 สวนราชการในจังหวัดยะลา 
 

๕. ความเช่ือมโยง 
 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่  4  การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานอัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม 
  



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๑๕    

 

๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

   ๑. วิสัยทัศน 
“ องคกรธรรมาภิบาล   เศรษฐกิจมั่นคง  คุณภาพชีวิตที่ดี ” 

 

 คําอธิบายวิสัยทัศน 
  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดนําประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนา
พื้นที่ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ มาวางกลยุทธใหม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
สรางองคกรใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ทองถิ่นมีความเขมแข็ง เสริมสรางรายไดใหกับภาคเกษตรกรรม กระตุน
เศรษฐกิจ เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของ
ทองถ่ินและสิ่งแวดลอมที่ดี  

 

ความหมาย   

องคกรธรรมาภิบาล  หมายถึง   การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล              
นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและสามารถพัฒนาทองถิ่น      
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เกิดความโปรงใส 

เศรษฐกิจม่ันคง  หมายถึง  เศรษฐกิจของจังหวัดไดรับการกระตุนจากภาคการเกษตรและ                  
การทองเที่ยว  ถนนไดมาตรฐานสงผลใหการสัญจรไปมา และขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น       
มีแหลงน้ําสําหรับการเก็บกักน้ําเพียงพอตอการเกษตร  สงผลใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  

คุณภาพชี-วิตที่ดี หมายถึง  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ  ปญญา และ
สังคมมีความสามารถพัฒนาการเรียนรูในทุกชวงวัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สังคมสันติสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ มีรายไดที่มั่นคง เปนชุมชนที่เขมแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เปนฐานในการดําเนินชีวิต 
 

 ๒. พันธกิจ 

๒.๑ สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันได 

๒.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการและเนนการสรางเครือขาย 

๒.๔ พัฒนาการศกัยภาพภาคการเกษตร และการทองเท่ียว เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

๒.๕ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม ใหรองรับนักทองเท่ียว การทองเที่ยวเพื่อชุมชน การจราจรและการ 

      ขนสงใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 

๒.๖ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.๗ เสริมสรางโอกาส ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และความเทาเทียมทางสังคม 

๒.๘ สงเสริมการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 

๒.๙ เสริมสรางสุขภาพอนามยัของประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 

๒.๑๐ สงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูเสียโอกาส คนไรที่พึ่ง และผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

๒.๑๑ สงเสริมและสนับสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ใหเกิดความย่ังยืน 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๑๖ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ ๑  เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ ๑.๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสมาชิกสภาทองถ่ินแบบมืออาชีพมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๑.๒ สงเสรมิการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพขององคกร 
 ๑.๓ สงเสรมิการจัดทําฐานขอมูลตามภารกิจของแตละสวนราชการ 
 ๑.๔ มีการบูรณาการการทาํงานกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 
 ๑.๕ สงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร 
 ๑.๖ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 
 ๑.๗ สงเสรมิ สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสรางความ  
        เขมแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของชาติ และเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย 
 ๑.8 สงเสรมิการประชาสัมพนัธการดาํเนินการงานขององคกรผานชองทางที่หลากหลาย 
 ๑.9 เสริมสรางการทาํงานใหเกิดความโปรงใส 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 
 กลยุทธ ๒.๑  สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
    การผลิตของกลุมเกษตรกร 

  ๒.๒  พัฒนาศักยภาพการผลติ ผลิตภัณฑชุมชน หรือผลผลิตทางการเกษตรใหได 
                    มาตรฐาน 

  ๒.๓  พัฒนาชองทางการจาํหนายสินคา 
    ๒.๔  สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

  ๒.๕  พัฒนา / ปรับปรงุสถานที่ทองเที่ยว หรือสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีมาตรฐาน 
 ๒.๖  สงเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก  
 ๒.๗  พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีความรูและทักษะในการใหบริการ 
  ๒.๘  สงเสรมิผูประกอบการดานการโรงแรม ใหมีความรูและเทคนิคใหมๆ เพื่อกระตุนให 
         นักทองเที่ยวใชบรกิารหองพักเพิ่มข้ึน 
 ๒.๙  กอสราง/พัฒนา/ ปรับปรุงแกไข โครงสรางพื้นฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก  
         ใหไดมาตรฐาน ดานภาคการเกษตร/การทองเที่ยว 
  ๒.๑๐ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใหไดมาตรฐาน 
  ๒.๑๑ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 
          ในการบริหารจัดการตนเอง 

  ๒.๑๒ สงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทาง 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒.๑๓ สงเสริมการสรางอาชีพใหกับประชาชน เพื่อสรางความม่ันคงดานรายได 
 
 
 

 

 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๑๗    

 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 

          กลยุทธ  ๓.๑ จัดใหมีกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ 
    ๓.๒  สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๓.๓ จัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูทําหนาท่ีดแูลสุขภาพ 
 ๓.๔  สงเสริมสนบัสนุน อบจ.ยะลา ใหเปนศูนยกลางการประสานงานรับแจงเหตุและสั่งการณ 
          ในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน  
 ๓.๕   สงเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ  
         ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่ง 
 ๓.๖  จัดใหมีอาคารสถานที่เพือ่เปนศูนยรวมของประชาชนเปนแหลงขอมูลขาวสาร การ 
         ประชุมและการจัดกิจกรรมตางๆ 
  ๓.๗  สงเสรมิการสรางจิตสาํนึกของประชาชน ในการอนรุกัษ ฟนฟูและปองกันรักษา 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๓.๘   สรางความรวมมือพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายใหมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๙   สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ๓.๑๐ จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชน 
 ๓.๑๑ เฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 ยุทธศาสตรที่ ๔   สงเสริมการศกึษา  ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 
       กลยุทธ  ๔.๑ พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน   ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ 
                            มาตรฐานการศึกษาของ อปท. 

  ๔.๒ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา เพิ่มโอกาสการเขาถึง การศกึษาที่มีคณุภาพ 
        อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
 ๔.๓ เพิ่มโอกาสการไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพตามสมรรถภาพอยางทั่วถึง 
 ๔.๔ สงเสริม สนบัสนุนกิจกรรม/โครงการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
  ๔.๕ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ๔.๖ สงเสริม อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๔.๗ สงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ ใหกับเด็กเยาวชนและประชาชน 

  

 

 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๑๘ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย กลยุทธ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 รวม  

๕ ป 

ยุทธศาสตรที่ ๑   
เสริมสราง
องคกร 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

1. การ
บริหารงานของ
องคกร  มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

๑.๑ รอยละของ
บุคลากรและ
สมาชิกสภา
ทองถิ่น ไดรบัการ
พฒันาสมรรถนะ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑.๑ พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสมาชิก
สภาทองถิ่นแบบมอื
อาชีพมุงผลสัมฤทธิ ์

1.2 จํานวน
เทคโนโลยีที่
นํามาใชในการ
ปฏิบัติงานของ
องคกร 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๒ สงเสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององคกร 
 

1.3 จํานวน
ฐานขอมลูท่ี
นํามาใชในการ
บริหารจัดการของ
องคกร 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑.๓ สงเสริมการจัดทํา 
ฐานขอมลูตามภารกิจ
ของแตละสวนราชการ 
 

2. การพัฒนา
ของทองถิ่น         
อยูภายใตการ
มีสวนรวมใน
การของภาค
สวนตางๆ 
อยางท่ัวถึง  

2.๑ จํานวน
โครงการ/กิจกรรม          
ที่บูรณาการ
รวมกับสวน
ราชการอื่น  
 

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๐ ๑.๔ มีการบูรณาการ 
การทํางานกับหนวยงาน
หรือสวนราชการอื่น 
 

2.๒ จํานวนทุก
ภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการ
บริหารงานของ
องคกร 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๑.๕ สงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคกร 
 

2.๓ จํานวน
เครือขายความ
รวมมือในการ
บริหารงานของ
องคกร 
 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๑.๖ สรางเครือขาย
ความรวมมือในการ
พัฒนาทองถิ่น 

2.๔ จํานวน
กิจกรรมที่สงเสรมิ 
สนับสนุน
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
และความ
สมานฉันท 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๗ สงเสริม สนับสนุน
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความ
สมานฉันท และสราง
ความเขมแข็งในชุมชน 
รักษาเกียรติภูมิของชาต ิ
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๑๙    

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตวัชีว้ดั คาเปาหมาย กลยุทธ 
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๕ ป 

ยุทธศาสตรที่ ๑   
เสริมสราง
องคกร 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

๓. การ
บริหารงาน
ขององคกรมี
ความโปรงใส 
 

๓.๑  จํานวนชอง
ทางการ  
ประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน
ขององคกร 

๕ ๖ ๗ ๗ ๗ ๗ ๑.๘ สงเสริมการ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินการางานของ
องคกรผานชองทางท่ี
หลากหลาย 

  ๓.๒ รอยละของ
คะแนน ITA 
 

๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๗ ๑.๙ เสรมิสรางการ
ทํางานใหเกิดความ
โปรงใส 
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     ๑๒๐ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย กลยุทธ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 รวม  

๕ ป 

ยุทธศาสตรที่ ๒   
เสริมสรางความ
เขมแข็งดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 
 
 

๑.เพ่ิมมูลคา 
และรายได
จากผลผลติ
ทาง
การเกษตร 
และการ
ทองเที่ยว 

๑.๑ จํานวนกลุม
เกษตรกรท่ีไดรับ
การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยการใช
เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๒.๑ สงเสริมการใช 
เทคโนโลยีการเกษตร 
หรือนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตของกลุมเกษตรกร 

  ๑.๒ จํานวน
ผลิตภัณฑชมุชน 
หรือผลผลิตทาง
การเกษตรที่มี
คุณภาพและได
มาตรฐาน  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพ
การผลิต ผลิตภัณฑ
ชุมชน หรือผลผลิตทาง
การเกษตรใหได
มาตรฐาน 

  ๑.๓ รอยละของ
จํานวนรายได          
ที่เพ่ิมขึ้นจาก
ชองทางการตลาด        
ในการจําหนาย
ผลิตภัณฑชมุชน        
หรือผลผลิตทาง
การเกษตร 

- 5 ๑0 ๑5 20 20 
 

๒.๓ พัฒนาชองทางการ
จําหนายสินคา 

  ๑.๔ จํานวน
โครงการ/กิจกรรม 
ที่สงเสริมดานการ
ทองเท่ียว 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๒.๔ สงเสริม สนับสนนุ
ใหมีการจัดโครงการ/
กิจกรรม ดานการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  

  ๑.๕  จํานวน
กิจกรรมท่ีพัฒนา/ 
ปรับปรุงสถานที่
ทองเท่ียว หรอืสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกใหมี
มาตรฐาน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒.๕ พัฒนา / ปรับปรุง
สถานที่ทองเท่ียว หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ใหมมีาตรฐาน 
 

  ๑.๖ จํานวน
ชองทางที่ใชใน
การ
ประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยว 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕ ๒.๖ สงเสริมการตลาด
และการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวใหเปนท่ี
รูจัก  

  ๑.๗ จํานวน
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรดานการ
ทองเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๒.๗  พฒันาบุคลากร
ดานการทองเที่ยวใหมี
ความรูและทักษะในการ
ใหบริการ 
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๑๒๑    

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
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๕ ป 

ยุทธศาสตรท่ี ๒   
เสริมสรางความ
เขมแข็งดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 
 
 

 ๑.๘ จํานวน
รายไดจากการ
จัดเก็บภาษี
โรงแรมเพ่ิมขึ้น ไม
ต่ํากวารอยละ ๑ 
จากฐานปที่ผาน
มา 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.๘ สงเสริม
ผูประกอบการดานการ
โรงแรม ใหมีความรูและ
เทคนิคใหมๆ เพื่อ
กระตุนใหนักทองเที่ยว
ใชบรกิารหองพักเพ่ิมขึ้น 

 ๒. มีโครงสราง
พื้นฐาน/สิ่ง
อํานวยความ
สะดวกที่ได
มาตรฐาน 
รองรับภาค
การเกษตร/
การทองเที่ยว 

๒ . ๑  จํ า น ว น
โครงสรางพื้นฐาน/
สิ่ ง อํ า น วยค ว า ม
สะดวก ที่ไดรับการ
กอสราง/ปรับปรุง/
แ ก ไ ข  ใ น ภ า ค
การ เกษตร/ การ
ทองเที่ยว 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๒.๙ กอสร าง /พัฒนา/ 
ปรับปรุงแกไข โครงสราง
พื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ใหไดมาตรฐาน 
ดานภาคการเกษตร/การ
ทองเที่ยว 

  ๒.๒ จํานวนระบบ
สาธารณูปโภคและ
สา ธ า รณู ป ก า ร ที่
ไดรับการพัฒนาให
ไดมาตรฐาน 
 

๒ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒.๑๐  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการที่ใหได
มาตรฐาน 

 ๓.ชุมชนมี
ความเขมแข็ง 
สามารถ
บริหาร
จัดการตนเอง
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.๑ จํานวน

โครงการ/กิจกรรม 

ที่นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการ

ประกอบอาชีพ

การเกษตรของ

ชมุชน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒.๑๑ จัดใหมีโครงการ/

กิ จ ก ร ร ม  ที่ มี ก า ร นํ า

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พ อ เพี ย ง ม า ใ ช ใ น ก า ร

บริหารจัดการตนเอง 

  ๓.๒ จํานวนชุมชนที่

มี ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง 

ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร

จัดการตนเองตาม

แน วท า งป รั ชญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๒.๑๒ สงเสริมใหชุมชนมี

ความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการตนเองตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๔.ประชาชน
มีองคความรู
แ ล ะ ก า ร
พัฒนาทักษะ
อาชีพ 

๔.๑ จํานวนอาชีพที่
ไ ด รั บ ก าร พั ฒน า
ความรูและทักษะ 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ ๒.๑๓ สงเสริมการสราง
อาชีพ ให กับประชาชน 
เพื่อสรางความมั่นคงดาน
รายได 
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     ๑๒๒ 

ยุทธศาสตรการ
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๕ ป 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวติของ
ประชาชนทุกชวง
วัย 

๑.ประชาชน
ไดรับการ
พัฒนา 
ดาน
สาธารณสขุ
อยางมี
คุณภาพ 

๑.๑ จํานวน
กิจกรรมการ
ปองกันและ
ควบคุมโรคและ
การดูแลสขุภาพ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๓.๑ จัดใหมีกิจกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรค
และการดูแลสขุภาพ 

๑.๒ จํานวน
โครงการ/กิจกรรม 
ที่สงเสริม
สนับสนุนการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓.๒ สงเสริมสนับสนุน
การปองกันและแกไข
ปญหายา  เสพติด 

๑.๓ จํานวน
กิจกรรมที่สงเสรมิ
พัฒนาศักยภาพ
ผูทําหนาที่ดูแล
สุขภาพ 

๒ ๒ ๓ ๓ ๔ ๔ ๓.๓ จัดใหมีกิจกรรมที่
สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ 

๑.๔ ระดับ
ความสําเร็จการ
จัดตั้งศูนยรับแจง
เหตุและสั่งการณ 
การแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดยะลา 

1 2 3 4 5 5 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุน 
อบจ.ยะลา ใหเปน
ศูนยกลางการ
ประสานงานรับแจงเหตุ
และสั่งการณในการ
ชวยเหลือผูประสบ
อุบัติเหตุหรอืเจ็บปวย
ฉุกเฉิน 

๒. เด็ก 
เยาวชน 
สตรี 
ผูสูงอาย ุ 
ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส 
และคนไรท่ี
พ่ึง ไดรับ
การสงเสริม
และพัฒนา
อยางมี
คุณภาพ 

๒.๑ จํานวน
กิจกรรมที่สงเสรมิ 
พัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของเด็ก 
เยาวชน สตร ี
ผูสูงอาย ุผูพิการ 
ผูดอยโอกาส และ
คนไรที่พ่ึง 

๖ ๗ ๘ ๘ ๘ ๘ ๓.๕ สงเสริม/พัฒนา/
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส และคนไร
ที่พ่ึง 

 2.2  จํานวน
โครงการกอสราง
อาคารสถานที่เพ่ือ
ใชเปนศูนยกลาง
ในการใช
ประโยชน ในการ
จัดทํากิจกรรม
ตางๆ 

10 10 10 10 10 ๕0 ๓.๖ จัดใหมอีาคาร
สถานที่เพ่ือเปนศูนยรวม
ของประชาชนเปน
แหลงขอมูลขาวสารการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมตางๆ 
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๑๒๓    
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๕ ป 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนทุกชวง
วัย 

๓.ประชาชน
มีสวนรวมใน
การจัดการ
ทรพัยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ทุกพื้นท่ี 

๓ . ๑  จํ า น ว น
โครงการ/กิจกรรม 
อนุรักษ ฟนฟูและ
สรางจิตสํานึกใน
การสงเสริมและ
ป อ ง กั น รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

๓ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓.๗ สงเสริมการสราง
จิตสํานึกของประชาชน 
ในการอนุรกัษ ฟนฟูและ
ป อ ง กั น รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 ๔.ประชาชน 
มีคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ที่ดีและ
ปลอดภัย 

๔.๑ ระดับ
ความสําเร็จการ
พัฒนาระบบการ
จัดการขยะ
อันตรายที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครบวงจร 

๑ 2 3 4 5 ๕ ๓.๘ สรางความรวมมือ
พัฒนาระบบการจัดการ
ข ย ะ อั น ต ร า ย ใ ห มี
ประสิทธิภาพ 

  ๔ . ๒  จํ า น ว น
เครือขายที่มีสวน
รวมในการจัดการ
ขยะอันตราย 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๔ ๓.๙ สงเสริมการผลิต
และบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

 ๕.ประชาชน
มี ค ว า ม
ปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ
ท รั พ ย สิ น  
สั ง คม สั นติ
สุข 

๔ . ๑  จํ า น ว น
กิจกรรมท่ีเปนการ
ป อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณ
ภั ย ใ ห แ ก
ประชาชน 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๓ . ๑ ๐  จั ด ใ ห มี ก า ร

ปองกันและบรรเทาสา

ธ า ร ณ ภั ย ใ ห แ ก

ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 ๔ . ๒  จํ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ที่
ดํ า เนิ นกา ร เพื่ อ
ปองกันและดูแล
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๕ ๓.1๑ เฝาระวังและดูแล

ความปลอดภัยในชีวิต

แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

ประชาชน 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๒๔ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตัวชีว้ดั คาเปาหมาย กลยุทธ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 รวม  

๕ ป 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
สงเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม การ
กีฬา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑.สถานศึกษา
มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
การศึกษามี
คุณภาพ และ
ไดมาตรฐาน 
การศึกษา 

๑.๑ รอยละ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
เพิ่มขึน้ 

๔ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔.๑ พัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐาน ตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ
และมาตรฐานการศึกษา
ของ อปท. 

๒. ประชากร
ในวัยเรยีน 
ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางท่ัวถึง
และเทา
เทียม 

๒.๑ รอยละของ
ประชากร ในวัย
เ รี ย น ไ ด รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า  ขั้ น
พื้ น ฐ า น  ไ ด รั บ
โอกาสในการเขา
รั บ บ ริ ก า ร ท า ง 
การศึกษาอย า ง
ทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔.๒ ลดความเหลื่อมล้ํา
ท า ง ก า รศึ ก ษ า  เ พ่ิ ม
โ อ ก า ส ก า ร เ ข า ถึ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและทั่วถึง 

๒.๒ รอยละของ
เด็ก ผูดอยโอกาส 
ที่หลุดจากระบบ
การศึกษา เขารับ
การฝกอาชีพตาม
สมรรถภาพ 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๔.๓ เพิ่มโอกาสการไดรับ
การส งเสริ มอาชีพตาม
สมรรถภาพอยางท่ัวถึง 

๒ . ๓  จํ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม /
โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แ น ว ท า ง ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

10 15 20 25 30 30 ๔.๔ สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.ศาสนา 
ศิลปะวัฒน 
ธรรมขนบ
ธรรม 
เนยีม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
ไดรับการ
อนุรักษและ
คงอยูอยาง
ย่ังยืน 
 

๓ . ๑  จํ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ศ า ส น า  แ ล ะ
ขนบธรรม เนียม
ประเพณี ท่ีไดรับ
การสงเสรมิ 
 

๖ ๗ ๘ ๘ ๘ ๘ ๔.๕ สงเสริม สนับสนุน
กา รจั ดกิ จ กร รม ทา ง
ศ า ส น า  แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

๓.๒ จํานวน
กิจกรรมที่อนุรักษ 
/สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น  

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๘ ๔.๖ ส งเสริม อนุ รั กษ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 



                   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

๑๒๕    

 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 รวม  

๕ ป 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
สงเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม การ
กีฬา และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๔. ประชาชน
ไดรับการ 
สงเสริม
ทางดานการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

๔ . ๑  จํ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ ด็ ก
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนได รับ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ทางดานกีฬาและ
นันทนาการ 

๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ ๔.๗ สงเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ใหกับ
เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                                                 องคการบริหารสวนจังหวดัยะลา 

     ๑๒๖ 

   ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 
เสริมสรางองคกรธรรมภิบาล 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสมาชิกสภาทองถิ่นแบบมืออาชีพมุงผลสัมฤทธ์ิ 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลตามภารกิจของแตละสวนราชการ 
กลยุทธที่ ๔ มีการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานหรือสวนราชการอื่น 
กลยุทธที่ ๕ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารงานขององคกร 
กลยุทธที่ ๖ สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธที่ ๗ สงเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท และสรางความเขมแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมขิองชาติ และ 
               เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
กลยุทธที่ ๘  สงเสริมการประชาสัมพันธการดําเนินการงานขององคกรผานชองทางท่ีหลากหลาย 
กลยุทธที่ ๙ เสริมสรางการทํางานใหเกิดความโปรงใส 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรหรอืนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของกลุมเกษตรกร 
กลยุทธที่ ๒  พัฒนาศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑชุมชน หรือผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 3 พัฒนาชองทางการจําหนายสินคา 
กลยุทธที่ ๔  สงเสรมิ สนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดานการทองเท่ียวที่หลากหลาย 
กลยุทธที่ 5 พัฒนา /ปรบัปรงุสถานที่ทองเท่ียว หรือส่ิงอํานวยความสะดวกใหมีมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 6 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวใหเปนที่รูจัก  
กลยุทธที่ 7 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความรูและทักษะในการใหบริการ 
กลยุทธที่ 8 สงเสริมผูประกอบการดานการโรงแรม ใหมีความรูและเทคนิคใหมๆ เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวใชบริการหองพักเพิ่มขึ้น 
กลยุทธที่ 9 กอสราง/พัฒนา/ ปรับปรุงแกไข โครงสรางพื้นฐาน/ส่ิงอํานวยความสะดวก ใหไดมาตรฐาน ดานภาคการเกษตร/การทองเที่ยว 
กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใหไดมาตรฐาน 
กลยุทธที่ 11 จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ที่มีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการบริหารจัดการตนเอง 
กลยุทธที่ 12 สงเสรมิใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 13 สงเสรมิการสรางอาชีพใหกับประชาชน เพ่ือสรางความมั่นคงดานรายได 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย 

กลยุทธที่ 1 จัดใหมีกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคและการดูแลสุขภาพ 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
กลยุทธที่ 3 จัดใหมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมสนับสนุน อบจยะลา ใหเปนศูนยกลางการประสานงานรบัแจงเหตุและส่ังการณในการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุหรือ 
               เจ็บปวยอุบัติเหต ุ
กลยุทธที่ 5 สงเสริม/พัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ   ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่ง 
กลยุทธที่ 6 จัดใหมีอาคารสถานที่เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชนเปนแหลงขอมูลขาวสาร การประชุมและการจัดกิจกรรมตางๆ 
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการสรางจิตสํานึกของประชาชน ในการอนุรักษฟนฟูและปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 8  สรางความรวมมือพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตรายใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 9 สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
กลยุทธที่ 10  จัดใหมกีารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหแกประชาชน 
กลยุทธที่ 11  เฝาระวังและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔   สงเสริมการศกึษา  ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาของ อปท. 
กลยุทธที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าํทางการศกึษา เพิ่มโอกาสการเขาถงึการศึกษาที่มีคณุภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง 
กลยุทธที่ 3 เพิ่มโอกาสการไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพตามสมรรถภาพอยางทัว่ถึง 
กลยุทธที่ 4 สงเสริม สนบัสนุน กิจกรรม/โครงการ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 5 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 
กลยุทธที่ 6 สงเสริมศลิปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ใหกับเด็กเยาวชน และประชาชน 

 



 
3.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

                             
                             

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กล
ยุท

ธ 

1.พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและสมาชิก
สภาทองถิ่นแบบมือ
อาชีพมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2.สงเสริมการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพของ

องคกร 

 

3.สงเสริมการ

จัดทํา

ฐานขอมูลตาม

ภารกิจของแต

ละสวนราชการ 

 

4.สงเสริมใหมี
การ 

บูรณาการ 
การทํางานกับ
หนวยงานหรือ
สวนราชการ

อื่น 

5.สงเสริมให

ประชาชนมีสวน

รวมในการ

บริหารงานของ

องคกร 

 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การผลิตดวยการใช
เทคโนโลยีการเกษตร 

หรือนวัตกรรม 

2.พัฒนาศักยภาพ
การผลิต ผลิตภัณฑ
ชุมชน หรือผลผลิต
ทางการเกษตรใหได

มาตรฐาน 

3.พัฒนาชอง

ทางการจําหนาย

สินคา 

 

4.สงเสริม สนับสนุน
ใหมีการจัด

โครงการ/กิจกรรม 
ดานการทองเที่ยวที่

หลากหลาย 

5.พัฒนา / 

ปรับปรุงสถานที่

ทองเที่ยว หรือสิ่ง

อํานวยความ

สะดวกใหมี

มาตรฐาน 

 

6.สงเสริม
การตลาด
และประชา 
สัมพันธการ
ทองเที่ยวให
เปนที่รูจัก 

7.พัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว
ใหมีความรูและ
ทักษะในการ

ใหบริการ 

1.จัดใหมีกิจกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรค
และการดูแลสุขภาพ 

2.สงเสริม
สนับสนุนการ

ปองกันและแกไข
ปญหายา  
 เสพติด 

3.จัดใหมีกิจกรรม
ที่สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพผูทํา
หนาที่ดูแล
สุขภาพ 

4. สงเสริม 
สนับสนุน อบจ.
ยะลา ใหเปน
ศูนยกลางการ

ประสานงานรับแจง
เหตุและสั่งการณใน

การชวยเหลือผู
ประสบอุบัติเหตุหรือ

เจ็บปวยฉุกเฉิน 

5.สงเสริม/พัฒนา/ยกระดบั

คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และคนไรที่พึ่ง 

๑ พัฒนาระบบ
คุณภาพ

การศึกษาใหได
มาตรฐาน ตาม

มาตรฐาน
การศึกษาชาติ
และมาตรฐาน
การศึกษาของ 

อปท. 

๒ ลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา 
เพิ่มโอกาสการ

เขาถึงการศึกษาที่
มีคุณภาพอยาง
เทาเทียมและ

ทั่วถึง 

๓ เพ่ิม
โอกาสการ
ไดรับการ
สงเสริมให
ฝกอาชีพ

ตาม
สมรรถภาพ
อยางทั่วถึง 

๔ สงเสริม 
สนับสนุนกิจ

กรร/
โครงการ
ตามแนว
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

6.สรางเครือขาย
ความรวมมือในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

7.สงเสริม สนับสนุน

ประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค ความสมานฉันท 

และสรางความเขมแข็งใน

ชุมชน รักษาเกียรติภูมิ

ของชาติ และเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

9.สงเสริมการ
ประชาสัมพันธ
การดําเนินกา
รางานของ
องคกรผาน
ชองทางที่

หลากหลาย 

9.เสริมสรางการทํางานใหเกิด
ความโปรงใส 

8.สงเสริม
ผูประกอบการดานการ

โรงแรม ใหมีความรู
และเทคนิคใหมๆ เพื่อ
กระตุนใหนักทองเที่ยว

ใชบริการหองพัก
เพิ่มข้ึน 

9.กอสราง/พัฒนา/ 
ปรับปรุงแกไข 
โครงสรางพ้ืนฐาน/
สิ่งอํานวยความ
สะดวก   ใหได
มาตรฐาน ดานภาค
การเกษตร/การ
ทองเที่ยว 

10.พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการที่
ใหไดมาตรฐาน 

11.จัดใหมี
โครงการ/กิจกรรม  
ที่มีการนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการ
บริหารจัดการตนเอง 

12.สงเสริมให
ชุมชนมีความ

เขมแข็ง สามารถ
บริหารจัดการ
ตนเองตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

13.สงเสริมการสรางอาชีพ
ใหกับประชาชน เพ่ือสรางความ

มั่นคงดานรายได 

6.จัดใหมีอาคารสถานที่
เพื่อเปนศูนยรวมของ

ประชาชน 
เปนแหลงขอมูล

ขาวสาร การประชุม
และการจัดกิจกรรม

ตางๆ 

7.สงเสริมการ
สรางจิตสํานึกของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ ฟนฟูและ

ปองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ตแิละสิ่งแวดลอม 

๘ สรางความ
รวมมือพัฒนา

ระบบการจัดการ
ขยะอันตรายใหมี

ประสิทธิภาพ 

9 สงเสริมการผลิต
และบริโภคที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

10.จัดใหมี
การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณะ
ภัยใหแก
ประชาชน 

11.. เฝาระวังและ
ดแูลความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ

ประชาชน 

5.สงเสริม 
สนับสนุนการจัด

กิจกรรมทาง
ศาสนาและ

ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

6. สงเสริม

อนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

7. สงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ใหกับเด็ก
เยาวชนและประชาชน 

 
 
 

 

ดานการสรางโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ดานการสรางการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

ดานการปรับสมดุลและพฒันา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

ดานการสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

 

ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

ดานความมั่นคง 

 

การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา 

อยางย่ังยืน 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ดานการคาตางประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 

 

ดานความมั่นคง 
การสรางความเขมแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแขงขัน 
ไดอยางย่ังยืน 

 

การสรางความเปนธรรม 
ลดความเลื่อมล้ําในสังคม 

การเสริมสรางและ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที ่1๓ 

เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อตุสาหกรรมแปรรูป  
และการตลาด 

สงเสริมการคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  
วัฒนธรรม และเมืองทองเท่ียว 

 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดน 

เสรมิสรางประสิทธิภาพการผลิตเกษตรมูลคาสูง ผลิตภัณฑชุมชน
และอุตสาหกรรมแปรรูป เช่ือมโยงตลาดดิจิทัล 

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการท่ีเนน
คุณคา และความยั่งยืนเช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น 

เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยภาพของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

ระดมภาคทีุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ 
สันติสุข และความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนา 
จังหวัดยะลา 

การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต การสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม การสงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมดานพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.ยะลา 
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เสรมิสรางองคกรธรรมาภิบาล เสรมิสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและการทองเท่ียว พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทกุชวงวัย สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กฬีา  และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ การเกษตร สาธารณสุข การรักษาความสงบภายใน สังคมสงเคราะห ์บริหารงานทัวไป สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เคหะและชุมชน อตุสาหกรรม และการโยธา แผนงาน 

- โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร และบุคลากร 
- โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ 
เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 
-โครงการรูกฎหมายไดประโยชน 
- โครงการโลกทัศนประชาธิปไตย
สูเยาวชน 
- ฯลฯ 

- โครงการ อบจ.ยะลารวมใจสาน
สัมพันธฯ 
-โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายฯ 
- โครงการอุนไอรกัสานสมัพันธ 
-โครงการสงเสริม อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- โครงการรบัฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบรกิารสาธารณะ 
- โครงการศนูยประสานงานและ
รวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
 
 
 
 

- กอสรางอาคาร
อเนกประสงค 
- ซอมแซมบํารุงรกัษาถนน
ในความรับผิดชอบ ของ 
อบจ.ยะลา 
- โครงการกอสรางสะพาน  
 

- โครงการปฏิบัติธรรมนําสขุ 
- โครงการรักนี้ใหหนูสูเด็กพเิศษ 
- โครงการอนรัุกษขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิน่ 
- โครงการสงเสรมิและพัฒนา 
การทองเที่ยว 
- ฯลฯ 

- โครงการคลนิิกเกษตรฯ จ.ยะลา 
- โครงการพฒันาศกัยภาพสมาชกิ
ศูนยเครือขายเกษตรรุนใหมฯ 
- โครงการพัฒนาและขุดลอก 
แหลงน้ํา 
- โครงการสงเสรมิการอนุรักษทุเรียน
พ้ืนบาน 
 

- โครงการลอมรั้วลอมรกั ปลอดภัย  ใน
วัยเรียน 
- โครงการปองกนัและแกไข 
ปญหายาเสพติด 
- โครงการเฝาระวัง ปองกนั และแกไข
ปญหาระบาดของโรคติดตอ และโรค   
ไมติดตอใน จ.ยะลา 
- ฯลฯ 

- โครงการพฒันาศกัยภาพ คชภ.
อบจ.ยะลา และภาคีเครือขาย  
อปพร. 
- โครงการจัดระบบการแพทย
ฉุกเฉิน อบจ.ยะลา 
- ฯลฯ 
 

- โครงการสรางาน สรางอาชีพ  
คนพิการ 
- โครงการปนย้ิมสรางสขุผูสูงอายุ 
- โครงการเสรมิสรางศกัยภาพและ
ความเขมแขง็ของผูสูงอายุ 
- โครงการ อบจ.ยะลา ใสใจ 
ผูสูงอายุ 
 

- โครงการการยกระดับ
คุณภาพการเรยีนรู  
- โครงการสงเสริมพฒันาการ
จัดการศึกษาฯ  
- โครงการสงเสริมภาษา
มลายสููอาเซียน 
- 

ผลผลิต/
โครงการ 

การศึกษา 

แผนพัฒนาภาคใตชายแดน 
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

เพื่อสรางความมั่นคงใหกับภาคการผลิต 

พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ใหเปนเมืองการคา
และเมืองทองเท่ียวชายแดนใต 

เสรมิสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนจงัหวัดยะลา 

  ๑๒๘  

 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend/ TOWS Matrix

  

                  

สภาพแวดลอมภายใน 

สภาพแวดลอมภายนอก 

 

 

 

S –Strengths (จุดแข็ง) 

1.  บุคลากรของ อบจ ไดรบัการฝกอบรม
อยางตอเน่ืองและตรงสายงาน บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน 
3. มีสวัสดิการท่ีดี 
4. เจาหนาท่ีเพียงพอ 
5. บุคลากรสวนใหญเปนคนในพื้นที่
เขาใจสภาพปญหา  
6. บุคลากรมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่ตรงสายงาน 
7. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
8. ผูบรหิารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหาร 
9. การปฏิบัติงานมีคาํสั่งมอบหมายงาน
อยางชัดเจน 
10. ยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
11. ผูบรหิารมีความสัมพันธท่ีดีกับทุกภาค
สวน 
12. ผูบรหิารใหความสําคัญตอการพัฒนา
บุคลากร 
13. มีแผน และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษร 
14. มีกลยุทธในการทํางานท่ีชัดเจน 
15. โครงสรางชัดเจน/สายบังคับบัญชา 
16. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และมี
การประกาศใหบุคลากรรับรู 
17. มีการจัดสรรงบประมาณเพียงพอตอ
การบริหาร 
18. มีความสามัคคี มีสวนรวม ทํางานเปน

ทีม ใจรักบริการ 

W-Weakness (จุดออน) 

1. บุคลากรฝายการคลังและ

บุคลากรทางการศึกษามีไมเพยีงพอ

ตอการปฏิบัติงาน  

2. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ

ในเรื่องระเบียบกฎหมาย ที่จําเปนใน

การปฏิบัติงาน 

3. เจาหนาที่บางฝายขาดทักษะใน

ดานเทคโนโลยี 

4. บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานไม

สอดคลองกับตําแหนง 

5. งานบางอยางขาดการ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องใหกับ

ประชาชนทราบ  

6. การดําเนินงานตามภารกิจ

เก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม ของ 

อบจ. ยังขาดการวิเคราะหท่ีเกิดจาก

ความตองการ ของประชาชนในเขต

พื้นที่ยะลา 

7. การจัดทําโครงการและระบบการ

ติดตาม การประเมินผลยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

8. ไมมีระบบ Big Data และระบ 
ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
 



 

                    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖5)  
                    องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

    ๑๒๙ 
 

O-Opportunities 

(โอกาส) 

1. นโยบายของรัฐบาลให
ค ว ามสํ า คัญต ออ งค ก ร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น 
เนื่องจากเปนหนวยงานท่ี
อํานาจหนาที่ ใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน 
2.นโยบายจูงใจใหบุคลากร
ใ น พื้ น ที่ ส า ม จั ง ห วั ด
ชายแดนใตมีระยะ เวลา
ปฏิบัติงานทวีคูณ 
3.จังหวัดยะลามีทรัพยากร
ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
4. รัฐบาลใหความสําคัญ
กั บ บ ริ บ ท พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ชายแดนใต 
5. มีสถาบันทางการศึกษา
ค ร บ ทุ ก ร ะ ดั บ แ ล ะ
หลากหลาย 
6.มีศู น ย กลา งของส ว น
ราชการตางๆ 
7. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
8.มี เ ค รื อ ข า ย ท า ง ก า ร
บริหารจัดการที่ดีและการ
พัฒนาท่ีเขมแข็ง 
9.ติดชายแดนมาเลเซีย 
ความรวมมือ ระบบโลจิ
สติก สนามบิน 
10.โรงไฟฟาเขื่อนบางลาง 
๑๑.สังคมพหุวัฒนธรรม 
 

 

 

SO-Strategies (กลยุทธเชิงรุก) 
 
 

S.17.O.3พัฒนา แหล งทอง เที่ ย วและ
โบราณคดี จังหวัดยะลา 
S2..O.9พัฒนาระบบโลจิสติกเชื่อมโยง
การคาการลงทุนระหวางประเทศ 
S..O.สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ ยาเสพติด 
(กลุมเปราะบาง)  โครงการ สงเสริมสุขภาพ 
(วิถีใหม) 
แพทยแผนไทย,แพทยทางเลือก 
S..O. Durian City 
S..O. ไกเบตง Ayam Betong Farm 
S..O. พัฒนาศูนย กระจายสินค า  ชอ ง
ทางการจําหนาย (วิถีใหม) 
S..O.สงเสริมการทําพลังงานทดแทน 
 
S1 O8 พัฒนาบุคลากรโดยใชเครือขาย
เปนฐาน 
S๑๙ O๒O๖O8สรางทัศนคติที่ดีตอองคกร
ขย าย /เป ดชอ งทา ง ในการ ใหบริ ก า ร      
(ONE STOP SERVICE) 
 

WO- Strategies (กลยุทธเชิงแกไข) 
 
 

W.8O.1.จั ด ทํ า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล
สารสนเทศ Big Data 
W2..O8พัฒนาทรัพยากรมนุษย(เสริม
ทักษะดานเทคโนโลยี ดานกฎระเบียบ 
ท่ีสอดคลองกับตําแหนง) 
W..O.ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการ
ภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ 
W..O. การจัดการขยะ  
(โครงการสงเสริมใหความรูการแยก
ขยะ) 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนจงัหวัดยะลา 

  ๑๓๐  

 

T-Threats (อุปสรรค) 

1.ขาดการใหความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เก่ียวของ  
2.นโยบายรัฐบาลไมชัดเจน 
และไมตรงประเด็น  
3.มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
นโยบายมีผลกระทบตอ
การสนับสนุนงบประมาณ  
4.ขา ดก า ร ใ ช กฎหม าย
อยางจริงจัง 
5.ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
โดยรวม  
6.ปญหาเศรษฐกิจ สงผล
ใหรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน
นอยลง  
7.งบประมาณถูกตัดและ
ลดลง และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลไมเปนหลักเกณฑที่
กําหนด  
8.เด็กขาดความปลูกฝ ง
คานิยม วัฒนธรรมที่ดี  
9.เ กิ ด ก า ร เ ลี ย น แ บ บ
วัฒนธรรมจากตางประเทศ
ในทางที่ไมดี  
10.วัตถุนิยม  
11.วัฒนธรรมตะวันตก  
12.คานิยมเรียนแบบ  
13.ครอบครัวแตกแยก  
14.สถานการณการระบาด
โรคโควิ ทส ง ผล ต อกา ร
จัดบริการสาธารณะ อบจ 
15. เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่สงผลใหเปน
อุปสรรคในการพัฒนา 
16.มีการแพรกระจายของ
สื่อท่ีไมเหมาะสม 
 

ST-Strategies (กลยุทธเชิงปองกัน) 
ST-Strategies (กลยุทธเชิงปองกัน) 
S1..T10-12..ปลูกฝงคานิยม และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
S17.T14.กําหนดมาตราการทองเที่ยววิถี
ใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WT- Strategies (กลยุทธเชิงรับ) 
W3..T16..สงเสริมและพัฒนาทักษะ
ในการผลิตสื่อเพื่อสรางสรรคชายแดน
ใต 
 



 

                    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖5)  
                    องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

    ๑๓๑ 
 

T-Threats (อุปสรรค) 

17.เด็กและเยาวชนเขาถึง
สื่ อ ได ง าย  โดยขาดการ
ควบคุม ดูแล ที่ถูกตอง  
18. สื่อตางๆ   TV DVD 
การตูน Internet ทําให
วัยรุนมีคานิยมพฤติกรรม
ทางเพศเปลี่ยนไป  
19.เขาถึงสื่อเสรีไดมากขึ้น  
20.ขาดการควบคุมสื่อ
อยางเครงครัด 

 

 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
  1) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   
   สถานการณเศรษฐกิจโลกในปจจุบันเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย สงผลใหราคาสินคา
การเกษตร ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยปรับตัวลดลงอยางมาก ไมวาจะเปนขาว ยางพารา  

มันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรขาดรายได กําลังซื้อไมมี ทําใหเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจมีไมมากพอ เปนปจจัย 
ที่ทําใหเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวตามไปดวย ยางพาราซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต  

มีราคาตกต่ํามาโดยตลอด ซึ่งแนนอนวาผลพวงจากปญหาดังกลาว ยอมสงผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาค
และทองถิ่นโดยรวมอยางแนนอน เพราะเมื่อราคายางตกต่ํา เกษตรกรผลิตยางออกจําหนายไดราคาต่ํากวาตนทุน

การผลิต ยอมสรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก เพราะเกษตรกรสวนใหญมีฐานะยากจน มีรายได 

ไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหครอบครัวมีฐานะยากจนลง ความเปนอยูลําบากยิ่งข้ัน ไมมีเงินเพียงพอท่ีจะมาใชจาย 

การทําธุรกรรมตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจจะนอยลง ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะลดลง สงผลให 
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาลงดวย 

  2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   
   สถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ยะลา นราธิวาส และปตตานี ตลอดชวง
ระยะเวลาท่ีผานมาสงผลกระทบทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในพื้นท่ี ประเด็นปญหาทางสังคม 

จะเห็นไดชัดเจนจากภาพการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน ความไมม่ันคงในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง ดานความ
ปลอดภัย สิ่งเหลานี้เปนผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยูภายในชุมชน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู

ดานตาง ๆ เชน ดานชีวิต ดานอาชีพ ดานทรพัยสิน ดานจิตใจ ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมชุมชนตางศาสนา 
วัฒนธรรม ที่อยูรวมกันมามีความหวาดระแวง ไมไววางใจในภาครัฐ นําไปสูฐานของความคดิที่ขัดแยงกัน รัฐบาลตอง

ปรับรูปแบบการปกครองในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมพิเศษใหเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณที่ควรจะเปน ชุมชน 
ทุกชุมชนมีสวนตอการปกปองวิถีวัฒนธรรมทองถิ่น มีสวนรวมทางการเมือง เพื่อกําหนดทิศทางของสังคมอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

 

 
 

 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
องคการบริหารสวนจงัหวัดยะลา 

  ๑๓๒  

 

  3) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
 การเมืองไทยในปจจุบัน อยูในระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยระบบ
รัฐสภา ซึ่งมีนายกรฐัมนตรีเปนประมุขของรัฐบาล และพระมหากษัตริยซึ่งทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญเปนประมุขแหงรัฐ 

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน สวนฝายตุลาการเปนอิสระจากอีกสองฝาย การบริหาร
ประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมายประโยชนสูงสุดตอประเทศและประชาชน จําเปนตองมีนโยบายสาธารณะที่ดี และ

กระบวนการจัดการนโยบายตองมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ นโยบายของรัฐบาลในยุคปจจุบัน 
โดยการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย 11 ดาน บนพื้นฐาน 4 เร่ือง ยึดแนว

พระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 

ยึดความตองการของประชาชน ซึ่งผลกระทบจากการกําหนดนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ยอมจะตกแก

ประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนทุกคนตางตองการสิ่งจําเปนพื้นฐาน คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
การกินดีอยูดี และการมีสิทธิเสรีภาพ ผลความสําเร็จขอนโยบายที่กําหนดไว จะเกิดขึ้นไดตองมาจากการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน มากที่สุด การจัดสรรแบงปนทรัพยากรที่มีอยูในสังคมระหวางกลุมผลประโยชนและประชาชน 
อยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และยึดถือคุณธรรมในการดําเนินการ  
 

 ความเชื่อมโยงและการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  

  จังหวัดยะลาอยูในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งประกอบดวย จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
การรวมกลุมจังหวัดจะชวยใหการวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรเปนไปไดอยางมีระบบ

และรวมกันแกไขปญหาระหวางจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับจังหวัดยะลาจากการวิเคราะหเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

จะเห็นไดวา  จังหวัดยะลามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีจุดแข็งที่นาสนใจคือ               

เปนจังหวัดที่ผังเมืองมีความสวยงามและเปนระเบียบ มีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและเชิงธรรมชาติ มีพื้นท่ีเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม             

มีสถาบันการศึกษาทกุระดับ อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแกไขปญหา
ความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต คือ นโยบายการพัฒนาเมืองตนแบบในพื้นที่ชายแดนใต อําเภอเบตง 

หนองจิก และสุไหงโก-ลก นโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการ พื้นที่เกษตรกรรม กระแสการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดความเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก การดูแลสุขภาพ การปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด การลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหเปนวาระแหงชาติ โดยในหวง
ระยะเวลา 5 ป จังหวัดยะลาไดกําหนดประเด็นการพัฒนาในดานการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหาร

จัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตรที่แขงขันได การเสริมสรางความเขมแข็งของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการทองเที่ยวชายแดน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพ

ของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ มีอํานาจหนาท่ี

ครองคลุมทั้งจังหวัด เปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชน สามารถรับรูปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
และแกไขปญหาไดอยางตรงจุด  มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระ    

ในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ี
โดยเฉพาะในการจัดทําบริการสาธารณะตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยในการจัดทําบริการสาธารณะจําเปน

จะตองมีการกําหนดกรอบแนวทาง เพื่อใชเปนทิศทางในการดําเนินงาน และตองคํานึงถึงความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาที่เก่ียวของ เชน ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยในการกําหนดทิศทาง/ประเด็นการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา             



 

                    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๖5)  
                    องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

    ๑๓๓ 
 

ไดเปดโอกาสใหทุกภาคสวนกําหนดภายใตการวิเคราะหศักยภาพเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ดานปจจัยภายใน เชน 
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  ดานการศึกษา ดานผังเมือง ดานเทคโนโลยี ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ประเด็นสถานการณภายนอกท่ีเก่ียวของ รวมทั้งแนวทาง/กรอบทิศทางของแผนระดับ ตลอดจนไดทํา
การวิเคราะหความพรอมและศักยภาพของบุคลากร/ประชาชน องคกรครือขายตางๆ งบประมาณ เครื่องมือ

เครื่องใช ระบบการบริหารจัดการ ระเบียบกฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินการจัดระบบบริการสาธารณะ ประกอบการ

จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จําเปนตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใหมีทักษะความรู ความสามารถ มีการเสริมสรางเครือขายเพื่อชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากท่ีสุด ตลอดจนการพัฒนารายได ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 

เพื่อเสริมสรางองคกรใหมีความเขมแข็ง เมื่อองคกรเขมแข็งก็สามารถดําเนินการจัดระบบบริการสาธารณะไดตาม
ความเหมาะสม ในดานตางๆ ไดแก  ดานการสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน           
เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏิบัติ 

 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนบัสนุน 

1. เสริมสรางองคกร - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ,  กองยุทธศาสตรฯ, 
 ธรรมาภิบาล - บริการชุมชน - สรางความเขมแข็ง สํานักเลขาฯ, กองคลัง, กองชาง 
    และสังคม   ของชุมชน กองการศึกษาฯ  
  - การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
กองการเจาหนาที่,
กองยุทธศาสตรฯ 

 

      

2. เสริมสรางความ - บริการชุมชน - เคหะและชุมชน กองชาง  
 เขมแข็งดาน   และสังคม - สรางความเขมแข็ง สํานกัปลัดฯ, สํานักเลขาฯ, 
 เศรษฐกิจและ    ของชุมชน  กองคลัง, 
 การทองเที่ยว - การเศรษฐกิจ - การเกษตร  กองการศึกษาฯ 
   - อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
 กองยุทธศาสตรฯ 

      

3. พฒันาคุณภาพ - บริหารทั่วไป - การรักษาความสงบ สํานักปลัดฯ,  สํานักเลขาฯ, 
 ชีวิตของประชาชน    ภายใน กองยุทธศาสตรฯ, กองคลัง, 

 ทุกชวงวัย - บริการชุมชน - สาธารณสุข กองชาง, กองยุทธศาสตรฯ 
    และสังคม - สังคมสงเคราะห กองการศึกษาฯ,  
   - สรางความเขมแข็ง กองสาธารณสุขฯ  
     ของชุมชน   
   - อุตสาหกรรม   
   และการโยธา   
  - การเศรษฐกิจ - การเกษตร   
      

4. การสงเสริม - บริหารทั่วไป - บริหารงานทั่วไป กองการศกึษาฯ สํานักปลัดฯ,  
 การศึกษา ศาสนา - บริการชุมชน - การศึกษา สํานักปลัดฯ สํานักเลขาฯ, 
 วัฒนธรรม    และสังคม - ศาสนา วัฒนธรรม  กองยุทธศาสตรฯ, 
 การกีฬา  และ    และนนัทนาการ  กองคลัง, กองชาง 
 ภูมิปญญาทองถื่น     
      

 
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 19 11,009,000 18 15,009,000 18 50,009,000 18 50,009,000 18 50,009,000 91 176,045,000

 -  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 3,325,000 8 3,325,000 8 3,325,000 8 3,325,000 8 3,325,000 40 16,625,000

 -  แผนงานการพาณิชย 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000

รวม 28 16,334,000 27 20,334,000 27 55,334,000 27 55,334,000 27 55,334,000 136 202,670,000

2) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

 -  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7 1,950,000 7 1,950,000 7 1,950,000 7 1,950,000 7 1,950,000 35 9,750,000

 -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8,700,000 7 8,700,000 7 8,700,000 7 8,700,000 7 8,700,000 35 43,500,000

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 43 365,781,500 46 482,165,000 50 518,125,400 53 503,634,200 53 495,593,100 245 2,365,299,200

 -  แผนงานการเกษตร 2 10,000,000 3 17,480,000 2 4,000,000 1 2,000,000 1 2,500,000 9 35,980,000

รวม 59 386,431,500 63 510,295,000 66 532,775,400 68 516,284,200 68 508,743,100 324 2,454,529,200
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2570 รวม ๕ ปป 2569

 ผ.๐๑

 ผ.๐๑



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนทุกชวงวัย

 -  แผนงานสาธารณสุข 16 8,000,000 16 8,000,000 16 8,000,000 16 8,000,000 16 8,000,000 80 40,000,000

 -  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 1,800,000 3 1,800,000 3 1,800,000 3 1,800,000 3 1,800,000 15 9,000,000

 -  แผนงานเคหะและชุมชน 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 10 4,000,000

 -  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 2,500,000

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 23,100,000 1 7,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000 9 51,100,000

 -  แผนงานการเกษตร 5 1,550,000 5 1,650,000 5 1,650,000 5 1,650,000 5 1,650,000 25 8,150,000

รวม 33 35,750,000 29 19,750,000 29 19,750,000 29 19,750,000 29 19,750,000 149 114,750,000

4) ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น

 -  แผนงานการศึกษา 51 20,690,000 45 15,980,000 45 15,840,000 44 16,110,000 45 16,370,000 230 84,990,000

 -  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 22 11,045,000 22 11,045,000 24 12,945,000 24 12,945,000 24 12,995,000 116 60,975,000

 -  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 11,200,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 11,200,000

รวม 74 42,935,000 67 27,025,000 69 28,785,000 68 29,055,000 69 29,365,000 347 157,165,000

รวมทั้งสิ้น 194 481,450,500 186 577,404,000 191 636,644,400 192 620,423,200 193 613,192,100 956 2,929,114,200
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม ๕ ป

 ผ.๐๑



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ สันติสุข และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  : ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมดานคณุภาพชีวิต

                    : ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม

     1. ยุทธศาสตรที่ 1  เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล

         แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการ Clean & 1. เพื่อใหองคกรนาอยู ขาราชการ ลูกจาง 34,000        34,000        34,000       34,000       34,000       รอยละ ๙๐ 1. องคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

Green สรางความสุข มีภาพลักษณ และสภาพ และพนักงานจาง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของบุคลากร จังหวัดยะลามีภาพลักษณ

ในองคกร แวดลอมท่ีดี มีความสะอาด องคการบริหาร ของ อบจ.ยะลา และสภาพแวดลอมที่ดี

ปลอดภัย สวนจังหวัดยะลา มีสวนรวมเกิด มีความสะอาด ปลอดภัย 

2. เพื่อใหบุคลากรในองคกร ความสามัคคี และเปนองคกรที่นาอยู 

มีความรัก สามัคค ีมีการ และพึงพอใจตอ 2. บุคลากรในองคกร

ทํางานเปนทีม สภาพแวดลอม มีความสามัคคีมีการ

3. เพื่อใหบุคลากรในองคกร ที่ดีขององคกร ทํางานเปนทีม

ไดรับรูและเห็นคุณคาของ 3. บุคลากรในองคกร

การมีสถานที่ทํางานที่นาอยู ไดรับรูและเห็นคุณคา

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการมีสถานที่

ในการทํางานใหทันสมัย ทํางานที่นาอยู

เปนระบบ รวดเร็ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผ. 02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. บุคลากรในองคกร

มีประสิทธิภาพ

ในการทํางานเปน

ระบบรวดเร็ว และ

ประหยัด

2. โครงการอบรมเชิง 1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด บุคลากรในสังกัด 100,000      100,000      100,000     100,000     100,000     1. ผูเขารวม 1. บุคลากรในสังกัด สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติการเสริมสราง มีทักษะการใชงานดิจิทัล องคการบริหาร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) โครงการมีความรู องคการบริหารสวน

ทักษะการใชงาน เทคโนโลยี อินเตอรเน็ต สวนจังหวัด ความเขาใจ จังหวัดยะลา มีความรู

คอมพิวเตอรใน และคอมพิวเตอรในสํานักงาน จํานวน 100 คน เกี่ยวกับการใชงาน และทักษะการใชงาน

สํานักงาน อยางมืออาชีพ ดิจิทัล เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยี

2. เพื่อพัฒนาระดับความรู อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต และการ

ของบุคลากรในสังกัดสามารถ 2. ผูเขารวม ใชงานคอมพิวเตอรใน

ปรับตัวใหเทาทันกับการ โครงการมีความ สํานักงาน

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี พึงพอใจตอการ 2. บุคลากรในสังกัด

ในปจจุบัน จัดโครงการ องคการบริหารสวน

3. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด จังหวัดยะลามีความรู

สามารถนําความรูที่ไดรบั เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม ๆ

มาประยุกตใชในการปฏิบัติ 3. บุคลากรในสังกัด

งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สามารถ นําความรูที่

การปฏิบัติงานและเกิด ไดรับมาประยุกตใชเพื่อ

ประโยชนสูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการประกาศ เพื่อแสดงเจตจํานงในการ คณะผูบริหาร 25,000        25,000        25,000       25,000       25,000       กลุมเปาหมาย 1. คณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ

เจตจํานงของผูบริหาร ตอตานการทุจริตของ สมาชิกสภาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) รอยละ 90 ได  สมาชิกสภาฯ และ

ในการตอตานการทุจริต ผูบริหารสมาชิกสภา อบจ. และบุคลากร แสดงออกถึงการ บุคลากรในสังกัดมีความ

และบุคลากรในสังกัด ในสังกัด อบจ. รวมพลังสรางจิต ตระหนักในการตอตาน

ปลุกจิตสํานึกและคานิยม จํานวน 200 คน สํานึกรวมกันใน ทุจริต 

ที่ถูกตองในการปองกัน การตอตานการ 2. การดําเนินงานถูกตอ

การทุจริต ทุจริต งโปรงใส เปนไปตาม

ระเบียบไมมีปญหา

รองเรียนเกี่ยวกับการ

ทุจริต

4. โครงการรูกฎหมาย เพื่อเสริมสรางองคความรูดาน ประชาชน หรือกลุม 150,000      150,000      150,000     150,000     150,000     ประชาชนมีความรู ประชาชนสามารถนํา สํานักปลัดฯ

ไดประโยชน กฏหมายใหกับประชาชน ตัวแทน หรือกลุมผู (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ความเขาใจดาน ความรูไปใชในชีวิต

ใหมีความรูถึงสิทธิหนาที่ ประสบความ สิทธิและกฏหมาย ประจําวันและสามารถ

ประโยชนที่พึงไดจากรัฐ และ เดือดรอนจาก ที่เกี่ยวของใน ขยายผล ใหแกเครอืขาย

สามารถนําความรูที่ไดไปใช ปญหาที่เก่ียวกับ ชีวิตประจําวัน ในชุมชนได

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิทธิตางๆ  

กรณีประสบปญหา จํานวน  200 คน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการจัดการเลือกตั้ง 1. เพื่อใหการเลือกตั้งนายก นายก อบจ.ยะลา 1,000,000    1,000,000    40,000,000 40,000,000 40,000,000 รอยละ 70 ของ 1. สามารถดําเนินการ สํานักปลัดฯ

นายกองคการบริหาร อบจ.ยะลาและสมาชิกสภา และสมาชิกสภา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนไป เลือกตั้งนายก

สวนจังหวัดยะลาและ  อบจ.ยะลา เปนไปตาม อบจ.ยะลา ใชสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ยะลา และ

สมาชิกสภาองคการ ระเบียบ กฎหมาย และ นายกอบจ.ยะลา สมาชิกสภา อบจ.ยะลา

บริหารสวนจังหวัดยะลา ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และสมาชิกสภา และขอกําหนดตาง ๆ 

กับการเลือกตั้ง อบจ.ยะลา 2. การเลือกตั้งเปนไป

2. เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป ดวยความบริสุทธิ์

ดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ยุติธรรม

บริสุทธิ์ ยุติธรรม

6. ซอมแซมบานพัก 1.เพื่อใหบานพักมีสภาพที่ จํานวน 12 หลัง คือ 1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละ 90 ของ บานพักมีสภาพแข็งแรง กองคลัง

อบจ.ยะลา ที่อยูใน แข็งแรงสะอาด นาอยู อ.เมืองยะลา 3 หลัง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเชาบาน ทนทาน สะอาดนาอยู 

ความรับผิดชอบ 2. เพื่อเพิ่มรายไดใหแก อ.รามัน 2 หลัง มีความพึงพอใจ อบจ.ยะลามีรายได

ของกองคลัง อบจ.ยะลา อ.ยะหา 2 หลัง ในการบริหาร เพิ่มขึ้น

อ.เบตง 2 หลัง จัดการ

อ.ธารโต 1 หลัง

อ.บันนังสตา 2 หลัง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ซอมแซมและปรับปรุง เพื่อใหสามารถใชงานได สิ่งกอสรางที่อยูใน 3,000,000   3,000,000   3,000,000  3,000,000  3,000,000  รอยละ 90 ของ สามารถใชในการ ทุกกอง

สิ่งกอสราง เปนปกติ ความรับผิดชอบ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติงานไดเปนปกติ

ของ อบจ. ขององคกร

8. โครงการการประชุม 1. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน หัวหนาสวนราชการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 90 ของ 1. เกิดการแลกเปลี่ยน สํานักงาน

แลกเปลี่ยนความรู ขอคิดเห็นและปรึกษาหารือ ตาง ๆ ภาครัฐ ภาค (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ขอคิดเห็นและปรกึษา เลขานุการ 

ความคิดเห็นเพื่อเพ่ิม ขอราชการตาง ๆ เอกชน ที่ปรึกษาภาค ไดแลกเปลี่ยน หารือในขอราชการตาง ๆ อบจ.

ประสิทธิภาพการ 2. เพื่อสรางภาคีเครือขาย ประชาชน เรียนรูและ 2. อบจ. มีภาคีเครือขาย

ปฏิบัติงาน ในการประสานงานระหวาง ส่ือมวลชนและ รบัทราบผลการ ในการประสานงานกับ

อบจ.กับสวนราชการตาง ๆ ประชาชนในพื้นที่ ดําเนินงานของ สวนราชการตาง ๆ

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม จังหวัดยะลา และ อบจ. 3. ทุกภาคสวนเขามา

ในการพัฒนาทองถิ่นกับทุก บุคลากรของ อบจ. มีสวนรวมในการพัฒนา

ภาคสวน ทองถ่ิน

4. เพื่อประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานของอบจ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. โครงการจางที่ปรึกษา เพื่อออกแบบในการจัดวาง มีการออกแบบ 1,000,000   -        -       -       -       รูปแบบการ องคกรมีรูปแบบการ กองยุทธศาสตรฯ

ในการออกแบบและ ระบบสารสนเทศและฐาน ระบบการบริหาร (อบจ.ยะลา) จัดวางระบบ จัดวาง ระบบสารสนเทศ

จัดทําระบบสารสนเทศ ขอมูลของแตละสวนราชการ จัดการที่มี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ

เพื่อการบริหารจัดการ พรอมทั้งแนวทางการนํา ประสิทธิภาพ จํานวน 1 ระบบ ไดอยางเหมาะสมและมี

เสนอสารสนเทศสําหรับ และเหมาะสมกับ ประสิทธิภาพ

ผูใชงานในแตละระดับ ภารกิจงานของ

องคกร

10. โครงการจัดทําระบบ เพื่อใหองคกรมีระบบ มีระบบขอมูลสาร -        5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระบบขอมูล การบริหารจัดการ กองยุทธศาสตรฯ

ขอมูลสารสนเทศ สารสนเทศสามารถจัดเก็บ สนเทศเพื่อการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) สารสนเทศ สามารถตอบสนอง

เพื่อการบริหารจัดการ ขอมูล การวางแผน บริหารจัดการ จํานวน 1 ระบบ และแกไขปญหาความ

การติดตามความกาวหนา องคกรที่มี เดือดรอนของประชาชน

และสามารถเชื่อมโยงขอมูล ประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ

กับฐานขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ในลักษณะการแบงปนขอมูล

รวมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเสริมสรางองคความ คณะผูบริหาร/ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 90 ของ 1. ผูเขารวมโครงการ สํานักงาน

คณะผูบริหาร และ รูและพัฒนาสมรรถนะให ประธานสภา/ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรท่ีเขารวม ไดรับองคความรูและ เลขานุการ อบจ.

สมาชิกสภาองคการ กับคณะผูบริหารและ รองประธานสภา/ โครงการ/กิจกรรม ไดพัฒนาสมรรถนะ

บริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหาร สมาชิกสภา อบจ./ มีความพึงพอใจ ในการบริหารงาน

สวนจังหวัดยะลา เลขานุการนายกฯ/ เกิดประโยชนสูงสุดตอ

2. เพื่อนําความรูและ ที่ปรึกษานายกฯ องคกรและประชาชน

ประสบการณจากการศึกษา ในทองถิ่น

ดูงานมาพัฒนาองคกรและ 2. ผูเขารวมโครงการ

ทองถิ่นและการสรางมี สามารถนําประสบการณ

เครือขายเพื่อประสานความ จากการศึกษาดูงานมา

สัมพันธกับหนวยงาน ตาง ๆ ปรับใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลและได

สรางความสัมพันธกับ

เครือขายกับ

หนวยงานตาง ๆ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12. โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนาองค จัดฝกอบรมสัมมนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของ 1. บุคลากร อบจ. กองการ

องคความรู ทักษะ ความรู ทักษะ และ และทัศนศึกษาดูงาน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรไดรับ มีองคความรู เจาหนาที่

และสมรรถนะ สมรรถนะของบุคลากร ใหกับบุคลากร ความรูและ ทักษะและสมรรถนะ

บุคลากรสังกัด สังกัด อบจ.ยะลา อบจ.ยะลา ประสบการณเพื่อ รองรับการขับเคลื่อน

อบจ.ยะลา รองรับการขับเคล่ือน นํามาใชในการ ระบบราชการ 4.0

ระบบราชการ 4.0 ปฏิบัติงาน 2.บุคลากร อบจ.มีความรู

2. เพื่อพัฒนาการ ใหมีประสิทธิภาพ ความเขาใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ มากยิ่งข้ึน และ ปฏิบัติหนาที่ราชการ

รองรับการกระจาย มีความพึงพอใจ รองรับการกระจายอํานาจ

อํานาจและการบริการ และการบริการสาธารณะ

สาธารณะ 3. บุคลากร อบจ.มีการ

3. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ พัฒนางานตาม

งานตามยุทธศาสตร ยุทธศาสตรอบจ.ไดอยาง

อบจ. ใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. โครงการอบรมกฎหมาย 1. เพื่อเสริมสรางความรู จัดอบรมใหความรู 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ บุคลากร อบจ.มีความรู กองการ

ในการปฏิบัติงานของ อปท. ความเขาใจเกี่ยวกับการใช บุคลากร อบจ. (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรไดมี ความเขาใจเกี่ยวกับ เจาหนาที่

และกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ กฎหมายและ ความรูความเขาใจ กฎหมายและระเบียบ

หนังสือสั่งการในการ เก่ียวกับกฎหมาย ในการปฏิบัตริาชการ

ปฏิบัติงานของ อปท. และระเบียบที่ใช ไดอยางถูกตองและ

2. เพื่อสงเสริมความรู ในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กฎหมาย อปท. ที่มีการ

ประกาศใช แกไข เพิ่มเติม

ใหปฏิบัติตามไดอยาง ถูกตอง

3. เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติ

ราชการจากกรณีศึกษา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. โครงการสงเสริม 1. เพื่อสรางวัฒนธรรมและ จัดอบรมใหความรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ 1. บุคลากร อบจ. กองการ

คานิยม รักษาความ คานิยมของ อบจ.ยะลา เชิงวิชาการ/ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรไดรับ มีวัฒนธรรมและคานิยม เจาหนาที่

ซื่อสัตยสุจริต  ในความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติการและ นําความรูที่ไดรับ มีความซื่อสัตยสุจริต

และเสริมสราง 2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก การบรรยายใหกับ เขาใจและมีความ ในการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ใหบุคลากร อบจ.ยะลา บุคลากรอบจ.ยะลา พึงพอใจ 2. บุคลากร อบจ.

นําหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการ

เปนแนวทางในการปฏิบัติ ปฏิบัติงาน

ราชการ3. เพื่อพัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากรอบจ.ยะลา ใหมี 3. บุคลากร อบจ.

จิตบริการ เขาถึงประชาชน มีจิตบริการเขาถึง

อยางท่ัวถึง ประชาชน ไดอยางทั่วถึง

15. โครงการเสริมสรางผูนํา 1. เพื่อเสริมสรางใหการ จัดฝกอบรม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ 1. บุคลากร อบจ.มีภาวะ กองการ

แหงการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง บรรยายใหความรู (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ผูนําในการเปลี่ยนแปลง เจาหนาที่

และบริหารความ เพ่ือรองรับระบบราชการแนวใหม ตามหลักการบริหาร ไดรับความรูความ สามารถบริหารงาน

เปลี่ยนแปลง 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา ความเปลี่ยนแปลง เขาใจในการเปน ขับเคลื่อนงานไดอยาง

ทางการบริหารภายใตความ และเชิงปฏิบัติการ ผูนําและบริหาร มีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนแปลงของระบบราชการ ใหกับบุคลากร การเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อการขับเคลื่อนการ อบจ.ยะลา และมีความพึงพอใจ

บริหารในเชิงยุทธศาสตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนให จัดอบรมใหความรู 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ 1. บุคลากร อบจ. กองการ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล บุคลากร อบจ. นํา บุคลากร อบจ. (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรู เจาหนาที่

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ มีความรู ความ และใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ปฏิบัติงานและพัฒนางาน เขาใจและมีความ ในการปฏิบัติงานและ

พึงพอใจ พัฒนางาน

2. เปนองคกรที่

สรางสรรคนวัตกรรม

17. โครงการจัดการเรียนรู 1. เพื่อใหมีระบบการเรียนรู จัดทําระบบการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 ของ 1. สามารถจัดทําระบบ กองการ

ผานระบบ e-Learning ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ฝกอบรมออนไลน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุลคากร อบจ. การเรียนรูผานสื่อ เจาหนาที่

e-Learning ภายในสํานักงาน ใหกับบุคลากร ไดรับการฝก อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใช

2. เพื่อสรางกระบวนการ อบจ. อบรมออนไลน ในสํานักงานได

เรียนรูผานระบบ e-Learning และมีความ 2. สามารถจัดทํา

3. เพื่อจัดทําเนื้อหาหลักสูตร พึงพอใจ หลักสูตรและ

ฝกอบรมออนไลน  กระบวนการในการ

เรียนรูผานระบบ

e-Learning ได
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18. โครงการเสริมสราง 1. เพื่อสงเสิมใหเด็กและ เด็กและเยาวชนซึ่ง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. ผูเขารวม 1. ผูเขารวมโครงการ สํานักงาน

องคความรูดาน เยาวชนไดมีความรูความ กําลังศึกษาอยูใน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) โครงการมีความ ไดรับความรูความเขาใจ เลขานุการ อบจ.

ประชาธิปไตยเพื่อการ เขาใจเก่ียวกับการเมือง ระดับมัธยมศึกษา พึงพอใจไมนอย ในเรื่องการเมืองการ

มีสวนรวมของเด็กและ การปกครองในระบอบ ตอนปลายสาย กวารอยละ 80 ปกครองระบอบ

เยาวชนตอการเมือง ประชาธิปไตย สามัญและสาย 2. ผูเขารวม ประชาธิปไตย

การปกครอง 2. เพื่อสงเสริมการ อาชีพในจังหวัด โครงการมีความรู 2. เด็กและเยาวชนมี

มีสวนรวมทางการเมือง ยะลาและผูที่ ความเขาใจเรื่อง สวนรวมทางการเมือง

ของเด็กและเยาวชนและ เกี่ยวของ การเมืองการ และนําความรูที่ไดไป

นําความรูที่ไดไปเผยแพร ปกครองในระบอบ เผยแพร

ประชาธิปไตย

ไมนอยกวา

19. โครงการโลกทัศน 1. เพื่อใหเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. ผูเขารวม 1. เด็กและเยาวชน สํานักงาน

ประชาธิปไตยสูเด็ก มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ จํานวน 40 คน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) โครงการมีความรู มีความรูความเขาใจ เลขานุการ อบจ.

และเยาวชน การเมืองการปกครองใน เพิ่มขึ้นไมนอยกวา เกี่ยวกับการเมืองการ

ระบอบประชาธิปไตยในมิติ รอยละ80 ปกครองในระบอบ

ที่มีความแตกตาง 2. ผูเขารวม ประชาธิปไตยในมิติที่มี

2. เพื่อเปดโลกทัศน โครงการมีความ ความแตกตาง

ประชาธิปไตยใหเด็ก พึงพอใจไมนอยกวา 2. เด็กและเยาวชน

และเยาวชนไดเรยีนรู รอยละ 80 ไดเปดโลกทัศนและสราง

และนําไปสูการสราง เครือขายประชาธิปไตย

เครือขายประชาธิปไตย

11,009,000  15,009,000  50,009,000 50,009,000 50,009,000 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

























1.บุคลากร อบจ.มีองคความรู

2



















ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ สันติสุข และความมั่นคง

    :  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสง

    :  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมดานอัตลักษณท่ีเปนพหุวัฒนธรรม

        1. ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล

            แผนงานสรางความเข็มแขง็ของชมุชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทิดทูน 1.1 เพื่อเปนการแสดงออก

ถึงความ

จํานวนผูเขารวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 ของ บุคลากรสังกัดองคการ

บริหารสวน

สํานักปลัดฯ

สถาบันชาติ ศาสนา จงรักภักดีตอสถาบันชาติ โครงการฯ ประมาณ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ/ จังหวัดยะลา บุคลากร

พระมหากษัตริย ศาสนา และพระมหากษัตริย ครั้งละ 500 คน กิจกรรม ไดแสดง ภาครัฐ และประชาชน

1.2 เพื่อใหบุคลากร ประกอบดวย ออกถึงความ ทั่วไป มีความจงรักภักดี

ประชาชน หนวยงานภาครัฐ บุคลากร ประชาชน จงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และ

ภาคเอกชน มีความปรองดอง หนวยงานภาครัฐ สถาบันพระมหากษัตริย

สมานฉันท มีความสามัคคี ภาคเอกชน

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ

ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา :  ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสงเสริมดานคุณภาพชวีิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา

ผ. 02



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 วนัทองถิ่นไทย 1. เพื่อรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคณุ

คณะผูบริหาร 

สมาชิก

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ผูเขารวมโครงการ 1. ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ ขาราชการ

สํานักปลัดฯ

แหงพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา

สภาองคการบริหาร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) มีความพึงพอใจ ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง และเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ที่ไดทรง สวนจังหวัดยะลา ตอการจัดโครงการ ประชาชนไดสํานึกถึง

โปรดเกลา โปรดกระหมอม 

จัดตั้ง

ขาราชการ 

ลูกจางประจํา

พระมหากรุณาธิคณุของ

"สุขาภิบาลทาฉลอม" อันเปน

จุด

และพนักงานจางใน

สังกัด

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเริ่มตนของการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวน เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ที่

ไดทรงการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

จังหวัดยะลา รวมกับ โปรดเกลาโปรด

กระหมอมจัดตั้ง2. เพื่อสรางและสานสัมพันธ

องคกร

ประชาชนทั่วไป 

ประมาณ

"สุขาภิบาลทาฉลอม" 

อันเปนปกครองสวนทองถิ่นกับสวน

ราชการ

300 คน จุดเริ่มตนของการ

กระจายอํานาจและภาคเอกชนจังหวัดยะลา ในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น3. เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร 2. ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ ขาราชการสมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ                   ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางพนักงาน ลูกจาง ในสังกัด

องคกร

เกิดความรักความ

สามัคค ีและสรางปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

ยะลา

เครือขายขององคกร

ปกครองสวนและประชาชนชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

ทองถิ่นในจังหวัดยะลา 

เพื่อประสานรักการออกกําลังกาย การปฏิบัติงานตาง ๆ 

ตามอํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

3. ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ ขาราชการลูกจางประจํา พนักงาน

จาง และประชาชน มีสุขภาพ

แข็งแรง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. การจัดทําแผนพัฒนา 1. เพื่อใหเกิดการประสาน ผูแทนภาคประชาชน ภาครัฐ400,000    400,000 400,000    400,000    400,000    รอยละ 80 ของ 1. แผนพัฒนาของ กองยุทธศาสตรฯ

และทบทวนแผนพัฒนาบูรณาการการพัฒนาในเขต ภาคเอกชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุมเปาหมาย อบจ.ยะลามีประสิทธภิาพ

ทองถิ่น พื้นที่อบจ.ยะลาอยางเปน ภาคประชาสังคม ผูเขารวมโครงการ นําไปสูการแกไขปญหา

ระบบระหวางหนวยงานตาง ๆ และภาค อปท. มีความพึงพอใจ และตอบสนองความ

2. อบจ.ยะลา มีทิศทาง ผูนําทองที่รวมทั้ง ตองการของประชาชน

และแนวทางการพัฒนา องคกรการจัดทํา ในพื้นที่ไดอยางแทจริง

ที่ชัดเจนสามารถแกไขปญหา แผนพัฒนาและ 2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ตางๆ ที่เกิดขึ้นตอบสนอง เจาหนาที่ และตระหนักถึงความ

ความตองการของประชาชน ที่เก่ียวของ สําคัญในการวางแผน

ไดอยางตรงจุด การพัฒนาทองถิ่นใหเปน

ไปในทิศทางเดียวกัน

4. พัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาเสริมสรางองคความรู1. องคกรจัดทํา 800,000    800,000 800,000    800,000    800,000    รอยละ 80 ของ ผุเขารวมโครงการนํา กองยุทธศาสตรฯ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ความรูและประสบการณ

 ทองถิ่นมีความเขมแข็ง ของ อบจ.ยะลา มีความพึงพอใจ มาปรับใชในการพัฒนา

2. คณะที่ปรึกษา ทองถิ่น ทําใหทองถิ่น

ภาคประชาชน มีความเขมแข็ง

3. คณะกรรมการ

สภา อบจ.ยะลา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการจัดเวทีรับฟง เพื่อสงเสริมใหประชาชน ประชาชนในพื้นที่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของ ประชาชนเขามามี สํานักงานลขาฯ

ความคิดเห็นของ มีสวนรวมในการแสดง จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ขอคิดเห็น/ สวนรวมในการบริหาร

ประชาชนในการจัด ความคิดเห็นตอการบริการ ขอเสนอแนะของ งานของ อบจ.ยะลา

บริการสาธารณะของ สาธารณะ ประชาชนที่เขา และเปนการพัฒนา

องคการบริหาร รวมโครงการ ทองถิ่นของตน

สวนจังหวัดยะลา นําไปสูการปฏิบัติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการเพิ่ม เพื่อัฒนาและเพิ่มศักยภาพ เครือขายดานการ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    รอยละ 80 ของ การพัฒนาทองถิ่นใน กองยุทธศาสตรฯ

ประสิทธิภาพเครือขาย เครือขายดานการจัดทํา จัดทําแผนพัฒนา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) เครือขายดานการ พื้นที่จังหวัดยะลาเปนไป

ดานการจัดทําแผน แผนพัฒนาทองถิ่นใหมีความรู ทองถิ่นสามารถ จัดทําแผน อยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาทองถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพดาน ขับเคลื่อน มีความรูและ และสามารถแกไขปญหา

กลไกการขับเคลื่อนแผน จํานวน 100 คน สามารถขับเคลื่อน อยางเปนระบบ

การพัฒนาเปนไปในทิศทาง แผนการพัฒนาไป

เดียวกัน ในทิศทางเดียวกัน

7. โครงการ อบจ.ยะลา 1.เพื่อสรางความสามัคคี คณะผูบริหาร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 ของ 1. ประชาชนมีความ สํานักงาน

รวมใจสานสัมพันธ ปรองดองใหเกิดขึ้นในหมู สมาชิกสภา อบจ. (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ สามัคคีปรองดองและ เลขานุการ อบจ.

เสริมสรางความ ประชาชนมีความสัมพันธ ขาราชการ มีความพึงพอใจ มีความสัมพันธที่ดี

ปรองดองสมานฉันท ที่ดีระหวางประชาชน ลูกจางประจํา  ตอการดําเนิน ระหวางหนวยงาน

เพื่อคืนความสุข และสวนราชการ พนักงานจาง   โครงการ ภาครัฐกับประชาชน

สูชุมชน 2.เพื่อเปดโอกาสให ผูนําทองถิ่น 2. ประชาชนมีโอกาส

ประชาชนไดเขามามี ผูนําชุมชน เขามามีสวนรวมในการ

สวนรวมในการพัฒนา ผูนําศาสนา พัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ 3. ประชาชนมีสวนรวม

3.เพื่อเปดโอกาสให และสวนราชการที่ ในการเสนอขอคิดเห็น

ประชาชนมีสวนรวม เก่ียวของ จํานวน สภาพปญหาและความ

ในการเสนอขอคิดเห็น 100 คน/ครั้ง ตองการ

สภาพปญหาและ จํานวน 15 ครั้ง

ความตองการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. โครงการพัฒนา 1. เพื่อเสริมสรางองคความรู เครือขายภาค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละ 70 ของ 1. เครือขายภาค สํานักงาน

ศักยภาพเครือขายภาค ที่เก่ียวของกับการบริหารงาน ประชาชนที่เขา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุมเปาหมายมี ประชาชนมีความรู เลขานุการ อบจ.

ประชาชนเพื่อการมี และการดําเนินงานของ อปท. มามีสวนรวมในการ องคความรูในการ ความเขาใจในการ

สวนรวมในการพัฒนา ใหแกเครือขายภาคประชาชน บริหารงานของ บริหารงานและ บริหารงานของอปท. 

ทองถิ่นขององคการ 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน อบจ.ยะลา การดําเนินงาน เพิ่มขึ้นและสามารถ

บริหารสวน เขามามีสวนรวมในการ จํานวน 200 คน ของ อปท. เพิ่มขึ้น นํามาปรับใชในการ

จังหวัดยะลา บริหารงานของ อบจ.ยะลา พัฒนาทองถิ่นรวมกับ

อบจ.ยะลา

2. ประชาชนสามารถ

เขามามีสวนรวมในการ

บริหารงานของ อบจ.

ยะลา เพิ่มขึ้น

                                      

3,325,000 3,325,000 3,325,000 3,325,000 3,325,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการที่เนนคุณคา และความยั่งยืนเชื่อมโยง

        1. ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางองคกรธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ซอมแซมและปรับปรุง เพ่ือพัฒนาตลาดใหอยู ตลาด อบจ.ยะลา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   รอยละ 90 ของ ตลาดถูกสุขลักษณะ กองคลัง

ตลาดท่ีอยูในความ ในสภาพที่ดีตาม  จํานวน 2 แหง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนท่ีมาใช ประชาชนท่ีมาใช

รับผิดชอบของ กฏกระทรวงวาดวย 1. อําเภอธารโต บริการมีความ บริการมีคุณภาพชีวิต

อบจ.ยะลา สุขลักษณะของตลาด 2. อําเภอยะหา พึงพอใจ ท่ีดีขึ้น อบจ.ยะลา

พ.ศ.2551 และ มีรายไดเพ่ิมขึ้น

เพ่ิมรายไดใหกับ

อบจ.ยะลา

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   

 -155-

            แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา :  ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผ. 02









ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ยุทธศาสตรที่ 3  : สงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน

        ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการเทศกาลทุเรียน เพื่อการอนุรักษพันธุสรางนวัตกรรม เกษตรกรในพื้นที่ 500,000      500,000     500,000     500,000     500,000     รอยละ 70 สามารถอนุรักษพันธุทุเรียน สํานักปลัด

พื้นบานจังหวัดยะลา แนวคิดและเรื่องราวทุเรียน จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม และผลไมพื้นบานจังหวัด

และไมผลพื้นบานในพื้นที่ โครงการ ยะลา พัฒนาและสราง

จังหวัดยะลา สามารถ มูลคาเพิ่ม สรางความมั่นคง

พรอมทั้งพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่ม อนุรักษทุเรียน ในอาชีพและเพิ่มรายได

สรางความม่ันคงในอาชีพ พื้นบานและ ใหเกษตรกร

เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร สรางมูลคาเพิ่ม

2. โครงการสงเสริมภาพลักษณ 1. เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินคา วราสารการประชา 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     รอยละ 70 เกษตรกร/ผูประกอบการ สํานักปลัด

ของผลิตภัณฑสินคา OTOP จังหวัดยะลา ใหเปนที่รูจัก สัมพันธสินคา OTOP (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของจํานวน มีความม่ันคงในอาชีพ

OTOP จังหวัดยะลา อยางกวางขวางมากขึ้น จํานวน  100  เลม รายไดที่เพิ่มข้ึน และมีรายไดเพิ่มข้ึน

2. เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย จากชองการ

ผลิตภัณฑสินคา OTOP จังหวัดยะลา จําหนาย

ผลิตภัณฑ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการ อบจ.ยะลา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน นักเรียน นักเรียน นักศึกษา 150,000      150,000     150,000     150,000     150,000     รอยละ 80 ผูเขารวมโครงการไดรับ สํานักปลัด

สอนงานนอง สรางรายได นักศึกษา ใหมีงานทําและมีรายได ในสถานศึกษาในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม การจางงาน มีรายได 

เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครอง จังหวัดยะลา โครงการไดรับ และไดรับการพัฒนา

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การจางงานและ ดานทักษะและ

ไมยุงเก่ียวอบายมุข มีรายไดเพิ่มขึ้น ประสบการณ เพื่อเตรียม

ความพรอมกอนเขาสู

ตลาดแรงงานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา

4. โครงการสงเสริมและ เพื่อสงเสริมและเพิ่มทักษะความรู ในพื้นที่ทุกอําเภอ 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     รอยละ ๘๐ ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

พัฒนาอาชีพสตรี ความชํานาญในการประกอบอาชีพ จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของผูเขารวม มีอาชีพ มีรายได สามารถ

และเปนอาชีพเสริมเปนการเพิ่ม โครงการไดรับ พึ่งพาตนเองได

รายได และลดรายจายในครัวเรือน การพัฒนา

ศักยภาพใน

ดานการ

ประกอบอาชีพ

5. โครงการ"สืบสานและ เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ในพื้นที่ทุกอําเภอ 400,000      400,000     400,000     400,000     400,000     รอยละ ๘๐ ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัด

อนุรักษอาชีพภูมิปญญา ตลอดจนสามาถใชเวลาวางให ในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม มีการดําเนินชีวิต

ทองถ่ิน" เกิดประโยชน โครงการไดรับ บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา

เพื่อเปนอาชีพเสริม เพิ่มรายได การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง

ลดรายจายในครัวเรือน ดานการประกอบ มีอาชีพ มีรายได สามารถ

อาชีพและสืบสาน พึ่งพาตนเองได

ภูมิปญญาทองถ่ิน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพสตรี กลุมสตรีในจังหวัดยะลา 600,000      600,000     600,000     600,000     600,000     รอยละ 80 สามารถนําความรูมา สํานักปลัด

สตรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็ง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม พัฒนาทองถิ่น

ของชุมชน โครงการไดรับ

ความพึงพอใจ

7. โครงการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เกษตรกรผูปลูกลองกอง 100,000      100,000     100,000     100,000     100,000     รอยละ 70 เกษตรกรสามารถผลิต สํานักปลัดฯ

ในการผลิตลองกองคุณภาพ ลองกองคุณภาพใหเขาสูระบบตลาด ในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ลอกกองมีคุณภาพมากขึ้น

เพื่อนําการตลาด คุณภาพสูงไดมาตรฐาน และเพิ่มคุณภาพ โตรงการสามารถ พัฒนาและสรางความมั่นคง

ชีวติที่ดีข้ึนใหกับประชาชนในทองถ่ิน ผลิตลองกอง ในอาชีพและรายไดใหกับ

ใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีคุณภาพมากขึ้น เกษตรกร

รายไดเพิ่มขึ้น

รวม 7  โครงการ 1,950,000  1,950,000  1,950,000  1,950,000  1,950,000  
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ยุทธศาสตรที่ 3  : สงเสริมดานการทองเที่ยว การคาและการลงทุน

        ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. ยะลา ยะลา แฟร 1.เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ ผูประกอบการ 800,000       800,000      800,000     800,000      800,000     รอยละ 90 1. กระตุนเศรษฐกิจจังหวัด กองแผนฯ

(อุดหนุนหอการคา และสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของผูเขารวม ยะลา นักทองเที่ยวเขามา

จังหวัดยะลา) ของจังหวัดยะลา ในพื้นที่จังหวัดยลา โครงการ ทองเท่ียวในจังหวัดยะลา

2.เพื่อสรางอาชีพเพิ่มรายได มีความพึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น

ลดรายจายใหกับประชาชน 2.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น

3.เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการ 3. สามารถเพ่ิมชองทาง

มีชองทางจําหนายสินคาใหแก จําหนายสินคาใหแกผูบริโภค

ผูบริโภค 4. ประชาชนมีคณุภาพชีวิต

4 เพื่อใหประชาชนไดรวมกิจกรรม ที่ดีขึ้น

พักผอนหยอนใจบรรเทาความ 5.จังหวัดยะลามีความพรอม

ตึงเครียดจากสถานการณ ระดับหนึ่งในการเขาสู

5.เพื่อสงเสริมการคาประชาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน

อาเซยีน (AEC)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

                                    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. มหัศจรรยยะลา ๑. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ ประชาชนใน 2,500,000    2,500,000   2,500,000  2,500,000   2,500,000  รอยละ ๘๐ ๑. เกิดภาพลักษณท่ีดีดาน สํานักปลัดฯ

กระตุนเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของผูเขารวม การทองเท่ียวและกระตุน

และกระจายรายไดใหแก และนักทองเท่ียว โครงการมี เศรษฐกิจสงเสริมอาชีพและ

ประชาชน จากจังหวัด ความพึงพอใจ กระจายรายไดแกประชาชน

๒.เพื่อสงเสริมและประชาสัมพันธ ใกลเคยีง/ชาวตาง ในการจัดงาน ๒. นักทองเท่ียวไดรบัรูถึง

ใหประชาชนและนักทองเที่ยวได ประเทศ ความสวยงามของสถานที่

รับรูถึงความสวยงามของสถานที่ ทองเที่ยวฝนจังหวัดเมืองรอง

ทองเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง และมาเที่ยวจังหวัดเมืองรอง

รณรงคใหนักทองเท่ียวมาเท่ียว เพ่ิมขึ้น

จังหวัดเมืองรอง

3. พัฒนาและปรับปรุง ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง แหลงทองเท่ียว 1,200,000    1,200,000   1,200,000  1,200,000   1,200,000  รอยละ ๙๐ ๑. จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ภูมิทัศนแหลง ภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว บอน้ํารอนเบตง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของนักทองเท่ียว มากข้ึน

ทองเที่ยวบอน้ํารอน บอน้ํารอนเบตง ใหมีความสะอาด  มีความสะอาด มีความพึงพอใจ ๒. นักทองเท่ียวมีความ

เบตง สวยงาม เปนระเบียบเรยีบรอย สวยงามเปน ตอการทองเท่ียว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒. เพื่อรองรับจํานวนนักทองเท่ียว ระเบียบเรียบรอย บอน้ํารอนเบตง ๓. เกิดการสรางงาน 

ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น สรางรายได

๓.เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ ใหแกชุมชนในบริเวณใกลเคียง

แหลงทองเท่ียวบอน้ํารอนเบตง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

 - 160 -



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. พัฒนาและปรับปรุง ๑. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน แหลงทองเท่ียว 1,200,000    1,200,000   1,200,000  1,200,000   1,200,000  รอยละ ๙๐ ของ ๑. จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่ม สํานักปลัดฯ

ภูมิทัศนแหลง แหลงทองเท่ียวบอน้ํารอนเบตง บอน้ํารอนเบตง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักทองเท่ียว มากขึ้น

ทองเที่ยวบอน้ํารอน ใหมีความสะอาดสวยงามเปน มีความสะอาด มีความพึงพอใจ ๒. นักทองเท่ียวมีความ

เบตง ระเบียบเรียบรอย สวยงามเปน ตอการทองเท่ียว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒. เพื่อรองรับจํานวนนักทองเท่ียว ระเบียบเรียบรอย บอน้ํารอนเบตง ๓. เกิดการสรางงาน 

ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น สรางรายไดใหแกชุมชน

๓. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดี ในบริเวณใกลเคียง

ของแหลงทองเที่ยวบอน้ํารอนเบตง 

5. มหกรรมสีสัน ๑. สงเสริมการทองเท่ียวของ นักทองเที่ยวทั้ง 1,000,000    1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  รอยละ ๑๐๐ ๑. ชวยสงเสริมและกระตุน สํานักปลัดฯ

โคมไฟเบตง จังหวัดยะลา ชาวไทยตางประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม การทองเท่ียวของ

๒. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมไดรับ จังหวัดยะลาใหเปนที่รูจัก

และการกระจายรายไดใหแกทองถ่ิน ความพึงพอใจ ๒. หนวยงานภาครัฐ เอกชน

๓. เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว ตอการดําเนินงาน และภาคประชาชนไดพบปะ 

ในพื้นที่จังหวัดยะลาใหเปนที่รูจัก ของ อบจ.ยะลา และมีสวนรวมในการทํา

แพรหลายมากขึ้น กิจกรรมรวมกัน

๔. สนับสนุนใหภาคเอกชนและ ๓. ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี

ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลาไดมีโอกาส สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย

ทํากิจกรรมรวมหนวยงานภาครัฐ และตางประเทศ

ดานการทองเท่ียว

๕. เพื่ออนุรักษประเพณี วัฒนธรรม

อาหารพื้นเมือง แหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดยะลาไวใหเยาวชน

รุนหลังไดรูจักและสืบทอดตอไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. เทศกาลอาหารรสดี ๑. สงเสริมการทองเท่ียวของ นักทองเท่ียวท้ัง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ ๑๐๐ ๑. ชวยสงเสริมและกระตุน สํานักปลัดฯ

ผลไมรสเดน จังหวัดยะลา ชาวไทยตางประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม การทองเท่ียวของ

๒. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด กิจกรรมไดรับ จังหวัดยะลาใหเปนที่รูจัก

และการกระจายรายไดใหแก ความพึงพอใจ ๒. หนวยงานภาครัฐ เอกชน

ทองถิ่น ตอการ และภาคประชาชนไดพบปะ 

๓. เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว ดําเนินงานของ และมีสวนรวมในการทํา

ในพื้นที่จังหวัดยะลาใหเปนที่รูจัก อบจ.ยะลา กิจกรรมรวมกัน

แพรหลายมากขึ้น ๓. ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี

๔. สนับสนุนใหภาคเอกชนและ สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทย

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาไดมี และตางประเทศ

โอกาสทํากิจกรรมรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐดานการทองเท่ียว

๕. เพื่ออนุรักษประเพณี วัฒนธรรม 

อาหารพื้นเมือง แหลงทองเที่ยว

ของจังหวัดยะลาไวใหเยาวชน

รุนหลังไดรูจักและสืบทอดตอไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7. สงเสริมและพัฒนา ๑. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว นักทองเท่ียวท้ัง 1,000,000    1,000,000   1,000,000  1,000,000   1,000,000  รอยละ ๙๐ ของ ๑. เกิดภาคีเครือขาย และ สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียว จังหวัดยะลา ชาวไทยตางประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักทองเท่ียว การบูรณาการ ผูปฏิบัตงิาน

๒. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด มีความพึงพอใจ ดานสงเสรมิการทองเท่ียว

และเปนการกระจายรายไดให ตอการทองเท่ียว ๒. เกิดภาพลักษณท่ีดีตอ

แกทองถิ่น ในจังหวัดยะลา แหลงทองเท่ียวในจังหวัดยะลา

๓. เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว ๓. นักทองเท่ียวทั้งไทยและ

ในพื้นที่จังหวัดยะลาใหเปนที่รูจัก ตางประเทศ มาทองเที่ยว

แพรหลายมากขึ้น จังหวัดยะลา เพิ่มมากขึ้น

๔. สนับสนุนใหภคเอกชนและ ๔. เกิดการสรางงานสราง

ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลาไดมี รายไดใหแกประชาชนใน

โอกาสรวมทํากิจกรรมรวมกับ จังหวัดยะลาเพ่ิมมากขึ้น

หนวยงานภาครัฐดานการทองเท่ียว ๕. เกิดการอนุรักษแหลง

๕. เพื่ออนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ทองเท่ียวและประเพณี

อาหารพื้นเมือง แหลงทองเที่ยว วัฒธรรมใหเยาวชน

ของจังหวัดยะลาไวใหเยาวชนรุนหลัง

ไดสืบสานตอไป

รวม 7  โครงการ 8,700,000   8,700,000  8,700,000 8,700,000  8,700,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ยุทธศาสตรที่  2 : การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและคมนาคม

        ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   6,240,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.250 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0001 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานลมิุด ม.3 ต.ทาสาป - ระยะทาง 7.250 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานยุโป ม.1 ต.ยุโป พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.55326 มีความพึงพอใจ

E  101.26358

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.60600

E  101.27772

                                    

 - 164 -
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

โครงการ

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 9,360,000    9,360,000     9,865,000     12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.581 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0002 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานยุโป ม.1 ต.ยุโป - ระยะทาง 8.581 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานตาเซะ ม.4 ต.ตาเซะ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.58775 มีความพึงพอใจ

E  101.27649

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.65846

E  101.29042

 - 165 -

ที่

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคโครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 6,240,000     6,240,000    6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0003 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานลาํใหม ม.1 ต.ลําใหม - ระยะทาง 3.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานทุงยามู ม.4 ต.ยุโป พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.57916 มีความพึงพอใจ

E  101.20018

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.58877

E  101.24885

4 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1  - 0004 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานยุโป ม.1 ต.ยุโป - ระยะทาง 1.000 กม. กรมสงเสริมฯ)  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานทุงยามู ม.4 ต.ยุโป พิกัดที่ตั้งโครงการ ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.58754 มีความพึงพอใจ

E  101.27595

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.58469

E  101.25685

โครงการ

 - 166 -

ที่

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  8,854,500     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.4190 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0005 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานหนาถ้ํา ม.1 ต.หนาถ้ํา ระยะทาง 3.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานบาโงยรีา พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.52682 มีความพึงพอใจ

E  101.22288

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.40412

E  101.24596

6 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0006 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานถ้ําศิลป ม.1 ต.หนาถ้ํา - ระยะทาง 3.380 กม. (อบจ.ยะลา/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานหนาถ้ํา ม.5 ต.ทาสาป พิกัดที่ตั้งโครงการ กรมสงเสริมฯ/ ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สํานักงบประมาณ) สัญจรถนนสวยฯ

N  6.53408 มีความพึงพอใจ

E  101.23826

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52289

E  101.22383

 - 167 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 5,000,000    5,000,000     5,000,000     5,000,000    7,750,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.550 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0007 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานนิบงบารู ม.7 ต.สะเตงนอก ระยะทาง 5.550 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา บานบูเกะจือฆา พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ม.5 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.54931 มีความพึงพอใจ

E  101.31392

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.54748

E  101.35444

8 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 6,240,000    3,869,000     4,960,000     4,960,000    4,960,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (0.780 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0008 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาโงบาแด ม.5 ระยะทาง 4.780 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

 ต.สะเตงนอก - บานกะตูปะ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.6 ต.บันนังสาเรง จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา N  6.52202 มีความพึงพอใจ

E  101.25679

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.49090

E  101.26496

วัตถุประสงค

 - 168 -
งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 9,360,000    9,360,000     9,360,000     9,360,000    6,396,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.025 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0009 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บ.เนียง ม.4 ต.ปาะเสง ระยะทาง 7.025 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานกือยา พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ม.3 ต.ละแอ จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

อ.ยะหา จ.ยะลา N  6.52643 มีความพึงพอใจ

E  101.19751

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.469860

E  101.20084

10 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 6,240,000    7,925,000     - - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (1.270 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0010 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานจืองา ม.1 ต.เปาะเสง - ระยะทาง 2.270 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานเปาเสง ม.4 ต.เปาะเสง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.50440 มีความพึงพอใจ

E  101.22361

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.50438

E  101.22353

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 6,448,000    6,855,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) (1.382 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0011 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บ.บุดี ม.1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา - ระยะทาง 7.250 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานกือแล ม.2 ต.เนินงาม พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51170 มีความพึงพอใจ

E  101.31794

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.50787

E  101.33808

12 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 10,296,000  9,360,000     9,360,000     9,360,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.650 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0012 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บ.หัวเขา ม.3 ต.ยะลา ระยะทาง 6.150 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

 อ.เมืองยะลา -บานละแอ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ม.2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.52177 มีความพึงพอใจ

E  101.18936

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.47163

E  101.17673

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 6,448,000    6,855,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) (1.382 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0011 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บ.บุดี ม.1 ต.บุดี อ.เมืองยะลา - ระยะทาง 7.250 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานกือแล ม.2 ต.เนินงาม พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51170 มีความพึงพอใจ

E  101.31794

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.50787

E  101.33808

12 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 9,360,000     9,360,000     9,360,000    10,296,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.500 กม.) (1.650 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0012 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บ.หัวเขา ม.3 ต.ยะลา ระยะทาง 6.150 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

 อ.เมืองยะลา -บานละแอ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ม.2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.52177 มีความพึงพอใจ

E  101.18936

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.47163

E  101.17673
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 9,360,000    9,185,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.472 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0013 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานกาบู ม.1 ต.กายูบอเกาะ - ระยะทาง 2.972 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานซาเมาะ ม.4 ต.ทาธง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.55534 มีความพึงพอใจ

E  101.42361

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.48451

E  101.420752

14 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 6,240,000    6,240,000     7,800,000     6,240,000    6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.250 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0014 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานวังพญา ม.1 ต.วังพญา - ระยะทาง 5.250 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานซาเมาะ ม.4 ต.ทาธง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.55128 มีความพึงพอใจ

E  101.37880

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.55516

E  101.42272
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 6,240,000    6,240,000     6,240,000     6,240,000    6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0015 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาลูกา ม.3 ต.กาลูปง - ระยะทาง 5.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานอูเปาะ ม.4 ต.วังพญา พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.46480 มีความพึงพอใจ

E  101.38160

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52510

E  101.38711

16 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 8,112,000     8,112,000    9,672,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) (1.300 กม.) (1.550 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0016 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานเกาะ ม.5 ต.ทาธง - ระยะทาง 4.150 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานบือกะสะมา ม.1 ต.วังพญา พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51921 มีความพึงพอใจ

E  101.37094

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.54949

E  101.40888
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 9,360,000    9,768,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.563 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0017 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานเนินงาม ม.4 ต.เนินงาม - ระยะทาง 3.063 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานบือดอง ม.5 ต.กอตอตือระ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.48321 มีความพึงพอใจ

E  101.38226

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.48470

E  101.35362

18 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 8,112,000    8,112,000     8,112,000     8,112,000    9,235,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) (1.300 กม.) (1.300 กม.) (1.300 กม.) (1.480 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0018 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานพะปูเงาะ ม.4 ต.เกะรอ - ระยะทาง 6.680 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานจะกวะ ม.1 ต.จะกวะ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51609 มีความพึงพอใจ

E  101.50447

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.48293

E  101.55117
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 8,112,000     8,112,000     8,087,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) (1.300 กม.) (1.296 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0019 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานปอยอ ม.3 ต.ทาธง - ระยะทาง 3.896 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานเกะรอ ม.1 ต.เกะรอ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.53414 มีความพึงพอใจ

E  101.51640

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.54927

E  101.48734

20 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 7,488,000    7,619,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.200 กม.) (1.221 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0020 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานพอเม็ง ม.4 ต.กายูบอเกาะ - ระยะทาง 2.421 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานปะแต ม.3 ต.กอตอตือระ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.49168 มีความพึงพอใจ

E  101.42029

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.49726

E  101.39287
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ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 4,800,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.297 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0021 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานพอเม็ง ม.4 ต.กายูบอเกาะ - ระยะทาง 1.297 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานปะแต ม.3 ต.กอตอตือระ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51114 มีความพึงพอใจ

E  101.36587

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.49728

E  101.39294

22 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 7,440,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0022 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตีบุ ม.5 ต.ยะตะ - ระยะทาง 1.500 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานตูกู ม.2 ต.ยะตะ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.41767 มีความพึงพอใจ

E  101.38334

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.42434

E  101.36045

วัตถุประสงคที่
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โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23. ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 8,100,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.725 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0023 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตะโละ ม.3 ต.ยะตะ - ระยะทาง 1.725 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานตีบุ ม.5 ต.ยะตะ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.40538 มีความพึงพอใจ

E  101.38345

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.41752

E  101.38365

24 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ซอมสรางผวิทางลาดยางแอสฟลทติก 9,620,000    12,480,000   - 12,293,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต ผิวทางกวาง 6.00 ม. (1.800 กม.) (2.000 กม.) (1.970 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0024 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาลูกา ม.3 ต.กาลูปง - ระยะทาง 1.800 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานอูแบ ม.4 ต.ยะตะ หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 14,400 ตร.ม. สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา พิกัดที่ตั้งโครงการ สัญจรถนนสวยฯ

จุดเริ่มตนสายทาง มีความพึงพอใจ

N  6.45383

E  101.37049

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.44550

E  101.37127

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0025 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานยะหา ม.1 ต.ยะหา ระยะทาง 13.052 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานลาที ม.3 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.เปาะเส็ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.47770 มีความพึงพอใจ

E  101.13641

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.49576

E  101.22414

26 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 9,360,000     7,020,000    9,360,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.500 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0026 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบือรอ ม.6 ต.ละแอ ระยะทาง 10.694 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานบาจุ ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.46530 มีความพึงพอใจ

E  101.19020

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.39576

E  101.15476
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 9,360,000     7,020,000    9,360,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.500 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0027 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานพงกูแว ม.5 ต.ยะหา ระยะทาง 10.694 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานเจาะตาแม ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.กาตอง  อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.50967 มีความพึงพอใจ

E  101.10140

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.51734

E  101.03649

28 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ซอมสรางผวิทางลาดยางแอสฟลทติก 13,700,000  11,000,000   11,000,000   11,000,000  11,000,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต ผิวทางกวาง 6.00 ม. (3.118 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0028 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานยีราปน ม.11 ต.ตลิ่งชัน ระยะทาง 3.118 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา - บานคอลอกาเอ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 21,892 ตร.ม. สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.1 ต.เขื่อนบางลาง พิกัดที่ตั้งโครงการ สัญจรถนนสวยฯ

อ.บันนังสตา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง มีความพึงพอใจ

N  6.21738

E  101.27112

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.19156

E  101.26478

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 9,360,000     8,112,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.343 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0029 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานทํานบ ม.5 ต.ตาเนาะปูเตะ ระยะทาง 2.843 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา - บานหวยกระทิง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.1 ต.หวยกระทง จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

อ.กรงปนัง จ.ยะลา N  6.35524 มีความพึงพอใจ

E  101.27993

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.35244

E  101.27208

30 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0030 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บาน กม.39 ม.6 ต.อัยเยอรเวง ระยะทาง 14.337 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เบตง - บานวังไทร ม.2 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.แมหวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.98503 มีความพึงพอใจ

E  101.19834

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.01251

E  101.27113

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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โครงการ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0031 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานธารโต ม.1 ต.ธารโต ระยะทาง 6.200 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต - บานบือซ(ูกลาพอ) พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.16176 มีความพึงพอใจ

E  101.18547

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.17148

E  101.22653

32 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 12,480,000   13,004,160  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.084 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0032 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานกีเยาะ ม.4 ต.กรงปนัง ระยะทาง 4.084 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กรงปนัง - บานโฉลง ม.1 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ปุโรง อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.44412 มีความพึงพอใจ

E  101.27715

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.43810

E  101.24110

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ซอมสรางผวิทางลาดยางแอสฟลทติก 12,400,000  12,000,000   12,000,000   12,000,000  12,000,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต ผิวทางกวาง 6.00 ม. (2.500 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0033 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานทาสาป ม.1 ต.ทาสาป ระยะทาง 2.500 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานคลองทราย หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 20,000 ตร.ม. สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ม.5 ต.ยโุป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พิกัดที่ตั้งโครงการ สัญจรถนนสวยฯ

จุดเริ่มตนสายทาง มีความพึงพอใจ

N  6.57935

E  101.25532

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.61781

E  101.23342

34 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0034 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตลาดเกา ทม.ยะลา ระยะทาง 2.500 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานเปาะยานิ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.56139 มีความพึงพอใจ

E  101.30063

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.56901

E  101.31981
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   6,864,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.100 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0035 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานเกาะ  ม.5 ต.ทาธง อ.รามัน - ระยะทาง 3.100 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานบูเกะปูแล ม.4 ต.ทาธง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.56341 มีความพึงพอใจ

E  101.38223

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.56797

E  101.40955

36 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 9,360,000     - 9,360,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0036 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานหนาถ้ํา  ม.1 ต.หนาถ้ํา ระยะทาง 3.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานทาสาป พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.1 ต.ทาสาป อ.เมืองยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.53400 มีความพึงพอใจ

E  101.28321

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52293

E  101.22281

ที่

 - 183 -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,480,000   11,575,200  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.855 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0037 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

วัดเหงเจีย  ม.7 ต.สะเตงนอก ระยะทาง 5.855 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานเนินงาม พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.54930 มีความพึงพอใจ

E  101.30034

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52378

E  101.33051

38 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 6,240,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0038 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาตะติงง ีม.2 ต.กอตอตือระ ระยะทาง 5.922 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานเจาะลีมัส ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.อาซอง อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51876 มีความพึงพอใจ

E  101.38367

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52699

E  101.43238

โครงการที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   7,488,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.200 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0039 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานกือแล  ม.3 ต.เนินงาม ระยะทาง 3.200 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานไมแกน ม.2 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.51372 มีความพึงพอใจ

E  101.33861

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.50845

E  101.36407

40 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 9,609,600     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.540 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0040 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานพงยอืไร  ม.1 ต.บันนังสาเรง ระยะทาง 1.540 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา-บานมาลายูบางกอก พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.51306 มีความพึงพอใจ

E  101.27220

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.50069

E  101.26806
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 8,112,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.30 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0041 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบูเกะคละ  ม.6 ต.บุดี ระยะทาง 1.30 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานบูเกะโตะมุข พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.1 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.47764 มีความพึงพอใจ

E  101.32245

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.48889

E  101.32514

42 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 9,984,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.600 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0042 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานไบก  ม.5 ต.บุดี ระยะทาง 1.60 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานยือโระ ม.2 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.46214 มีความพึงพอใจ

E  101.34150

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.46646

E  101.32815

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 9,360,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0043 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาโงย  ม.5 ต.บาโงย ระยะทาง 1.500 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานเลสุ ม.2 ต.บาโงย พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.48500 มีความพึงพอใจ

E  101.36300

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.47451

E  101.30263

44 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 4,992,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (0.800 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0044 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

เขต ทน.ยะลา อ.เมืองยะลา - ระยะทาง 0.800 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานเบอรเสง ม.1 ต.เบอรเสง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.52668 มีความพึงพอใจ

E  101.28291

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.52538

E  101.28961

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค
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ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 6,240,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0045 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานปะแต ม.1 ต.กอตอตือระ ระยะทาง 3.039 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานบือยอง ม.3 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.49695 มีความพึงพอใจ

E  101.39293

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.47085

E  101.39493

46 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,063,180   - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.879 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0046 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานทุงขมิ้น ม.3 ต.ตะโละหะลอ ระยะทาง 3.879 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานปาเดาะแฮ ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.47569 มีความพึงพอใจ

E  101.46177

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.49688

E  101.47714

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 12,929,220   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.072 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0047 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานโฉลง ม.1 ต.ปุโรง ระยะทาง 6.072 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กรงปนัง - บานลโูบะกาโล ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ปุโรง อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.43781 มีความพึงพอใจ

E  101.24085

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.41598

E  101.21824

48 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,480,000   10,140,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.625 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0048 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตันหยง ม.2 ต.บาโระ ระยะทาง 5.625 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานเตียง ม.7 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บาโระ อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.45151 มีความพึงพอใจ

E  101.10464

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.40908

E  101.11524

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,480,000   6,651,840    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.066 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0049 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานปะแดรู ม.1 ต.กาตอง ระยะทาง 6.066 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานตันหยง ม.2 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บาโระ อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.48454 มีความพึงพอใจ

E  101.08762

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.45088

E  101.10195

50 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0050 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบราแง ม.3 ต.กรงปนัง ระยะทาง 2.000 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กรงปนัง - บานกูแบปุโรง ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.45221 มีความพึงพอใจ

E  101.25961

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.46209

E  101.24944

วัตถุประสงคโครงการที่

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0051 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาลอบาตะ ม.5 ต.สะเอะ ระยะทาง 10.800 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กรงปนัง - บานหลักเขต ม.10 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.40151 มีความพึงพอใจ

E  101.20514

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.31705

E  101.22086

52 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 7,800,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.250 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0052 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานนาซิบูกุ ม.9 ต.ปะแต ระยะทาง 1.250 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ยะหา - บานหวยกระทิง ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.หวยกระทิง อ.กรงปนัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.99821 มีความพึงพอใจ

E  101.19386

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.32988

E  101.22029

วัตถุประสงคที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

53 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0053 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตะโละ ม.5 ต.ลิดล ระยะทาง 3.700 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานซเียาะ ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.54626 มีความพึงพอใจ

E  101.16807

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.53791

E  101.16412

54 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 12,480,000   - 12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0054 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานกาบัง ม.7 ต.กาบัง อ.กาบัง - ระยะทาง 5.922 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานบายอ ม.4 ต.บาละ พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

อ.กาบัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.41638 มีความพึงพอใจ

E  101.05436

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.37605

E  101.70721

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 4,992,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (0.800 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0055 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานนิบง ม.2 ต.กาบัง อ.กาบัง - ระยะทาง 0.800 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

บานลาเตาะ ม.5 ต.กาบัง พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 อ.กาบัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.46668 มีความพึงพอใจ

E  101.00033

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.46013

E  100.99841

56 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 12,480,000  11,856,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.900 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0056 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานลโูบะปนยงั ม.3 ต.กาบัง ระยะทาง 3.900 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กาบัง - บานมะเหร็ง ม.10 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.47961 มีความพึงพอใจ

E  100.98218

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.44641

E  100.97538

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 9,360,000    9,360,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.500 กม.) (1.500 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0057 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานเจาะซีโปะ ม.5 ต.สะเอะ ระยะทาง 3.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.กรงปนัง - บานบาจุ ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.39415 มีความพึงพอใจ

E  101.11930

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.39834

E  101.17930

58 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 8,500,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.300 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0058 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานจันทรัตน ม.6 ต.ยะรม ระยะทาง 1.300 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เบตง - บานกงสีใหญ ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.78535 มีความพึงพอใจ

E   101.16375

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  5.7888

E  101.1735

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 11,232,000  11,606,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.800 กม.) (1.300 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0059 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบาแตตูแง ม.2 ต.ธารน้ําทิพย ระยะทาง 3.660 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เบตง - บานราโมงใต ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ยะรม  อ.เบตง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.757546 มีความพึงพอใจ

E  101.085414

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  5.702751

E  101.11441

60 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - - 9,230,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.490 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0060 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานราโมง ม.5 ต.ยะรม ระยะทาง 1.490 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เบตง - บานไทรยอย ม.3 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ยะรม  อ.เบตง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.77696 มีความพึงพอใจ

E  101.10459

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  5.77628

E  101.11424

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ วัตถุประสงค
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ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - เสริมผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 13,500,000  8,000,000     8,000,000     8,000,000    8,000,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (4.890 กม.) (1.630 กม.) (1.630 กม.) (1.630 กม.) (1.630 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0061 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

แยก ทล.4067 ม.2 ต.กาลอ ระยะทาง 4.890 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.รามัน - บานลโูบะฆอเยาะ ม.2 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 29,340 ตร.ม. สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา พิกัดที่ตั้งโครงการ สัญจรถนนสวยฯ

จุดเริ่มตนสายทาง มีความพึงพอใจ

N  6.37916

E  101.39086

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.35107

E  101.41163

62 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0062 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

แยก ทล.4077 ม.7 ต.บันนังสตา ระยะทาง 10.100 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา-บานบาโงยแจเกาะ  พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.10 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

จ.ยะลา N  6.63013 มีความพึงพอใจ

E  101.22791

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.27244

E  101.25351

วัตถุประสงคที่

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,480,000   - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0063 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

แยก ทล.4062 ม.8 ต.ยะรม ระยะทาง 5.347 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

 อ.เบตง - บานมาลา  ม.13 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.79661 มีความพึงพอใจ

E  101.16450

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  5.81826

E  101.12983

64 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 11,482,000   11,485,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.840 กม.) (1.845 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0064 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บาน กม.38  ม.6 ต.อัยเยอรเวง ระยะทาง 3.685 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เบตง - บานนากอ  ม.9 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.อัยเยอรเวง อ.เบตง  จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  5.97417 มีความพึงพอใจ

E  101.10367

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  5.97673

E  101.22770

โครงการ

 - 197 -
งบประมาณและที่ผานมา

ที่ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

65 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ซอมสรางผวิทางลาดยางแอสฟลทติก 9,320,000    9,416,000     9,416,000     - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.505 กม.) (1.600 กม.) (1.600 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0065 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานคลองทรายใน  ม.5 ต.ยุโป ระยะทาง 2.505 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.เมืองยะลา - บานตาเซะ  ม.3 หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  15,030 ตร.ม. สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา พิกัดที่ตั้งโครงการ สัญจรถนนสวยฯ

จุดเริ่มตนสายทาง มีความพึงพอใจ

N  6.61599

E  101.23819

 จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.61677

E  101.25634

66 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 12,480,000  13,322,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.135 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0066 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบายิ  ม.4 ต.ตลิ่งชัน ระยะทาง 4.135 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา - บานครีีลาด  ม.9 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.25833 มีความพึงพอใจ

E  101.36915

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.25884

E  101.37219

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
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วัตถุประสงคที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   - - 6,864,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.100 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0067 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานหาดทราย  ม.10 ต.ตลิ่งชัน ระยะทาง 3.100 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา - บานบายิ  ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา  จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.24104 มีความพึงพอใจ

E  101.37920

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.25816

E  101.36743

68 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  - 12,480,000   - -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1  -0068 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานคอกชาง  ม.7 ต.แมหวาด ระยะทาง 6.091 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต - บานปาโจแมเราะ ม.8 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.แมหวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.04288 มีความพึงพอใจ

E  101.16466

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.02258

E  101.13956

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - - 8,611,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.380 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0069 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบันนังบูโบ  ม.3 ต.ถ้ําทะลุ ระยะทาง 1.380 กม. กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา - บานลาบู  ม.9  พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.ปะแต อ.ยะหา  จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.26540 มีความพึงพอใจ

E  101.16093

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.27330

E  101.15268

70 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   12,480,000   - 8,424,000     - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (1.350 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0070 คมนาคมใหดีขึ้นและ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานตาเนาะปูเตะใน  ม.9  ลดปญหาอุบัติเหตุ ระยะทาง 5.350 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา - พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

บาน กม.26 ใน  ม.2 จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

 ต.ตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา N  6.33747 มีความพึงพอใจ

จ.ยะลา E  101.33029

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.34687

E  101.39025

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0071 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานภกัดี  ม.5 ต.เขื่อนบางลาง ระยะทาง 13.625 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา -บานตาเอียด  ม.5  พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.15916 มีความพึงพอใจ

E  101.32571

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.22392

E  101.36474

72 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0072 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบอหิน  ม.5 ต.บานแหร ระยะทาง 28.725 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานเลียบอางเก็บน้ํา  พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ม.2 ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.07523 มีความพึงพอใจ

E  101.20019

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.09486

E  101.26291

ที่ โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงค
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - - 8,710,000     8,710,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.395 กม.) (1.395 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0073 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานศรีนคร  ม.3 ต.คีรีเขต ระยะทาง 12.790 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานบาตูปูเตะ  ม.6 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.12748 มีความพึงพอใจ

E  101.15772

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.13599

E  101.13749

74 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0074 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานธารโต  ม.1 ต.ธารโต ระยะทาง 18.225 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานดินเสมอ  ม.5 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.16544 มีความพึงพอใจ

E  101.18068

จุดสิ้นสดุสายทาง

N   6.16994

E  101.07649

 - 202 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 12,480,000   10,152,000   12,480,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (1.627 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0075 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบอหิน  ม.5 ต.บานแหร ระยะทาง 5.627 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานตาลีไอน  ม.9 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.07585 มีความพึงพอใจ

E  101.19110

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.11340

E  101.20980

76 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  12,480,000   - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0076 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานมายอ  ม.6 ต.ธารโต ระยะทาง 12.657 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานควนหินดํา  ม.1 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.15542 มีความพึงพอใจ

E  101.19044

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.11729

E  101.17626
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 10,702,000   - 10,702,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.715 กม.) (1.715 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0077 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานฆอแย  ม.5 ต.แมหวาด ระยะทาง 3.430 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานควนดินดํา  ม.10 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.05412 มีความพึงพอใจ

E  101.18496

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.06664

E  101.16521

78 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก - 9,323,000     12,480,000   9,323,000    -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (1.494 กม.) (2.000 กม.) (1.494 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

ยล.ถ 1 - 0078 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบือแนแต  ม.2 ต.บาเจาะ ระยะทาง 4.988 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.บันนังสตา -บานบียอ  ม.4 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.22625 มีความพึงพอใจ

E  101.27315

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.21119

E  101.30127
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

79 ปรับปรุงและซอมบํารุงรักษาทาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง  - ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟลทติก 12,480,000  12,480,000   12,480,000   12,480,000  -  - การดําเนินการ  - เสนทางคมนามคม กองชาง

หมายเลขทางหลวง คมนาคมใหดีขึ้นและ คอนกรีต กวางเฉลี่ย 6.00 ม. (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) (2.000 กม.) ปรับปรุงเปนไปตาม สวยงามและมีความ

 ยล.ถ 1 - 0079 ลดปญหาอุบัติเหตุ ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 ม. (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ เปาหมายที่กําหนด ปลอดภัย

บานบอหิน  ม.5 ต.บานแหร ระยะทาง 8.000 กม. กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/ กรมสงเสริมฯ/  - รอยละ 80  - ลดอุบัติเหตุทาง

อ.ธารโต -บานคอกชาง  ม.7 พิกัดที่ตั้งโครงการ สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) สํานักงบประมาณ) ของประชาชนที่ใช ทองถนน

ต.แมหวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จุดเริ่มตนสายทาง สัญจรถนนสวยฯ

N  6.07626 มีความพึงพอใจ

E  101.18969

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.04734

E  101.16563

80 กอสรางกําแพงปองกันตลิ่ง เพ่ือปองกันการกัดเซาะ กําแพงปองกันการกัดเซาะ  4,800,000     -  -  -  -  - การกอสราง ปองกันการพังทลาย กองชาง

สายสุราษฎร -ตาเอียด ริมตลิ่ง ขนาด สูง  4.00 เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย ของตลิ่ง

หมูที่ 3 ตําบลเขื่อนบางลาง ยาว  200.00 เมตร ที่กําหนด

อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา พิกัดที่ตั้งโครงการ  - ปองกันการพัง

จุดเริ่มตนสายทาง ทลายของตลิ่ง

N  6.1911059 รอยละ 80

E  101.3326580

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.192207

E  101.333739
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,154,000     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายบานอาตะคูวอ - เจาะกลาดี คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

หมูที่ 3  ตําบลกอตอตือระ และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 540.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,700 ตร.ม. รอยละ 80

พรอมทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขานด 2-2.40X1.60 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.4959006

E 101.4019555

จุดสิ้นสดุ N 06.496239

E 101.400418

82. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,327,000     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายแบวี - ทาเรือปอเอาะ คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

หมูที่ 6 บานดาแลแป   และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 500.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

ตําบลเขื่อนบางลาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.14444943

E 101.2598414

จุดสิ้นสดุ N 06.141618

E 101.260419
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,295,000     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายบานจือริใน  หมูที่ 3 คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

ตําบลบาเจาะ  อําเภอบันนังสตา และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 500.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

จังหวัดยะลา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.1957791

E 101.2823729

จุดสิ้นสดุ N 06.1909386

E 101.2828289

84. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 9,173,000      -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายแนบุ - บานสาฆอ คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

หมูที่ 1   ตําบลกาตอง   และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 2,000.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

อําเภอยะหา จังหวัดยะลา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,000 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.485948

E 101.049353

จุดสิ้นสดุ N 06.476757

E 101.059589
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 13,220,000    -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายบานกือตือแป- บานปาแดกือตูรี  คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

หมูที่ 6 ตําบลสะเตงนอก และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 3,000.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 15,000 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.509073

E 101.307900

จุดสิ้นสดุ N 06.535193

E 101.306370

86. กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  -  - 16,803,000    -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมใหดีขึ้น ยาว 3,400.๐๐  เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

สายบานฆูวอ หมูที่ 8 - และลดปญหาอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 20,400 ตร.ม. ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

บานบูกาปาลัส  หมูที่ 1 พิกัดที่ตั้งโครงการ  - อุบัติเหตุลดลง

ตําบลบุดี  อําเภอเมืองยะลา จุดเริ่มตน N 06.506744 รอยละ 80

จังหวัดยะลา E 101.289088

จุดสิ้นสดุ N 06.507336

E 101.315559
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ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 9,542,000      -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายบานกูแบจือเนาะ  คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

ตําบลเปาะเสง - บานชะเมาะ  และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 2,200.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

หมูที่ 5  ตําบลละแอ หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไมนอยกวา 21,000 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.488693

E 101.213112

จุดสิ้นสดุ N 06.478191

E 101.210167

88. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,377,000     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

สายวังพญา  หมูที่ 2 - คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

บานสาเร็ง หมูที่ 3 ตําบลวังพญา  และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 730.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,650 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.556028

E 101.380177

จุดสิ้นสดุ N 06.554936

E 101.386715
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีต เพ่ือระบายไมเกิด กอสรางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,044,500     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

เสริมเหล็ก บานปอเนาะ  นกทวมขัง ทอระบายน้ํา ขนาด Dia  1.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

หมูที่ 5  ตําบลกาตอง พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา ความยาวรวม 600.00 เมตร  - ปองกันน้ําทวมขัง

พิกัดที่ตั้งโครงการ รอยละ 80

จุดเริ่มตน N 06.487417

E 101.076010

จุดสิ้นสดุ N 06.489068

E 101.079012

90. กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือปรับปรุงเสนทาง ผิวจราจรกวาง 6.๐๐ เมตร  - 16,819,000    -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมใหดีขึ้น ยาว 3,000.๐๐  เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

สายบานกาบู  หมูที่ 10 - และลดปญหาอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 18,000 ตร.ม. ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

บานใอตาเบ็ง พิกัดที่ตั้งโครงการ  - อุบัติเหตุลดลง

ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอบันนังสตา จุดเริ่มตน N 06.2332577 รอยละ 80

จังหวัดยะลา E 101.3688259

จุดสิ้นสดุ N 06.219864

E 101.382574

จุดสิ้นสดุ N 06.554936

E 101.386715
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 กอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือปรับปรุงเสนทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,354,000     -  -  -  -  - การกอสราง การคมนาคม กองชาง

เสริมเหล็ก สายฐานปนใหญ -  คมนาคมใหดีขึ้น กวาง 5.๐๐ เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย สะดวกและ

ทาเรือเกา หมูที่ 2  บานสนัติ 1 และลดปญหาอุบัติเหตุ ยาว 500.๐๐  เมตร ที่กําหนด ลดอุบัติเหตุ

ตําบลเขื่อนบางลาง หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม. รอยละ 80

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 06.141235

E 101.276754

จุดสิ้นสดุ N 06.141235

E 101.276754

92. กอสรางกําแพงปองกันตลิ่ง เพ่ือปองกันการกัดเซาะ กําแพงปองกันการกัดเซาะ   -  -  - 1,300,000     -  - การกอสราง ปองกันการพังทลาย

สายบานกาแปะกอตอใน ริมตลิ่ง ขนาด สูง  2.00 เมตร (อบจ.ยะลา) เปนไปตามเปาหมาย ของตลิ่ง

เขตเทศบาลเมืองเบตง - ยาว  100.00 เมตร ที่กําหนด

บานบาแตตูแง หมูที่ 2 พิกัดที่ตั้งโครงการ  - ปองกันการพัง

ตําบลธารน้ําทิพย จุดเริ่มตนสายทาง ทลายของตลิ่ง

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา N  6.751904 รอยละ 80

E  101.081862

จุดสิ้นสดุสายทาง

N  6.751841

E  101.082568

รวม 92  โครงการ 284,259,500  463,760,000   518,125,400   503,634,200  495,593,100  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา  ยุทธศาสตรที่  2 : สงเสริมโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม

        ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ขุดสระเก็บน้ําเมาะโบงอ เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ ขุดสระ 5,000,000     - - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ กองชาง

ม. 8  ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ทําการเกษตรอยางเพียงพอและ ขนาดกวาง 125 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ยาว  200  เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ และสามารถกักเก็บน้ําไวใช 

เพื่อเก็บกักน้ําและเปนชองทาง ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ในชวงฤดูแลง

การระบายนํ้า พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 0723033

E 0711528

2. ขุดสระน้ํามาแฮ เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสําหรบั ขุดสระ - - - 2,000,000   - รอยละ 90 ของ สามารถปองกันน้ําทวมและ กองชาง

ม. 4 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา ทําการเกษตรอยางเพียงพอและ ขนาดกวาง 40 - 80 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปนชองทางการระบายนํ้า

สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ยาว 110.00 เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 0761411

E 0709069

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

วัตถุประสงค
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งบประมาณและท่ีผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ขุดสระน้ําบาตูบูเตะ เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ ขุดสระ - 9,980,000    - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ กองชาง

***๑ ต.บานแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ทําการเกษตรอยางเพียงพอและ ขนาดกวาง 135     เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ยาว  200  เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ และสามารถกักเก็บน้ําไวใช 

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ในชวงฤดูแลง

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 0736930

E 0677673

4. กอสรางกําแพงกันตลิ่ง เพื่อลดการพังทลายของหนาดิน กอสรางกําแพงกันตลิ่ง 5,000,000     - - - - รอยละ 90 ของ ชวยลดการพังทลายของ กองชาง

***๑  หมูที่ 4 บานจาเราะซูซู ยาว  200.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ หนาดิน

ตําบลธารน้ําทิพย ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ

อําเภอบันเบตง พิกัดท่ีตั้งโครงการ

จังหวัดยะลา จุดเริ่มตน  734859

636896

จุดสิ้นสุด  636864

๗๓๔๘๕๐
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. กอสรางกําแพงกันตลิ่ง เพื่อลดการพังทลายของหนาดิน กอสรางกําแพงกันตลิ่ง - - 2,500,000    - - รอยละ 90 ของ ชวยลดการพังทลายของ กองชาง

***๑  หมูที่ 1-2 บานบาตูตูแง ยาว  ๑50.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ หนาดิน

ตําบลธารน้ําทิพย ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ

อําเภอเบตง พิกัดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดยะลา จุดเริ่มตน  730966

๖๓๖๔๘๓

จุดสิ้นสุด  731020

๖๓๖๕๖๑

6. ขุดสระน้ําปาสัสใน เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ ขุดสระ - 5,000,000 - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ กองชาง

***๑ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ทําการเกษตรอยางเพียงพอและ ขนาดกวาง 125     เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ยาว  300  เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ และสามารถกักเก็บน้ําไวใช 

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ในชวงฤดูแลง

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน  741568

๖๘๔๗๖๗
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. ขุดสระน้ําบานบาโระ หมู2 เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าสําหรับ ขุดสระ - 2,500,000    - - - รอยละ 90 ของ ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับ กองชาง

***๗ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา ทําการเกษตรอยางเพียงพอและ ขนาดกวาง   70   เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ยาว 100   เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ และสามารถกักเก็บน้ําไวใช 

ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ในชวงฤดูแลง

พิกัดที่ตั้งโครงการ 749256

จุดเริ่มตน  717390

8. ขุดลอกคลองบานสะกายอ เพื่อปองกันนํ้าทวมและเปนชองทาง ขนาดกวาง 10 เมตร - - - - 2,500,000   รอยละ 90 ของ สามารถปองกันน้ําทวมและ กองชาง

***๗ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา การระบายน้ํา ยาว 2,000 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปนชองทางการระบายนํ้า

ลึก 3.00 เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน 755407

            :717029

จุดสิ้นสุด  717830

๗๕๕๓๔๗

9. ขุดลอกคลองโตะสนุวอ - เพื่อปองกันนํ้าทวมและเปนชองทาง ขุดลอกคลอง - - 1,500,000    - - รอยละ 90 ของ สามารถปองกันน้ําทวมและ กองชาง

พรุชะเมา ม. 1 ต.ทาธง ระบายนํ้า ขนาดกวาง 6.00 เมตร (อบจ.ยะลา/ ประชาชนในพื้นที่ เปนชองทางการระบายนํ้า

อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 2,000  เมตร กรมสงเสริม) มีความพึงพอใจ

ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร

พิกัดที่ตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน N 0760433

E 0724412

จุดสิ้นสุด N 0760950

E 0724973

รวม 9  โครงการ 10,000,000   17,480,000  4,000,000   2,000,000   2,500,000   

 - 215 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีผานมา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการมหกรรมภาคีเครือขาย เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและ แกนนําและภาคีเครือขาย 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000    จํานวนกิจกรรม แกนนําสุขภาพและ กองสาธารณสุข

สุขภาพภาคประชาชน สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ที่สงเสริมพัฒนา ภาคีเครอืขายไดมีสวนรวม

และสนับสนุนการจัดบริการดูแล ศักยภาพผูทําหนาที่ และสงเสริมในการพัฒนา

สุขภาพประชากรทุกกลุมวัย ดูแลสุขภาพ สุขภาพในชุมชน

2. โครงการปองกันและเฝาระวัง เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคติดตอ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    จํานวนกิจกรรม ประชาชนและชุมชน กองสาธารณสุข

โรคติดตอและไมติดตอ และไมติดตอ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) การปองกันและ มีสวนรวมในการปองกัน

ในพื้นที่จังหวัดยะลา ควบคุมโรคและ และเฝาระวังโรค

การดูแลสุขภาพ
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แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการรณรงคปองกัน เพ่ือปลูกจิตสํานึกของเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000    จํานวนโครงการ เด็กและเยาวชนมีภมูิ กองสาธารณสุข

ยาเสพติด ใหมีความรู ความเขาใจและ จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กิจกรรมที่สงเสริม คุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด สนับสนุน ทางสังคม

ที่มีผลตอรางกาย สุขภาพอนามัย การปองกันและ มีความพรอมทั้งดาน

และสงผลกระทบตอปญหาของสังคม แกไขปญหา รางกายและจิตใจ

ตลอดจนความมั่นคงของชาติ ยาเสพติด

4. โครงการลอมรั้ว ลอมรัก เพื่อสรางเครือขายในโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน สํานักปลัดฯ

ปลอดภัย ในวัยเรียน ในการสงเสริมการมีสวนรวม จากโรงเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) มีความรู ความเขาใจ สามารถเปนแกนนํา

ของเด็กและเยาวชนในกิจกรรม และสถานศึกษา สุขภาพวะทางเพศ ในการเฝาระวัง ปองกัน

การดําเนินงานดานการเฝาระวัง ในพื้นที่จังหวัดยะลา และอนามัย และแกไขปญหา

ปองกัน และแกไขปญหา เจริญพันธุ มีทักษะ การทองกอนวัยอันควร

การทองกอนวัยอันควรการ ชีวิตที่ดี มีความ สถานการณเด็กทอง

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตระหนักถึงปญหา กอนวัยอันควร

การตั้งครรภ ในสถานศึกษามีจํานวน

ไมพรอมกอนวัย ลดลง

อันควร

ปญหาการทองใน

วัยเรียนลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการ อบจ.หวงใย เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุจากศูนย 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000    ผูสูงอายุในจังหวัด ผูสุงอายุมีคุณภาพชีวิต สํานักปลัดฯ

 ใสใจ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ  ดานสุขภาพ เครือขายฯ อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ยะลา ไดรับการ ที่ดีเพ่ือการสูงวัย

ดานเศรษฐกิจ ดานการศกึษา จํานวน 8 ศูนยและ พัฒนาคุณภาพ อยางมีคุณภาพ

ดานสภาพแวดลอม ผูสูงอายใุนพ้ืนที่ ชีวิต และไดรับ

ดานการสงเสริมอาชีพ จังหวัดยะลา สิทธิประโยชน

และดานสังคม ตามกฎหมาย

6. โครงการมหกรรม เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายไุดรวมกลุม ผูสูงอายุจากศูนยเครือขายฯ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    ผูสูงอายุมี ผูสูงอายุไดรวมกลุม สํานักปลัดฯ

รวมพลังผูสูงอายุ ทํากิจกรรม สรางเครือขายกลุม อบจ.ยะลา จํานวน 8 (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) คุณภาพ ทํากิจกรรม

และเพื่อใหผูสูงอายุ มีสุขภาพรางกาย ศูนย และผูสูงอายุ ชีวิตที่ดีขึ้น สรางเครือขายกลุม

และจิติใจที่ดี  ใชการเลนกีฬาพ้ืนบาน ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีสุขภาพรางกาย ผูสูงอาย ุเกิดความรัก

ใหสามารถสรางความแข็งแรงของ แข็งแรง ความสามัคคี และรูจัก

รางกาย มีพลานามัยที่ดี คุณคาของตนเอง

7. โครงการชวยเหลือ เพ่ือใหความชวยเหลือ ประชาชนที่ไดรับ 1,500,000   1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ประชาชนที่ประสบ การชวยเหลือประชาชน สํานักปลัดฯ

ประชาชนขององคการ ประชาชนที่ไดรับ ความเดือดรอน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ความเดือดรอน ของ อบจ.ยะลา

บริหารสวนจังหวัดยะลา ความเดือดรอน ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ไดรับความชวย เปนไปอยางมี

ดานสาธารณภัย เหลือตามอํานาจ สิทธิภาพ 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต หนาที่ของ อบจ. และประสิทธิผล

ดานการปองกันโรคติดตอ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. โครงการสงเสริมและพัฒนา เพ่ือสงเสริมและพัฒนา ประชาชนผูดอยโอกาส 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000    ประชาชน ผูดอยโอกาสในจังหวัด สํานักปลัดฯ

ทักษะอาชีพใหแก คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูดอยโอกาส ยะลา มีคุณภาพชีวิต

ผูดอยโอกาส ในจังหวัดยะลา สามารถนําความรู ที่ดีขึ้น

จากการฝกอาชีพ

ไปตอยอดสราง

รายไดใหกับ

ตนเอง

9. โครงการถนนวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมภูมิปญาผูสูงอายุ ผูสูงอายุจากศูนยเครือขายฯ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000    ภูมิปญญาผูสูงอายุ ผูสุงอายุ สํานักปลัดฯ

ภูมิปญญาผูสูงอายุ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อบจ.ยะลา จํานวน 8 (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ไดรับการสืบสาน ไดนําประสบการณ

และวัฒนธรรมอันดีงาม ศูนย และผูสูงอายุในพ้ืนที่ และถายทอด และภูมิปญญา

จังหวัดยะลา ความรูใหกับ ถายทอดใหกับเยาวชน

ผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียน เยาวชน

คลังปญญาผูสูงอายจุังหวัด

ยะลา

10. โครงการพัฒนาทักษะเพ่ิม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการทั้ง 7 ประเภท 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000    รอยละ 80 ของผูเขา ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ

ศักยภาพฝกอาชีพใหคนพิการ ใหเกิดทักษะการฝกอาชีพ ในพ้ืนที่ 8 อําเภอ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) รวมโครงการ ไดรับ มีอาชีพมีรายได 

เพ่ือสรางงานสรางรายได ของจังหวัดยะลา การพัฒนาศักยภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได

สามารถพ่ึงพาตนเองได ในดานการประกอบ

พรอมเปนตนแบบการพัฒนาคุณภาพ อาชีพ

คนพิการในพื้นที่อื่นตอไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. โครงการสานรัก เพ่ือสรางความตระหนักถึงคณุคา สมาชิกครอบครัวใน 8 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000    รอยละ 80 ของผูเขา ผูเขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ

สานสัมพันธ ครอบครัว และความสําคัญของสถาบัน อําเภอของจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) รวมโครงการ ไดรับ ตระหนักถึงความสําคัญ

ครอบครัวของประชาชนในพ้ืนที่ การพัฒนาและ ของครอบครัวสามารถ

เสริมสรางครอบครัว สรางครอบครัวใหอบอุน

ใหอบอุน และเขมแข็ง

รายไดใหกับ

ตนเอง

12. โครงการเพ่ิมทักษะชีวิต เพื่อใหเยาวชนและผูนําชุมชนไดมี กลุมเยาวชนกลุมเสี่ยง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000    รอยละ 80 ของ อัตราการติดยา กองสาธารณสุข

พิชิตยาเสพติด ความรูและมีทักษะการใชชีวิตและ และผูนําชุมชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุมเปาหมาย เสพติดของ

โดยชุมชนมีสวนรวม การบริหารจัดการโดยชุมชนมีสวนรวมจํานวน   ๑๐๐  คน มีทักษะการใชชีวิต เยาวชนในชุมชนลดลง

ที่หางไกลยาเสพติด

โดยชุมชนมีสวนรวม

13. มหกรรมตานภยัยาเสพติด เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนเกิดความ เยาวชน ประชาชน และ 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000    รอยละ ๘๐ ของกลุม เกิดภาคีเครือขายดานการ กองสาธารณสุข

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ กลุมภาคืเครือขาย จํานวน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) เปาหมายเกิดความ ตอตานยาเสพตืด

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1000  คน ตระหนักและรวม

ตลอดจนเขามามีมีสวนรวม แสดงพลังตอตาน

แสดงพลังตอตานยาเสพติด ยาเสพติด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ที่



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหความรูในเรื่อง กลุม อสม /ประชาชน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000    รอยละ 80 ของ อัตราการปวยของ กองสาธารณสุข

เฝาระวังและปองกันโรคติดตอ การเฝาระวัง การปองกันโรค /ภาคืเครือขาย (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุมเปาหมาย ประชาชนจากโรค

เพ่ือปองกันและลดการแพร  ทั้งโรคติดตอ และโรคไมติดตอ ดานการดูแลสุขภาพ มีความรูเพ่ิมขึ้น ติดตอและไมติดตอ

ระบาดของโรคติดตอในพ้ืนที่ และลดการแพรระบาดของโรคติดตอ จํานวน   ๑๐๐  คน และสามารถดูแล ลดลง

จังหวัดยะลา สุขภาพของตนเอง

และคนในชุมชนได

15.  โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.ในจังหวัดยะลา 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000    รอยละ ๘๐ ของ ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุข

และผูทําหนาที่ดูแลสุขภาพ  อสม.ใหมีความรูดานการดูแลสุขภาพ จํานวน ๒๐๐  คน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุมเปาหมาย มีสุขภาพที่ดี และมีทักษะ

ของชุมชน คนในชุมชน ตลอดจนการใชสื่อ/ มีความรูดานการดูแล การดูแลตนเอง

เทคโนโลยตีางๆ ที่เกี่ยวของ สุขภาพคนในชุมชน

ดานการบริหารจัดการสุขภาพ ฯลฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16. ปองกันและแกไขปญหา 1. เพ่ือเฝาระวังปญหายาเสพติด 1. เด็ก เยาวชน และ 2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000   สามารถเฝาระวัง 1. สามารถเฝาระวังและ สํานักปลัด ฯ

ยาเสพติด ในระดับพ้ืนที่ และยุติสถานการณ หมูบาน/ชุมชน สถานศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) และปองกัน ปองกันปญหายาเสพติด

(อุดหนุนตํารวจภูธร แพรระบาดยาเสพติดลดปญหา สถานบริการ  โรงงาน ปญหายาเสพติด อยางมีประสิทธิภาพ

จังหวัดยะลา) กลุมเด็กและเยาวชนเขาไปยุงเกี่ยว สถานประกอบการ หอพัก 2. ปองกันมิใหปญหา

กับยาเสพติด บานเชา และพื้นที่เสี่ยงอ่ืนๆ ยาเสพติดเขามาแพร

2. เพ่ือตรวจหาสารเสพติดในกลุม ทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดยะลา ระบาดในหมูบาน/ชุมชน 

นักเรียน กลุมเยาวชน และกลุมอื่นๆ ในสถานศึกษาสถาน

ที่อาจใชสารเสพติด ประกอบการตางๆ

3. เพ่ือคนหาผูเสพหรือผูติดยาที่ 3. ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

เหลืออยูในพ้ืนที่ และนําไปบําบัด ผูประสานงาน หนวยงาน

รักษาฟนฟูสมรรถภาพอยางเปน ภาครัฐ  ภาคเอกชน

ระบบและตอเนื่อง ตลอดจนมวลชนมีการเฝา

4. เพ่ือสืบสวนขยายผลถึงตัวการ ระวังปญหายาเสพติด

ที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติด ในเขตหมูบานและ

ชุมชนของตนเองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

รวม 16  โครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ  สันติสุข และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. เสริมสรางการปองกันและ 1. เพ่ือใหประชาชน เจาหนาที่และ 1. ประชาชน เจาหนาที่และ 300,000    300,000    300,000    300,000  300,000  รอยละ 80 ของ 1. ผูผานการฝกอบรม สํานักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร ศชภ.อบจ.ยะลา รวมทั้ง อาสาสมัคร ศชภ.อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูที่เขารวมโครงการ สามารถนําไปปฏิบัติและ

- ฝกอบรมการปองกันและ เครือขาย อปพร. ของ อปท.ในพื้นที่ ระดับอําเภอรวมทั้งเครือขาย มีความพึงพอใจ ใหการชวยเหลือ

ระงับอัคคีภัย จ.ยะลา มีความรูในการปองกันตนเอง อปพร.สวนราชการ ผูประสบภัย

- ฝกซอมแผนชวยเหลือการปองกัน และชวยเหลือชุมชนอยางถูกตอง องคกรการกุศล และอปท. ไดอยางปลอดภยั

บรรเทาภัยพิบัติ ทางบกและทางน้ํา เมื่อเกิดภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดยะลา 2.เกิดพลังในการปกปอง

 - ฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2. รวมพลังเฉลิมพระเกียรติ 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน กูชีพ - สถาบันสําคัญของชาติ

กูชีพ - กูภยั ระดับพ้ืนฐานและ พระมหากษัริยฯ และ กูภัย ทุกระดับในพ้ืนที่ โดยเฉพาะสถาบัน

ระดับสูง พระบรมวงศานุวงศ จังหวัดยะลา พระมหากษัตริย

3. เพ่ือใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

กูชีพ -กูภัย ระดับสูงและระดับพื้นฐาน

มีความรูในการปองกันตนเอง

ชวยเหลือชุมชนอยางถูกตอง 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. จัดตั้งศนูยรับแจงเหตุและ เพื่อเปนหนวยงานกลางติดตอ ประชาขนในพ้ืนที่ 1,000,000   1,000,000   1,000,000  1,000,000 1,000,000 ระดับความสําเร็จ เปนศูนยกลางการประสาน กองสาธารณสุข

สั่งการณการแพทยฉุกเฉิน ประสานงานและการบริหารจัดการ จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของการจัดตั้งศนูย งานรับแจงเหตุและสั่งการ

จังหวัดยะลา ผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล รับแจงเหตุและสัง ในการชวยเหลือประชาชน

การณการแพทย ผูประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บ

ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ปวยฉุกเฉิน ใหไดรับ

ชวยเหลืออยางถูกตอง 

รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่

จังหวัดยะลา

ชวยเหลืออยางถูกตอง 

รวดเร็ว ครอบคลุมพื้นที่

จังหวัดยะลา

3. เสริมสรางศักยภาพเครือขาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือขาย อาสาสมัครฉุกเฉิน 500,000    500,000    500,000    500,000  500,000  ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับการชวย กองสาธารณสุข

อาสาฉุกเฉินทางการแพทย อาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย ทางแพทยมีความรู (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวมโครง จากอาสาสมัครฉุกเฉิน

จังหวัดยะลา ความเขาใจการชวยเหลือ การณการแพทย ทางแพทยอยางถูกตอง

ประชาชนผูประสบ เกินกวา รวดเร็ว 

อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย 

ฉุกเฉินใหรับความ

ชวยเหลืออยางถูกตอง

 รวดเร็ว

รวม 3  โครงการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ  สันติสุข และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. สนับสนุนการจัดการขยะ เพ่ือรวบรวมขยะอันตรายชุมชน องคกรปกครองสวน 400,000    400,000    400,000    400,000  400,000  ขยะอันตรายจาก 1.ขยะอันตรายจากชุมชน กองสาธารณสุข

อันตรายจากชุมชน จากพื้นที่อบต./เทศบาล สงไป ทองถิ่นในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ชุมชนจังหวัดยะลา ถูกนําไปกําจัดอยางถุกตอง

จังหวัดยะลา กําจัดและสนับสนุนการจัดการขยะ มีการจัดการขยะอันตราย ถูกรวบรวมสงไปกําจัดตามหลักวิชากร

อันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา จากชุมชนที่มีประสิทธิภาพ อยางถูกตองไมนอย2. เกิดการจัดการขยะ

ใหมีประสิทธิภาพ กวา 3 ตัน อันตรายจากชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ

2. ศึกษาความเปนไปได เพ่ือศึกษาความเปนไปไดการ จัดตั้งศูนยการจัดการขยะ 400,000    400,000    400,000    400,000  400,000  รายงานผลการศึกษาฯ1.สามารถใชเปนรูปแบบ กองสาธารณสุข

การจัดตั้งศนูยการจัดการ จัดตั้งศูนยการจัดการขยะอันตราย อันตรายจากชุมชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) จํานวน 1 เลม การจัดการขยะอันตราย

ขยะอันตรายจากชุมชน จากชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดยะลาแบบครบวงจร จากชุมชนไดอยางมี

แบบครบวงจรจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา ประสิทธิภาพ

2. สามารถใชเปนแนวทาง

วิเคราะหการลงทุนได

รวม 2  โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ  สันติสุข และความมั่นคง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. รณรงคสรางความปลอดภัย เพ่ือปองกันภัยใหกับประชาชนที่ใชรถ ประชาชนในพ้ืนที่ จ.ยะลา และ 100,000  100,000     100,000    100,000  100,000  รอยละ 80 ของ ประชาชนในพ้ืนที่ สาํนักปลัดฯ

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  ใชถนนชวงเทศกาลสําคัญใหเกิด พ้ืนที่ใกลเคียงที่ใชรถ ใชถนน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชน จ.ยะลา พื้นที่ใกลเคียง

ความปลอดภัยในระหวางเดินทาง ในการสัญจรไป - มา ชวงเทศกาล ที่ใชรถ ใชถนน ไดรับความสะดวก

ในชวงเทศกาล และปลอดภัยใน

มีความพึงพอใจ ระหวางเดินทาง

2. เสริมสรางพลังเครือขาย เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ ประชาชน กลุมองคกร 400,000  400,000     400,000    400,000  400,000  รอยละ 80 ของ 1.เกิดเครือขายความ กองสาธารณสุข

ในการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เอกชน/ชุมชนและ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ รวมมือในการจัดการ

จังหวัดยะลา และสิ่งแวดลอมในจังหวัดยะลา หนวยงาน ภาครัฐ มีความพึงพอใจ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในจังหวัดยะลาเกิดความ และสิ่งแวดลอม

รวมมือการจัดการ 2.ประสานความรวมมือ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ และเชื่อมโยงโครงการ

สิ่งแวดลอมที่มี ตางๆ ดานทรัพยากร

ประสิทธิภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ภายในจังหวัด

รวม 2  โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุขที่ย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. งานอํานวยความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนทองถนนบริเวณ ถนนที่ที่อยูในความ 7,000,000   7,000,000  7,000,000   7,000,000  7,000,000  รอยละ 90 ของ การคมนาคม กองชาง

บริเวณหนาโรงเรียน หนาโรงเรียน ที่มีที่ตั้งอยูในสายทาง รับผิดขอบ ของ 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน ประชาชนในพ้ืนที่ สะดวกและ

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวน (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ (อบจ.ยะลา/ และพื้นที่ใกลเคียง ลดอุบัติเหตุ

อบจ.ยะลา จังหวัดยะลา กรมสงเสริมฯ) กรมสงเสริมฯ) กรมสงเสริมฯ) กรมสงเสริมฯ) กรมสงเสริมฯ) ไดใชประโยชน

2. กอสรางอาคารอเนกประสงค เพ่ือใชเปนศนูยรวมและสถานที่ อาคารอเนกประสงค คสล 3,000,000 - - - -  - อาคารอเนกประสงค ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

คสล. 2 ชั้น ณ เทศบาล ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน อาคาร 1 ชั้น (อบจ.ยะลา) คสล.อาคาร 2 ชั้น ใกลเคียงใชเปนหองประชุม

ตําบลลําใหม ขนาดกวาง 12.00 ม. จํานวน 1 หลัง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

หมูที่  1  ตําบลลําใหม ยาว  25.00 ม. ตามแบบที่ ในการใชประโยชนในการ

อําเภอเมืองยะลา  อบจ.ยะลา กําหนด จัดทํากิจกรรมตาง ๆ 

จังหวัดยะลา  - รอยละ 80 ของ รวมกัน

กิจกรรมของชุมชน

ใชอาคารเปนสถานที่

ในการจัดกิจกรรม

ไดใชประโยชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. กอสรางอาคารอเนกประสงค เพ่ือใชเปนศนูยรวมและสถานที่ อาคารอเนกประสงค คสล 2,800,000 - - - -  - อาคารอเนกประสงค ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

คสล. 2 ชั้น บานธารมะลิ ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) คสล.อาคาร 2 ชั้น ใกลเคียงใชเปนหองประชุม

หมูที่ 4  ตําบลอัยเยอรเวง ขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 1 หลัง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

อําเภอเบตง ยาว  20.00 ม. ตามแบบที่ ในการใชประโยชนในการ

จังหวัดยะลา หรือพื้นทีไมนอยกวา  อบจ.ยะลา กําหนด จัดทํากิจกรรมตาง ๆ 

252 ตารางเมตร  - รอยละ 80 ของ รวมกัน

กิจกรรมของชุมชน

ใชอาคารเปนสถานที่

ในการจัดกิจกรรม

ไดใชประโยชน

4. กอสรางอาคารอเนกประสงค เพ่ือใชเปนศนูยรวมและสถานที่ อาคารอเนกประสงค คสล 2,800,000 - - - -  - อาคารอเนกประสงค ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

คสล. 2 ชั้น บานรั้วตะวัน ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน อาคาร 2 ชั้น (อบจ.ยะลา) คสล.อาคาร 2 ชั้น ใกลเคียงใชเปนหองประชุม

หมูที่  7  ตําบลบุดี ขนาดกวาง 6.00 ม. จํานวน 1 หลัง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

อําเภอเมืองยะลา ยาว  20.00 ม. ตามแบบที่ ในการใชประโยชนในการ

จังหวัดยะลา หรือพื้นทีไมนอยกวา  อบจ.ยะลา กําหนด จัดทํากิจกรรมตาง ๆ 

252 ตารางเมตร  - รอยละ 80 ของ รวมกัน

กิจกรรมของชุมชน

ใชอาคารเปนสถานที่

ในการจัดกิจกรรม

ไดใชประโยชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ปรับปรุง / ซอมแซม เพื่อใหอาคาร มีความ คงทน 1. อาคารอเนกประสงค 1,500,000 - - - - รอยละ 90 ของ อาคารมีความคงทน กองชาง

อาคารอเนกประสงค และใชงาน  ไดอยางปลอดภัย บานซีเซะ  ต.ยะหา (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ และใชงานไดอยางปลอดภัย

ใหมีสภาพดียิ่งขึ้น อ.ยะหา  จ.ยะลา มีความพึงพอใจ  มีสภาพดี

2. อาคารอเนประสงค 1,500,000 - - - -

บานกาลอ  ต.กาลอ (อบจ.ยะลา)

อ.รามัน  จ.ยะลา

3. อาคารอเนอกประสงค 1,500,000 - - - -

บานบาตูปูเตะ ต.ลิดล (อบจ.ยะลา)

อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

4. อาคารอเนอกประสงค 1,500,000 - - - -

บานปาหวงั ต.บันนังสตา (อบจ.ยะลา)

อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

5. อาคารอเนอกประสงค 1,500,000 - - - -

บานกูนงจองนอง ต.เบตง (อบจ.ยะลา)

อ.เบตง จ.ยะลา

รวม 5  โครงการ 23,100,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  สงเสริมและการพัฒนาการทองเที่ยว และบริการที่เนนคุณคา และความยั่งยืยเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ยุทธศาสตรที่ 1  : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสรางฝายชะลอน้ํา 1. เพ่ือกักเก็บน้ําและปองกันน้ําทวม ในพื้นที่จังหวัดยะลา 200,000      200,000     200,000      200,000     200,000    รอยละ 75 ของ 1. ชวยลดการพังทลาย สํานักปลัดฯ

และปลูกปาตนน้ํา (ฝายแมว) 2. เพ่ือเปนแนวปองกันไฟปา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ของดินและลดความ

3. เพ่ือลดการพังทลายของหนาดิน ตระหนักถึง รุนแรงของกระแสน้ํา

และลดความรุนแรงของกระแสน้ํา ความสําคัญของ 2. เปนการนําแนว

ทรัพยากรธรรมชาติ พระราชดําริมาประยุกตใช

และสิ่งแวดลอม ใหเกิดปาที่มีความ

อุดมสมบูรณ

3. สามารถกักเก็บน้ําไวใช

เพ่ือการดํารงชีพของมนุษย

และสัตวปา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ. 0๒ผ. 0๒



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 1. เพ่ือใหเกษตรกรที่มีปญหา เกษตรกรและประชาชน 300,000      400,000     400,000      400,000     400,000    รอยละ 95 ของ 1. เกษตรกรจะไดรับ กองยทุธศาตร

***8 (อุดหนุนสํานักงาน ดานการเกษตรในพ้ืนที่หางไกล ในพื้นที่จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) เกษตรกรและ การบริการวิชาการ

#8 เกษตรจังหวัดยะลา) สามารถเขาถึงการบริการทาง ประชาชนในพ้ืนที่ พรอมกัน ณ จุดเดียว

วิชาการและไดรับการแกไขปญหา ไดรับคําปรึกษา และสามารถแกไขปญหา

ดานการเกษตรอยางครบวงจร และแกไขปญหา อุปสรรคไดอยางรวดเร็ว

ในคราวเดียวกัน และทันตอเหตุการณ

2. เพ่ือบูรณาการความรวมมือ 2. ระบบการทํางานแบบ

ระหวางหนวยงานวิชาการ บูรณาการมีประสิทธิภาพ

หนวยงานสงเสริมและศูนยบริการ 3. ทําใหเกษตรกรไดรับ

และถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร บริการสามารถทําการผลิต

ประจําตําบลในการใหบริการ ทางการเกษตรไดอยางมี

และแกไขปญหาทางการ ประสิทธิภาพและยั่งยนื 

เกษตรรวมกัน รวมไปถึงการแกไข

ปญหารวมกัน

3. บริหารจัดการปาชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวม พ้ืนที่ปาชุมชนจังหวัดยะลา 500,000      500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุข

จังหวัดยะลา การเรียนรูจัดการตนเองของ มีการบริหารจัดการที่มี (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ในการจัดการปาชุมชน

 และเสริมสรางองคความรู ประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ อยางมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรปา 2. เกิดเครื่องมือและกลไก

ในการบริหารจัดการพื้นที่

ปาชุมชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการมีสวน สงเสริมและสนับสนุน 50,000        50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 80 ของ 1. เกิดจิตสํานึกในการ กองสาธารณสุข

มาจากพระราชดําริ รวมในการอนุรักษและพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ อนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น

สมเด็จพระเทพฯ ทรัพยากรทองถิ่น ในจังหวัดในการอนุรักษ มีความพึงพอใจ 2. เกิดความรวมมือในอนุ

ทรัพยากรทองถิ่น รักษทรัพยากรในทองถิ่น

5. ตลาดนัดสีเขียวจังหวัดยะลา เพ่ือสงเสริม สรางโอกาสทางการ สรางโอกาสทางการตลาด 500,000      500,000     500,000      500,000     500,000    รอยละ 80 ของ 3. เกิดพื้นที่ในการแลก กองสาธารณสุข

ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยเชื่อม สินคาเกษตรปลอดภัย (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ เปลี่ยนสินคาสีเขียว รวมถึง

โยงตลาดสินคาทองถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงตลาดสินคา มีความพึงพอใจ การสรางจิตสํานึกในการ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม ทองถิ่นรวมทั้งการสราง รักษสิ่งแวดลอม

จิตสํานึกการบริโภคที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รวม 5  โครงการ 1,550,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. จัดการแขงขันทักษะทาง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได 1.นักเรียนโรงเรียน 500,000   600,000   700,000   800,000   900,000   รอยละ 85 ของ นักเรียนไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

วิชาการและสงเขารวม แสดงศักยภาพทางดาน ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ความสามารถของตนเอง

แขงขันระดับภาค ความรูความสามารถ 2.นักเรียน นักศึกษา นําความรูไปใช ใหมีประสิทธภิาพขึ้น

และระดับประเทศ ความคิดสรางสรรคเลือก ในจังหวัดยะลา ใหเกิดประโยชน

เรียนตามความถนัด

2. การจัดการศกึษาตั้งแต เพ่ือใหโรงเรียนลําพะยาฯ นักเรียนโรงเรียน 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,300,000  1,300,000  รอยละ 95 ของ โรงเรียนลําพะยาฯ รร.ลําพะยาฯ

ระดับอนุบาลจนจบ มีงบเพียงพอในการจัด ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนลําพะยา มีงบประมาณเพียงพอใน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชานุเคราะห การจัดการศึกษาขั้น

 - จัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน  และมีมาตรฐาน ไดรับการจัดสรร พื้นฐาน (รายหัว) 

 - เครื่องแบบนักเรียน การศกึษาเดียวกัน การจัดการศกึษา มีมาตรฐานการศึกษา

 - หนังสือเรียน ขั้นพ้ืนฐาน เดียวกัน

 - อุปกรณการเรียน

 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

        แผนงานการศึกษา

ผ. 0๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. พัฒนาศักยภาพผูเรียน 1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ นักเรียนโรงเรียน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   รอยละ 80 1.นักเรียนไดรับองค รร.ลําพะยาฯ

ดานวิชาการทุกกลุม ของนักเรียนในทุกกลุม ลาํพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของนักเรียน ความรูตามมาตรฐาน

สาระการเรียนรู สาระการเรียนรู ไดรับการพัฒนา การเรียนรู

(8 กลุมสาระ) 2.เพ่ือพัฒนากระบวนการ ดานวิชาการ 2.นักเรียนไดรับการ

เรียนรูในทุกดาน พัฒนาศักยภาพ

3.เพ่ือสรางองคความรูใหกับ 3.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

กับผูเรียนตามมาตรฐาน ทางการเรียนที่ดีขึ้น

การเรียนรูและตัวชี้วัด

4. พัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนในดาน นักเรียนโรงเรียน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ 80 นักเรียนไดรับการพัฒนา รร.ลําพะยาฯ

ดานกีฬา กีฬาประเภทตางๆ ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของนักเรียน ศักยพภาพดานกีฬา

ไดรับการพัฒนา

ดานกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. การพัฒนาการสื่อสาร 1.เพ่ือใหนักเรียน ครูและ นักเรียน ครูและ 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   รอยละ 80 ของ 1.ผูเรียนมีทักษะในการ รร.ลําพะยาฯ

ดานภาษาอังกฤษ บุคลากรโรงเรียนลําพะยาฯ บุคลากรทางการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับการ ใชภาษาตางประเทศ

ไดมีทักษะการใชภาษา ศึกษาของโรงเรียน พัฒนา สื่อสารกับเจาของภาษา

อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ลําพะยาฯ ตลอดจนสามารถนํา

2.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน ความรูที่ไดรับไปประยุกต

มีทักษะการใชภาษา ใชในชีวิตประจําวัน

อังกฤษเปนเครื่องมือ และศึกษาตอไดอยางมี

การเรียนรู เตรียมตัวในการ ประสิทธิภาพ

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 2.ครูผูสอนมีทักษะใน

3.เพ่ือใหผูเรียนไดรับ การใชภาษาอังกฤษสื่อ

ประสบการณตรงในการ สารไดอยางคลองแคลว

สื่อสารภาษาตางประเทศ ตลอดจนสามารถนํา

กับเจาของภาษาและนําไปใช ความรูท่ีไดรับจาก

ประโยชนเพ่ือเปนพ้ืนฐานการ ประสบการณตรงโดย

สื่อสารในชีวิตประจําวันได เฉพาะทางดาน

วัฒนธรรมตะวันตก

ไปประยุกตใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษได

อยางมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ปรับปรุง/ซอมแซม เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนและ นักเรียน ครูและ 840,000     850,000     850,000     850,000     850,000     รอยละ 80 ของ อาคารเรียนและสวน รร.ลําพะยาฯ

อาคารเรียนและอาคาร สวนประกอบใหมีสภาพที่ดีขึ้น บุคลากรทางการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) อาคารเรียนดีขึ้น ประกอบมีสภาพที่

ประกอบ ศึกษาของโรงเรียน แข็งแรง

ลําพะยาฯ

7. พัฒนา ปรับปรุง 1.เพ่ือใหอาคารสถานที่ โรงเรียนพัฒนา 600,000             -           -           -           - รอยละ 80 1.สภาพอาคารเรียน รร.ลําพะยาฯ

ซอมแซมหองเรียน สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความ ปรับปรุงซอมแซม (อบจ.ยะลา) หองเรียนมี หองเรียนอาคารประกอบ

คุณภาพ สะดวกของโรงเรียนและ หองเรียนใหมี คณุภาพ และอื่นๆ มีความมั่นคง

บริเวณโรงเรียนสะอาดรมรื่น คุณภาพ จํานวน  ปลอดภัย พรอมใชงาน

ปลอดภัยเอื้อตอการจัดการ 6 หอง มีบรรยากาศรมรื่น

เรียนรูและการปฏิบัติงาน สวยงาม เหมาะสม

ของบุคลากรในโรงเรียน เอื้อตอการจัดการ

2.เพ่ือใหสภาพหองเรียน เรียนรู

และอาคารสถานท่ีไดรับ 2.มีวัสดุ อุปกรณ

การดูแล พรอมใชงานได ครุภัณฑไดรับการ

อยูเสมอ ปรับปรุง พัฒนา 

3.เพ่ือปรับปรุงวัสดุซอมแซม ซอมแซมใหมีคณุภาพ

ครุภัณฑใหพรอมใชงานและ และทันสมัยพรอม

มีความทันสมัย ใชงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. พัฒนาหองปฏิบัติการ ๑.เพ่ือสรางหองปฏิบัติการ โรงเรียนลําพะยาฯ - 300,000   - - - รอยละ 80 ๑. มีหองปฏิบัติการ กองการศึกษาฯ

ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษของ มีหองปฏิบัติการดาน (อบจ.ยะลา) หองปฏิบัติการ ดานภาษาอังกฤษเอื้อ รร.ลําพะยาฯ

โรงเรียนลําพะยาฯ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ตอการเรียนรูเพ่ือเพ่ิม

๒.เพ่ือพัฒนาทักษะดาน จํานวน ๑ หอง ไดรับการพัฒนา ประสิทธิภาพในการเรียน

ภาษาสําหรับนักเรียน ๒.นักเรียนมีความ

โรงเรียนลําพะยา พอใจตอการใชหอง

ประชานุเคราะห ปฏิบัติการทางภาษา

๓.เพ่ือเปนแหลงเรียนรู อังกฤษ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน ๓.ครูสามารถออกแบบ

โรงเรียนลําพะยา การเรียนการสอนได

ประชานุเคราะห นาสนใจตรงตาม

มาตรฐานตัวช้ีวัดที่

กําหนดในหลักสูตรได

9. การพัฒนาการจัดการ เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนมี นักเรียน ครู 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 ของ 1.ผูบริหาร ครู บุคลากร รร.ลําพะยาฯ

ศึกษาโดยใชโรงเรียน ความคลองตัวในการบริหาร บุคลากร กรรมการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ทางการศกึษาไดรับ

เปนฐานในการพัฒนา จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา สถานศึกษา มีความพึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพมาก

ทองถิ่น (SBMLD) คุณภาพผูเรียนสงเสริม ประชาชนในเขต ยิ่งข้ึน

ใหคณะกรรมการสถาน บริการของ 2. นักเรียนไดรับการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขามามี โรงเรียนลําพะยาฯ พัฒนาคุณภาพยกระดับ

บทบาทในการจัดการศกึษา ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

ของการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ ๑.เพ่ือใหโรงเรียนลําพะยา โรงเรียนลําพะยาฯ 1,000,000  - - - - มีหองปฏิบัติการ ๑.โรงเรียนลําพะยาฯ รร.ลําพะยาฯ

ทางดานอาชีพ ประชานุเคราะหมีหอง มีหองปฏิบัติการดาน (อบจ.ยะลา) ดานอาชีพ มีหองปฏิบัติการดาน

(ชางยนต/ซอมเครื่องใช ปฏิบัติการดานอาชีพ อาชีพชางยนตและ จํานวน ๒ หอง อาชีพชางยนต และ

ไฟฟา) ชางยนต และชางซอมเครื่อง ชางซอมเครื่องใช ชางซอมเครื่องใชไฟฟา

ใชไฟฟาภายในบานท่ีมี ภายในบานท่ีมี ภายในบานท่ีมีอุปกรณ

อุปกรณพรอมตอการเรียนรู อุปกรณพรอม พรอมตอการเรียนรู

และปฏิบัติการดานอาชีพ ตอการเรียนรูและ และปฏิบัติการดาน

๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปฏบัติการ อาชีพ

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๒ หอง ๒.หองปฏิบัติการดาน

ใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน อาชีพเปนแหลงเรียนรู

และตัวช้ีวัดท่ีกําหนดใน ที่ทําใหครูสามารถ

หลักสูตร ออกแบบการจัดการ

๓.เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ สอนไดอยางเต็มศักยภาพ

ในการเรียนรูผานการ ตรงตามตัวช้ีวัดท่ีหลัก

ปฏิบัติจริง ที่หลักสูตรสถานศึกษา

๔.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมี ไดกําหนดไว

ทักษะดานอาชีพและมี ๓.นักเรียนมีหองปฏิบัติ

ความสุขกับการเรียนรู การทางดานอาชีพที่

อยางเต็มศักยภาพ สามารถสงเสริมให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ ๑.เพ่ือใหโรงเรียนมีหอง โรงเรียนลําพะยาฯ ๕oo,ooo - - - - รอยละ 80 ๑.โรงเรียนมีหองปฏิบัติ รร.ลําพะยาฯ

ทางดานวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร มีหองปฏิบัตกิารดาน (อบจ.ยะลา) หองปฏิบัติการ การทางวิทยาศาสตรที่

ที่ทันสมัยมีคุรุภัณฑและ วิทยาศาสตรที่ทันสมัย วิทยาศาสตร และทันสมัย มีคุรุภัณฑ

อุปกรณการทดลอง สามารถใชงานไดจริง ไดรับการปรับปรุง อุปกรณการทดลองที่

ที่สามารถใชงานไดพรอม ปลอดภัย สามารถใชงาน พรอม

ตอการเรียนรูในรายวิชา ตอการเรียนรูในราย

วิทยาศาสตร วิชาวิทยศาสตร

๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ๒.การจัดการเรียนการ

การจัดการเรียนการสอน สอนมีประสิทธิภาพ

ครูสามารถออกแบบการ ครูสามารถออกแบบ

จัดการเรียนการสอน ออกแบบการจัดการเรียน

ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การสอนไดนาสนใจ ตรง

ที่กําหนดในหลักสูตรได ตามมาตรฐานและตัวชี้

๓.เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะ วัดที่กําหนดในหลักสูตรได

ในการเรียนรูผานการ ๓.นักเรียนมีทักษะในการ

ทดลอง ปฏิบัติจริงและ เรียนรูผานการทดลอง

สืบคนขอมูลประกอบการ ปฏิบัติจริงและสืบคนขอ

เรียนรูได มูลประกอบการเรียนรูได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔.เพ่ือสงเสริมการจัด ๔.มีหองปฏิบัติการวิทยา

บรรยากาศและสิ่งแวดลอม ศาสตรที่มีบรรยากาศและ

ที่เอ้ือตอการเรียนรู สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ

นักเรียนมีความสุขกับการ เรียนรู นักเรียนมีความ

เรียนการสอนในรายวิชา สขุกับการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรมีความรูท่ี ในรายวิชาวิทยาศาสตร 

ฝงแนนถาวรและสามารถ มีความรูที่ฝงแนนถาวร

นําไปใชงานในอนาคตได และสามารถนําไปใชงาน

12. พัฒนาหองสมุด ๑.เพ่ือยกระดับคุณภาพ พัฒนาหองสมุด ๒oo,ooo - - - - รอยละ 80 ๑.หองสมุดไดรับการ รร.ลําพะยาฯ

E - Library ของโรงเรียน หองสมุดของโรงเรียน อิเล็กทรอนิกส มีการ (อบจ.ยะลา) หองสมุด พัฒนาใหมีความพรอม

ลําพะยาประชานุเคราะห ลําพะยาฯใหมีความทันสมัย บันทึกขอมูล และให ไดรับการพัฒนา ท้ังดานหนังสือสือการ

๒.เพ่ือจัดใหมีหนังสือและ บริการสารสนเทศ เรียน สื่อ ICT ที่ทันสมัย

สื่อการเรียนที่มีคณุภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับความตอง

และเพียงพอตอความ จํานวน ๑ หอง การของนักเรียน ครู 

ตองการและเหมาะสมกับ บุคลากร

นักเรียนครูบุคลากร ๒.หองสมุดจะไดรับการ

๓.เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอม ปรับปรุงใหมีความ

และจัดบรรยากาศในหอง ทันสมัยทั้งดานอาคาร

สมุดที่เอื้อตอการ สถานท่ี และบรรยากาศ

อานและการเรียนรู ที่เอื้อตอการอานและ

การเรียนรู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓.สามารถบริหารจัดการ

หองสมุดแนวใหมและมี

ความรูความสามารถใน

การจัดกิจกรรมหองสมุด

กิจกรรมสงเสริมการอาน

13. จัดซื้อศาลาสําเร็จรูป ๑.เพ่ือจัดซื้อศาลาสําเร็จรูป ๑.จัดซื้อศาลาสําเร็จรูป 120,000   - ๑๔o,ooo - 150,000   มีศาลาสําเร็จรูป 1.ใหผูเรียนไดเรียนรูจาก รร.ลําพะยาฯ

จํานวน ๒ หลัง ไวเปนท่ีพักผอนจัดกิจกรรม จํานวน ๒ หลัง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) จํานวน 2 หลัง การปฏิบัติจัดกิจกรรม

การเรียนรูสาํหรับนักเรียน ๒.มีศาลานั่งเลน การเรียนรู และให

สําหรับนักเรียน ไวพักผอน และจัด ผูปกครองนั่งรอรับ

๒.เพ่ือปรับภูมิทัศนภายใน กิจกรรมการเรียนรู นักเรียนหลังเลิกเรียน

โรงเรียนใหมีความสวยงาม และเสริมสรางภูมัศน และสําหรับผูท่ีมาติดตอ

นาอยู และเปนที่ประทับใจ ใหโรงเรียนนาอยู มี ราชการไดนั่งพัก

สําหรับผูมาเยือน สภาพแวดลอมที่ ๒.ภูมิทัศนภายใน

สวยงาม โรงเรียนมีความสวยงาม 

นาอยู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ ๑.เพ่ือใหโรงเรียนมีหอง โรงเรียนลําพะยาฯ ๓๕o,ooo - - - - รอยละ 80 ๑.โรงเรียนมีหองปฏิบัติ รร.ลําพะยาฯ

ทางดานคหกรรม ปฏิบัติดานคหกรรมที่มี มีหองปฏิบัติการดาน (อบจ.ยะลา) หองปฏิบัติการ ดานคหกรรมท่ีมีอุปกรณ

อุปกรณที่พรอมใชงาน คหกรรมท่ีมีอุปกรณ คหกรรม ที่พรอมใชงานและถูก

และถูกสุขลักษณะ พรอมใชงานและ ไดรับการปรับปรุง สุขลักษณะพรอมตอการ

พรอมตอการเรียนรูและ ถูกสุขลักษณะ เรียนรูและปฏิบัติการดาน

ปฏิบัติการดานคหกรรม คหกรรม

๒.เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด ๒.หองปฏิบัติดาน

การเรียนการสอน ครสูามารถออก คหกรรมเปนแหลงเรียนรู

แบบการจัดการเรียนการสอนไดนา ที่ทําใหครูสามารถออก

สนใจตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด แบบการจัดการเรียน

ที่กําหนดในหลักสูตรได การสอนไดอยางเต็ม

๓.เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการ ศักยภาพตรงตาม

เรียนรูและความรูผานการปฏิบัติ สถานศึกษาไดกําหนดไว

จริงโดยใชกระบวนการ ๓.นักเรียนมีหองปฏิบัติ

Active Learning การทางดานคหกรรมท่ี

๔.เพ่ือสงเสริมการจัดบรรยากาศ สามารถสงเสริมให

และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ผูเรียนไดเรียนรูจากการ

นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูได ปฏิบัติจริงโดยใช

อยางเต็มศักยภาพ กระบวนการ

 Active Learning

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔.โรงเรียนมีหองปฏิบัติ

การดานคหกรรม ท่ีมี

สภาพแวดลอมเอ้ือ

ตอการเรียนรูและสงเสริม

การเรียนรูใหกับผูเรียน

ไดอยางเต็มศักยภาพ

15. กอสรางซุมประตูทางเขา เพื่อปรับภูมิทัศนบริเวณทางเขา กอสรางซุมหนาอาคาร ๑,ooo,ooo - - - - มีซุมประตูทาง โรงเรียนมีภูมิทัศน รร.ลําพะยาฯ

โรงเรียน พรอมปายชื่อ โรงเรียนสามารถสรางความ ขนาด ๑๑ x ๑.๕o ม. (อบจ.ยะลา) เขาโรเงรียน บริเวณทางเขาสวยงาม

โรงเรียน ประทับใจแกผูมาเยือนโรงเรียน พรอมปายชื่อโรงเรียน สามารถสรางความ

ประทับใจแกผูมาเยือน

โรงเรียน

16. คาใชจายอินเตอรเน็ต ๑.เพื่อใหนักเรียนอินเตอรเน็ตใน  ครู บุคลากร และ 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   โรงเรียนมีระบบ นักเรียน ครูและ รร.ลําพะยาฯ

และปรับปรุงระบบ การพัฒนาความรูและทันตอ นักเรียนโรงเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) อินเตอรเน็ตท่ีมี บุคลากรฯ มีระบบ

อินเตอรเน็ตการจัดทํา เทคโนโลยี ลําพะยาฯ ประสิทธิภาพ อินเตอรเน็ตใชสืบคน

เว็บไซดภายในโรงเรียน ๒.เปนแหลงเก็บขอมูลและสืบคน ขอมูลในการจัดกิจกรรม

ขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียน การเรียนการสอน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 - 244 -

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. โครงการจางเหมาบริการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนทักษะ จางเหมาครู 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จางเหมาครู นักเรียนไดรับการพัฒนา รร.ลําพะยาฯ

ครูผูสอน (ดานอาชีพ) ดานอาชีพ จํานวน 2 อัตรา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) จํานวน 2 อัตรา ดานทักษะอาชีพ

18. โครงการประกวดหอง 1.เพ่ือสงเสริมใหครู และนักเรียน นักเรียน ครู และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 80 นักเรียนและครูมีสวนรวม รร.ลําพะยาฯ

เรียนคณุภาพ มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศใน บุคลากร โรเงรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) หองเรียนมี รับผิดชอบในการสราง

หองเรียนและสรางปฏิสัมพันธที่ดี ลําพะยาฯ บรรยากาศดีขึ้น บรรยากาศในหองเรียน

ตอกัน

2.เพ่ือใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนรูและเรยีนอยางมี

ความสุข

3.สรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานโดยการประกวดหองเรียน 

รวมทั้งไดรับการยกยองชมเชย

19. สงเสริมกิจกรรมรัก 1.เพ่ือสงเสริมกิจกรรมรักการอาน นักเรียนโรงเรียน 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      รอยละ 80 นักเรียนมีทักษะการ รร.ลําพะยาฯ

การอาน ใหกับนักเรียน ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับการ อาน เขียน

 2.เพ่ือประเมินการอาน เขียน สงเสริมการอาน

นักเรียนในสังกัดใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.เพ่ือสรางและพัฒนาระบบ ครู และบุคลากร 3,600,000  200,000     200,000     200,000     200,000     รอยละ 90 ของ 1.โรงเรียนมีระบบ รร.ลําพะยาฯ

เพื่อจัดการเรียนการสอน เทศโนโลยีและขอมูลสาร ทางการศกึษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียน ครู เทคโนโลยีและขอมูล

และการบริหารจัดการ สนเทศของโรงเรียนให และบุคลากร สารสนเทศท่ีสมบูรณ

สมบูรณและเปนปจจุบัน ไดรับประโยชน และเปนปจจุบัน

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จากการพัฒนา 2. โรงเรียนมีเว็บไซตที่

เว็บไซตโรงเรียนใหพรอม ระบบเทคโนโลยี พรอมในการใชงาน

ในการใชงานบริหารจัดการ สารสนเทศ บริหารจัดการและ

3.เพ่ือพัฒนาเครือขายการ จัดการเรียนการสอน

ปฏิบัติการเทศโนโลยี 3. โรงเรียนมีเครือขาย

สารสนเทศเพ่ือการ การปฏิบัติการเทคโนโลยี

จัดการเรียนการสอน สารสนเทศเพ่ือการจัด

การเรียนการสอน

21. สงเสริมกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวม นักเรียนโรงเรียน 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 80 ของ ผูรวมโครงการสามารถ รร.ลําพะยาฯ

ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารี ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมสามารถ นําความรูมาประยุกต

ในระดับโรงเรียนจังหวัด พัฒนาตนเอง ใชในชีวิตประจําวัน

และระดับชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22. ทัศนศึกษา เปดโลกทัศน 1.เพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเอง ครู บุคลากร และ 200,000 200,000   200,000   200,000   200,000   รอยละ 90 ของ ผูเขารวมโครงการมี รร.ลําพะยาฯ

สูการเรียนรู และสามารถพัฒนา นักเรียนโรงเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ความรูประสบการณ

ศักยภาพของตนเอง ลําพะยาฯ สามารถนําความรู เพ่ิมขึ้นนํามาพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาประยุกตใชใน การเรียน การสอน

2. เพ่ือใหนักเรียน ครู การปฏิบัติงาน คุณภาพการศกึษาสูงขึ้น

บุคลากรของโรงเรียนไดมี ที่เกี่ยวของ

โอกาสศึกษาหาความรู

จากแหลงเรียนรูนอก

โรงเรียนอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23. ปรับปรุงภูมิทัศน 1.เพ่ือตกแตงใหโรงเรียนมี ปรับปรุงภูมิทัศน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนมีภูมิทัศน 1.สภาพแวดลอมภายใน รร.ลําพะยาฯ

โรงเรียนลําพะยาฯ ภูมิทัศนที่รมรื่นสวยงามยิ่งขึ้น โรงเรียนใหสวยงาม (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ที่สวยงาม เพิ่มขึ้น โรงเรียนรมรื่นสวยงาม

2.เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย เหมาะสมเปน รอยละ 80 2.สามารถใหบริการดาน

ความพึงพอใจแกผูมาเยือน สถานศึกษา อาคารสถานที่แกนักเรียน

และติดตอราชการโดยท่ัวไป อยางดีและทั่วถึง

3.เพ่ือใหมีสถานที่พักผอน

หยอนใจเพ่ิมขึ้น

24. สงเสริมการจัดกระบวนการ 1. เพ่ือใหผูเรียนรูจักตนเองและ ครู บุคลากร และ 200,000 200,000   200,000   200,000   200,000   รอยละ 90 ของ ผูเขารวมโครงการมี รร.ลําพะยาฯ

เรียนการสอนการบริหาร สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง นักเรียนโรงเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ความรูประสบการณ

ตามหลักปรัชญาของ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลําพะยาฯ สามารถนําความรู เพ่ิมขึ้นนํามาพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง "สถาน 2. เพ่ือใหนักเรียน ครู บุคลากรของ มาประยุกตใชใน การเรียน การสอน

ศึกษาพอเพียง" สูศูนยการ โรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรู การปฏิบัติงาน คณุภาพการศึกษาสูงขึ้น

เรียนรูตามหลักปรัชญาของ จากแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนอยาง ที่เก่ียวของ

เศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีสวนพฤษศาสตร นักเรียน ผูบริหาร 80,000 80,000 90,000 90,000 100,000 โรงเรียนมีการ โรงเรียนมีสวนพฤษ- กองการศึกษาฯ

ลําพะยาประชานุเคราะห ในโรงเรียนเปนฐานการเรียนรู ครูและบุคลากร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ปรับปรุงสวน ศาสตรในโรงเรียนเปน รร.ลําพะยาฯ

เพ่ือเขาถึงวิทยาการ ปญญาและ ทางการศึกษา พฤกษศาสตร ฐานการเรียนรู 

ภูมิปญาแหงตน ปฏิบัติตนเปน ของโรงเรียนลําพะยาฯ เพ่ือเขาถึงวิทยาการ 

ผูอนุรักษ พัฒนา สรรพชีวิต ปญญาและเขาถึง

สรรพสิ่งดวยคุณธรรม ผูบริหาร ปฏิบัติตนเปนผูอนุรักษ 

ครู นักเรียนเขาถึงสวน พัฒนา สรรพชีวิต

พฤกษศาสตรโรงเรียน ทั้งปรัชญา สรรพสิ่งดวย คณุธรรม

การสรางนักอนุรักษและ ผูบริหาร ครู นักเรียน

บรรยากาศสวนพฤกษศาสตร เขาถึงสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนท้ังปรัชญา

การสรางนักอนุรักษ

และบรรยากาศสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประชุมการประสานแผน ผูนําองคกร ภาครัฐ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของ ผูนําองคกรทุกภาคสวน กองการศึกษาฯ

ประสานแผนพัฒนา พัฒนาการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ เอกชน พอคา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ไดรวมประชุมทบทวน

การศึกษา และสอดคลองกับความตองการ ประชาชนและตัวแทน มีความพึงพอใจ ปรับปรุง แผนพัฒนาการ

ของชุมชน ชุมชนที่เกี่ยวของ ศึกษาของจังหวัดยะลา

27. โครงการสานสัมพันธ 1.เพ่ือสรางความสัมพันธ อบจ.ใหความรวมมือ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ 80 ของ สถานศกึษากับชุมชน กองการศึกษาฯ

และความเขาใจที่ดีระหวาง และสนับสนุนการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ไดทํางานรวมกันอันเปน

โรงเรียนกับชุมชน ดําเนินงานสาธารณ มีความพึงพอใจ การสรางความสัมพันธ

2.เพ่ือจัดกิจกรรม ประโยชนของชุมชน ที่ดีงาม

ตามความเหมาะสม

28. โครงการบริหารจัดการ 1.เพ่ือจัดเก็บขอมูลสาร มีขอมูลสารสนเทศ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   มีการจัดระบบ มีขอมูลสารสนเทศ กองการศึกษาฯ

และจัดระบบขอมูล สนเทศทางการศกึษาให ทางการศกึษาและ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ขอมูลสารสนเทศ ทางการศกึษาและ

สารสนเทศ เปนปจจุบัน ขอมูลภูมิปญญา รอยละ 80 ภูมิปญญาทองถิ่น

2.เพ่ือจัดเก็บขอมูลภูมิ ทองถิ่น

ปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29. พัฒนาพื้นที่โรงเรียนเปน  1.เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ นักเรียน ครู และ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   โรงเรียนได  1.ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ บูรณาการหลากหลายสอดคลอง บุคลากรทางการศกึษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) พัฒนาแหลง ไดรับความรูตามแนว รร.ลําพะยาฯ

พอเพียง กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รร.ลําพะยาฯ และ เรียนรู รอยละ80 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

2.เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน ประชาชนในพื้นที่ พอเพียง

ที่มีคณุคาทางโภชนาการ ลําพะยา  2.สามารถนําความรูมา

และปลอดสารพิษ ประยุกตใชในชีวิต

3.เพ่ือสนับสนุนใหเกษตกรที่ ประจําวันได

เขารวมโครงการมีความรูตาม

แนวทฤษฏีใหม โดยยึดหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 - 251 -

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30. พัฒนาศักยภาพครูและ 1. เพ่ือเสริมสรางความรูและ ครู บุคลากรทางการ 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   รอยละ 80 ของ 1. ครูและบุคลากรมี กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศกึษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน ศึกษา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูท่ีเขารวม ความรูเพ่ิมขึ้น

2. เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมี โครงการ นําความรูมาปรับปรุง

ความรูความสามารถ มีความพึงพอใจ ในการทํางานและ

3. เพ่ือใหครูและบุคลากร การสอน

นําความรูมาพัฒนาปรับปรุง 2.ครูบุคลากรมีขวัญและ

การทํางานและจัดกิจกรรม กําลังใจและมีความ

การเรียนการสอน กาวหนา

3.ครูและบุคลากรมี

คุณธรรมจริยธรรม

31. อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน ครู บุคลากรทาง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละ 80 ของ 1. ครูและบุคลากรมี กองการศึกษาฯ

เพ่ือพัฒนาการจัดการ การจัดการเรียนการสอนให การศกึษา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูท่ีเขารวม ความรูเพ่ิมขึ้น 

เรียนสอน ใหแกครูและบุคลากรทาง โครงการ นําความรูมาปรับปรุงใน

การศึกษา อบจ.ยะลา มีความพึงพอใจ การทํางานและการสอน

2.ครูบุคลากรมีขวัญและ

กําลังใจและมีความ

กาวหนา

#REF! #REF! #REF! #REF!

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32. พัฒนาคณะกรรมการการ เพื่อประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ 80 ของ กรรมการการศึกษา กองการศึกษาฯ

ศึกษาและคณะกรรมการ การศึกษาและคณะกรรมการ การศึกษาของ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูท่ีเขารวม ไดรูบทบาทหนาท่ี

สถานศึกษา สถานศึกษา อบจ.ยะลา โครงการ

มีความพึงพอใจ

33. สงเสริมคุณธรรม เพ่ือปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม ครู บุคลากร และ 80,000      80,000      80,000      100,000   100,000   รอยละ 80 นักเรียนมีคุณธรรม รร.ลําพะยาฯ

จริยธรรมตานยาเสพติด อันดีงามใหนักเรียนมีตามอัตลักษณ นักเรียนโรงเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวม จริยธรรมตามคณุ

ในสถานศึกษา ของโรงเรียนมีอุดมการณรักชาติ ลําพะยาฯ โครงการมี ลักษณะอัตลักษณของ

ศาสนา พระมหากษัตริย ความพึงพอใจ โรงเรียน มีอุดมการณ

และรวมกันรักษาระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา 

ใฝจิตสาธารณะ พระมหากษัตริย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34. พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทาง 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ 80 ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษาฯ

ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวม การศกึษา อบจ.ยะลา

ศึกษา อบจ.ยะลา โครงการมี มีคณุธรรมจริยธรรม

ความพึงพอใจ และจรรยาบรรณ

ความเปนครู

35. ปรับปรุงและพัฒนา  1.เพ่ือจัดทําหลักสูตรและพัฒนา สถานศึกษามีหลักสูตร 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   รอยละ 80 สถานศึกษามีหลักสูตร กองการศึกษาฯ

หลักสูตรสถานศกึษาของ หลักสูตรความเปนเลิศดานกีฬา ความเปนเลิศตาม (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) มีการจัดทํา ความเปนเลิศตามความ

โรงเรียนลําพะยาประชา ของสถานศึกษาของโรงเรียน ความถนัดของผูเรียน ปรับปรุง ถนัดผูเรียน

นุเคราะห ลําพะยาประชานุเคราะห และพัฒนา

 2.เพ่ือจัดทําหลักสูตรและพัฒนา หลักสูตร

หลักสูตรความเปนเลิศดานอาชีพ

ของสถานศึกษา ของโรงเรียน 

ลําพะยาประชานุเคราะห

 3.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับบริบทของผูเรียน

และทองถิ่น

 4.สงเสริมและสนับสนุนใหครู

ผูสอนมีความรู ความเขาใจในการ

พัฒนาหลักสูตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36. ประชาสัมพันธการจัดการ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ขาราชการ ครู นักเรียน 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   รอยละ 80 ของ ขาราชการครู นักเรียน กองการศึกษาฯ

ศึกษาขององคการบริหาร ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริม นักเรียน ประชาชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ประชาชนองคกรภาครัฐ 

สวนจังหวัดยะลา และภูมิปญญาทองถิ่น ศักยภาพ หนวยงานภายนอก ไดทราบการ เอกชน และหนวยงาน 

และขีดความสามารถในการ จัดการศึกษา ภายนอกมีความรู

จัดการศึกษาของ อบจ.ยะลา ของ อบจ.ยะลา ความเขาใจนโยบาย

แนวทางและภารกิจ

การปฏิรูปการศกึษา

การจัดการศกึษา

37. โครงการเฟนหาตัวตน 1.เพื่อใหเยาวชนเรียนรูการตั้ง นักเรียนโรงเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 ของ ลดปญหานักศึกษาที่ กองการศึกษาฯ

ในศตวรรษที่ 21 เปาหมายในชีวิต เพื่อนําไปปรับ ลําพะยาฯ และ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ เขาเรียนในมหาวิทยาลัย

ใชในชีวิตประจําวันอยางมี เยาวชนในพ้ืนท่ี มีความพึงพอใจ ตามชวงชั้นปแลว

ประสิทธิภาพ ใกลเคียง ออกมาสมัครสอบ

2.เพื่อใหเยาวชนไดเรยีนรู เขาในคณะสาขาใหม

ประสบการณนอกหองเรยีน

เพื่อรูจักความชอบและมีทัศนคติ

ที่กวางไกล

3.เพื่อใหเยาวชนรูและเขาใจวา

ตนเองมีความถนัด ความสนใจ

มีบุคลิกภาพอยางไรเพื่อนําไป

ปรับใชตามความเหมาะสมของ

ตนเอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38. โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลง  โรงเรียนลําพะยาฯ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   รอยละ 80 เกิดการพัฒนาแหลง กองการศึกษาฯ

แหลงเรียนรู เรียนรูทั้งภายในและภายนอก  ชุมชนตาง ๆ ในพ้ืนที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) โรงเรียนมีการ เรียนรูภายในสถาน รร.ลําพะยาฯ

สถานศึกษาใหมีคณุภาพ มีความ จังหวัดยะลา พัฒนา ศึกษาใหมีคุณภาพ

หลากหลาย และเพียงพอตอการ หลากหลาย และ

เรียนรู เพียงพอตอการเรียนรู

39. โครงการปจฉิมนิเทศ เพ่ือแนะแนวและประชาสัมพันธ นักเรียนโรงเรียน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 รอยละ 60 ของ นักเรียนเขามาศึกษาตอ รร.ลําพะยาฯ

และแนะแนวการ การจัดการศึกษาของโรงเรียน ลําพะยาและนักเรียน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนในเขต ในโรงเรียนลําพะยาฯ 

ศึกษาตอ ลําพะยาฯ ใหแกโรงเรียนในเขต ในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง  พ้ืนที่ใกลเคียง เพ่ิมขึ้น

พ้ืนที่ใกลเคียง

40. โครงการเสริมสรางและ เพ่ือพัฒนาเด็กและผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 เดก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

พัฒนาการจัดการศกึษา ทางการศึกษาใหมีความรู ในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูดอยโอกาสได ไดรับการพัฒนาการ

และสถานศึกษาใหมี ความสามารถตามศกัยภาพ รับการพัฒนา ศึกษาสอดคลองกับ

ความพรอมตาม ความตองการ

มาตรฐานการศกึษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41. สรางภาคีเครือขายทาง 1.เพ่ือจัดประชุมภาคีเครือ ผูนําองคกร ภาครัฐ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 มีการ 1 ผูนําองคกรทุกภาค กองการศึกษาฯ

การศึกษา ขายทางการศึกษาทุก เอกชน พอคา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) สรางเครือขาย สวน ไดรวมพัฒนาการ

ภาคสวน ท้ังภาครัฐ ประชาชนและตัวแทน ทางการศึกษา จัดการศกึษาของ

ภาคเอกชนและภาค ชุมชนที่เกี่ยวของ จังหวัดยะลา

ประชาชน 2 สรางภาคีเครือขาย

2.เพ่ือวิจัยพัฒนาการจัด ทางการศึกษา

การศึกษาของจังหวัดยะลา 3.มีผลการวจิัยเพ่ือ

3.เพ่ือจัดระบบติดตามเด็ก พัฒนาการจัดการศกึษา

ดอยโอกาศรายบุคคล ของจังหวัดยะลา

4.เพ่ือรวบรวมบุคลากรทาง

การศึกษาที่เกษียณอายุ

ราชการทุกองคกรมาพัฒนา

การจัดการศกึษาใน จ.ยะลา

42. จัดตั้งศนูยการเรียนรูชุมชน1.เพื่อเปนศูนยการเรียนรูแบบ ประชาชนในจังหวัด 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   มีศูนยการเรียนรู 1.มีศูนยการเรียนรูแบบ กองการศึกษาฯ

บูรณาการหลากหลาย ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ในพื้นที่ จ.ยะลา แบบบูรณาการ

สอดคลองกับความตองการ หลากหลายสอดคลอง

ของชุมชน กับความตองการของ

2.เพื่อใหประชาชนใน ชุมชน

จังหวัดยะลามีศูนยการเรียนรู 2.ประชาชนในจังหวัด

ยะลามีศูนยการเรียนรู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43. ทุนการศกึษายะลา เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาผูดอยโอกาส นักเรียน นักศึกษา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 ของ นักเรียน นักศึกษา ผูดอย กองการศึกษาฯ

รักษถิ่น ไดมีโอกาสในการไดรับการศึกษา ผูดอยโอกาส (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ โอกาส ไดมีทุนการศึกษา

ในระดับการศกึษาที่สูงกวาการศกึษา ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ ซึ่งสามารถพัฒนา

ขั้นพ้ืนฐานถึงระดับปริญญาตรี ตนเองได

44. ยกระดับคุณภาพ เพื่อพัฒนาทักษะ การคิด วิเคราะห นักเรียน ครู บุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 85  ของ ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษาฯ

การจัดการเรียนรู เชิงวิชาการ ของผูเขารวมโครงการ ทางการศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ศกัยภาพและทักษะ 

จังหวัดยะลา อยางเปนระบบ เพ่ิมความรูและ ในจังหวัดยะลา เกิดทักษะการ ทางการคิดวเิคราะห

ทักษะสามารถนําประสบการณ เรียนรูทางวชิาการ เชิงวชิาการแสวงหา

ไปใชตามศักยภาพ ความรูและทักษะ

ทางวชิาการ

45. โครงการเสริมสรางโอกาส เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส นักเรียน นักศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ นักเรียน นักศึกษา ผูดอย กองการศึกษาฯ

เพิ่มขีดความสามารถทาง ทางการศกึษา มีทักษะที่หลาก ผูดอยโอกาส (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ โอกาส ไดมีทุนการศึกษา

การศึกษา หลายตามความถนัด ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ ซึ่งสามารถพัฒนา

ตนเองได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 - 258 -

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46. โครงการอบรมดานวิเคราะห จัดอบรมใหความรูแกครูและผูที่ ครู บุคลากรทาง 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   รอยละ 70 ของ ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษาฯ

และชวยเหลือเด็กและผู เกี่ยวของดานการวิเคราะหและ การศึกษาในจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ความรูดานการวิเคราะห

ดอยโอกาส ชวยเหลือเด็กและผูดอยโอกาส ยะลา มีความพึงพอใจ และชวยเหลือเด็กดอย

โอกาส

47. โครงการจัดการศกึษาตาม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจาก นักเรียนไดเรียนรูจาก 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ ๘๐ ผูปกครอง นักเรียน กองการศึกษาฯ

อัธยาศัย ประสบการณตรงและจากปราชญ ประสบการณตรงและ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนได ไดรวมทํากิจกรรม

ปราชญชาวบาน จากปราชญชาวบาน เรียนรู ดวยกัน

48. โครงการสงเสริมใหนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนที่สําเร็จการศกึษา นักเรียนในจังหวัดยะลา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ ๘๐ นักเรียนท่ีสําเร็จการ กองการศึกษาฯ

มีอาชีพหลังสําเร็จการ มีงานทําเพ่ือใหนักเรียนไดมีอาชีพ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนได ศึกษามีงานทําตามที่

ศึกษา ตามที่ตนถนัด มีงานทํา ตนถนัด

49. โครงการจางเหมาบริการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนสู จางเหมาครูและ 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 มีการจางเหมา นักเรียนไดรับการ กองการศึกษาฯ

ครูผูสอน ความเปนเลิศ บุคลากร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ครูผูสอน พัฒนาดานความ

จํานวน 2 อัตรา เปนเลิศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50. โครงการโรงเรียน 1.เพ่ือจัดนิทรรศการดาน นักเรียนโรงเรียน 100,000   100,000   100,000   100,000   100,000   รอยละ 80 นักเรียนไดรับการ รร.ลําพะยาฯ

ที่ใกลบาน วิชาการ ลําพะยาฯ และ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับ พัฒนาทักษะดาน

2.เพ่ือจัดการประกวด นักเรียนโรงเรียน การพัฒนา วิชาการและไดแลก

แขงขันทักษะดานวชิาการ ในเขตพ้ืนท่ีใกล เปลี่ยนเรียนรู

เคียง

51. โครงการสงเสริมการ 1.มีความรูในการเพาะ นักเรียน ครู และ 100,000   100,000   150,000   200,000   200,000   ผูเขารวมโครงการ 1.เกิดเครือขายการเพาะ กองการศึกษาฯ

เพาะเลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตว บุคลากรทางการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) มีความรูรอยละ80 เลี้ยงสัตวในจังหวัด

เศรษฐกิจ 2.ลดรายจายประจํา ศึกษา รร.ลําพะยาฯ ยะลา

ครัวเรือน และประชาชนใน  2.เกิดอาชีพและรายได

3.สามารถสรางรายได พ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ใหประชาชนในจังหวัด

เปนอาชีพหลักได ยะลา

4.มีความรูในการเพาะ  3.ลดปริมาณขยะ 

ขยายพันธ อินทรียเกิดความคุมคา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52. สงเสริมการศึกษาเพ่ือ เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาของ ผูบริหาร ครู บุคลากร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 เกิดกระบวนการจัดการ กองการศึกษาฯ

ความปรองดอง โรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ ทางการศกึษา และ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขา ศึกษาที่สามารถสราง

สมานฉันทสรางสันติสุข ใหสามารถบริหารจัดการศึกษา ผูท่ีเกี่ยวของในพ้ืนที่ รวมโครงการ สันติสุขในจังหวัด

เชิงบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ ชายแดนภาคใต

อยางมีระบบถูกตองและมี มีสวนรวมกําหนดทิศทาง

ประสิทธฺภาพ การจัดการศึกษา

ทุกระบบ

20,690,000 15,980,000 15,840,000 16,110,000 16,370,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

                                                                                                : การสงเสริมดานอัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม

        ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.  "รักนี้ใหหน"ู 1.เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี เด็กพิเศษ และเด็ก 700,000   700,000   700,000   700,000   700,000   รอยละ 80 1.เด็กพิเศษ และเด็ก กองการศึกษาฯ

จังหวัดยะลาไดตระหนักถึง ดอยโอกาสในพ้ืนท่ี (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม ดอยโอกาสไดรับการ

ความสําคัญของเด็กพิเศษ จังหวัดยะลา โครงการมีความ พัฒนาดานรางกาย

และเด็กดอยโอกาสใหไดรับ พึงพอใจ จิตใจ สติปญญาที่ดีและ

การดูแลเอาใจใสเปนกรณี สามารถอยูรวมกับผูอื่น

พิเศษ ไดอยางมีความสุข

2.เพ่ือใหเด็กดอยโอกาสและ 2.พอแมผูปกครองและ

เด็กพิเศษไดรับการพัฒนา ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา เกิดขวัญและกําลังใจ

ที่ดี สามารถอยูรวมกับ ในการดูแลเด็กพิเศษ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข และเด็กดอยโอกาส

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

    ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ สันติสุข และความมั่นคง

        แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการที่เนนคุณคาและความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

ผ. 0๒
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. โครงการพัฒนา 1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ผูนําทางศาสนาและ 1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  รอยละ 80 1.ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

ศักยภาพการบริหาร ใหผูปฏิบัตกิจกรรมดาน ผูท่ีเก่ียวของ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม สามารถนําความรูและ

จัดการศาสนสถาน ศาสนาไดรับการพัฒนา โครงการมีความ ประสบการณที่ไดรับมา

(วัด,มัสยิด,ศาลเจา, ความรูและประสบการณ พึงพอใจ ประยุกตใชในการ

โบสถ) ใหม ดําเนินงาน

2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ 2.การบริหารจัดการ

บริหารจัดการดานศาสนา ดานศาสนาของผูนํา

ของผูนําศาสนาใหมี ศาสนามีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. สงเสริมการจัดกิจกรรม 1.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชนและ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   รอยละ 80 ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

ทํานุบํารุงศาสนา กิจกรรมวันสําคัญทาง ประชาชนในจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม ปฏิบัติศาสนกิจและ

ศาสนาของทุกศาสนา ยะลา โครงการมีความ สืบทอดประเพณี

2.เพ่ือจัดอบรมศาสนพิธี พึงพอใจ วัฒธรรมอันดีงามให

ตางๆ กับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในพื้นท่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. โครงการประกวด 1.เพ่ือจัดประกวดศาสน ศาสนสถานทุก 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   รอยละ 80 จังหวัดยะลามีศาสน กองการศึกษาฯ

ศาสนสถานตนแบบ สถานตนแบบ ศาสนาในจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ศาสนสถานไดรับ สถานท่ีถูกสุขลักษณะ

2.เพ่ือสนับสนุนใหมีศาสน ยะลา การพัฒนา และประชาชนไดรับ

สถานที่ถูกสุขลักษณะ ประโยชนสามารถ

ประกอบศาสนกิจได

5. รอมฎอนสัมพันธ 1.เพ่ือทํานุบํารุงศาสนา เด็ก เยาวชน 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  รอยละ 80 1.ชาวไทยมุสลิมรวม กองการศึกษาฯ

อิสลามโดยการสนับสนุน ประชาชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม ปฏิบัติศาสนกิจในเดือน

การปฏิบัติตามหลักการ ผูนําศาสนาและ โครงการมีความ รอมฎอน

อิสลามของประชาชนใน ผูสนใจในพื้นที่ พึงพอใจ 2.สามารถพัฒนาคุณ

ทองถิ่น จังหวัดยะลา ภาพชีวิตประชาชน

2.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ใหอยูรวมกันอยางมี

ใหชาวไทยมุสลิมไดปฏิบัติ ความสุข

ศาสนกิจในเดอืนรอมฎอน

ของทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6. ทดสอบการอาน 1.เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนและ 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     รอยละ 80 1.เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

อัลกุรอาน ประชาชนไดนําหลักคําสอน ประชาชนในจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม ประชาชนไดนําหลัก

จากอัลกุรอานมาใชในการ ยะลาและจังหวัด โครงการมีความ ธรรมคาํสอนทางศาสนา

ดําเนินชีวิตประจําวัน มีนิสัย ใกลเคียง พึงพอใจ มาใชในการดําเนินชีวิต

รักการอานอัลกุรอานและ ประจําวันและเขาใจ

เขาใจในหลักธรรมคําสอน หลักศาสนา

ของศาสนา 2.เด็ก เยาวชนและ

2.เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ ประชาชนมีนิสัยรัก

ที่ดีระหวางภาครัฐกับ การอานอัลกรุอานและ

ประชาชนและสนองนโยบาย เขาใจในหลักศาสนา

ของรัฐบาลในการเสริมสราง สามารถพัฒนาตนเอง

สันติสุขใหเกิดขึ้นในสังคม ตามวิถีชีวิตไดอยาง

3.เพ่ือเปนตัวแทนเขารวม ถูกตอง

การทดสอบการอาน

อัลกุรอานระดับประเทศ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. อบรมการสอนอาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการ ประชาชนท่ีสนใจ 1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  1,300,000  รอยละ 80 ผูเขารวมโครงการ กองการศึกษาฯ

อัลกุรอานระบบ อานอัลกุรอานและสามารถ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม สามารถสอนอาน

กีรออาตี เพ่ิมทักษะการสอนอาน โครงการมีความ อัลกุรอานไดอยางมี

อัลกุรอานใหกับกลุมเปา พึงพอใจ ประสิทธิภาพ มีทักษะ

หมายที่เขารับการอบรม การสอนที่มีประสิทธิ

ภาพและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอน

กีรออาตีที่มีคณุภาพ

8. สืบสานจารีตประเพณี 1.เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนชาวไทย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 1.สรางขวัญและกําลังใจ กองยุทธฯ

คนไทยเช้ือสายจีน ประเพณีอันดีงามของ เช้ือสายจีนและ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูท่ีเขารวม ตลอดจนความเชื่อมั่น

(อุดหนุนมูลนิธิตุยบวย ทองถิ่น ผูท่ีสนในในจังหวัด โครงการมีความ ของคนในทองถิ่น

เต็งเนี่ยงศาลเจาแม 2.เพ่ือใหประชาชนในทองท่ี ยะลา พึงพอใจ 2.ประชาชนสามารถ

ทับทิมยะลา) ไดประกอบพิธีกรรมทาง ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาที่นับถือไดอยางเสรี ศาสนาที่ตนเองนับถือ

3.เพ่ือเปนการสงเสริม ไดอยางเสรีและเปน

การทองเท่ียวในจังหวัดยะลา การสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงามและ

เปนภาพลักษณท่ีดีงาม

ของจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ประเพณีแหพระลุยไฟ 1.เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนไทยเชื้อ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     รอยละ 80 1.ประชาชนในจังหวัด กองยุทธฯ

(อุดหนุนมูลนิธิเจาแม และขนบธรรมเนียมประเพณี สายจีนและผูที่สนใจ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ยะลาและจังหวัดใกล

ลิ้มกอเหน่ียวจังหวัด ของชาวจีนใหสืบทอดตอ ในจังหวัดยะลา โครงการมีความ เคียงเกิดความสนใจ

ยะลา) ชนรุนหลัง และจังหวัดใกลเคียง พึงพอใจ ภาคภูมิใจและรวม

2.เกิดการยึดเหนี่ยวทาง อนุรักษขนบธรรมเนียม

จิตใจรวมเปนหนึ่งเดียวของ ประเพณีวัฒนธรรม

ชาวไทยในจังหวัดยะลาและ อันดีงามของชาวไทย

จังหวัดใกลเคียง เชื้อสายจีนใหคงอยู

3.เปนการสรางภาพลักษณ สืบไป

ที่ดี สงเสริมการทองเที่ยวใน 2.สรางภาพลักษณท่ีดี

จังหวัดยะลา งามและเปนการ

ประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10. โครงการสงเสริมภูมิ 1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ นักเรียน ครู และ 300,000    300,000    300,000    300,000    300,000    รอยละ 80 รร.ลําพะยาฯ

ปญญาเพ่ือพัฒนา อนุรักษศลิปวัฒนธรรม บุคลากรทางการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม

ทองถิ่นเชิงสรางสรรค ทองถิ่นของชุมชน ศึกษา รร.ลําพะยาฯ โครงการได

2.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็ก และชุมชนลําพะยา ความรูดาน

เยาวชนและประชาชนเกิด ภูมิปญญาทองถ่ิน

ความตระหนักและเขามา

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ฟนฟู สืบสาน ภูมิปญญา

คุณคาทางวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตชุมชน

3.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมี

การใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาและตอยอดภูมิปญญา

ทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. มหกรรมตาดีกาสัมพันธ 1.เพ่ือพัฒนาทักษะทาง เด็กและเยาวชน 700,000    700,000    700,000    700,000    700,000    รอยละ 80 1.เด็กและเยาวชน กองการศึกษาฯ

ดานวิชาการและการกีฬา จากศูนยการศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ใหแกเด็กและเยาวชน อิสลามประจํามัสยิด โครงการมีความ และไดรับประสบการณ

2.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนและ (ตาดีกา) พึงพอใจ 2.เด็กและเยาวชนใช

ผูสอนของศูนยการศกึษา เวลาวางใหเปนประโยชน

อิสลามประจํามัสยิด 3.ลดชองวางความไม

(ตาดีกา) ใน 5 จังหวัด เขาใจกันระหวางหนวย

ชายแดนภาคใตทํากิจกรรม งานภาครัฐและสถาบัน

รวมกัน การศกึษา(ตาดีกา)

3.เพ่ือฝกใหเด็กและเยาวชน

ไดเรียนรูการอยูรวมกันใน

สังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12. อนุรักษขนบธรรมเนียม 1.เพ่ืออนุรักษขนบธรรม- เด็ก เยาวชน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 80 1.เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

ประเพณี วัฒนธรรม เนียมประเพณีและภูมิปญญา ประชาชนในพื้นท่ี (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ประชาชนเกิดความรัก

และภูมิปญญาทองถ่ิน ทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป จังหวัดยะลา โครงการมีความ ในขนบธรรมเนียม

2.เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน พึงพอใจ ประเพณีและวัฒนธรรม

และประชาชนมีคุณธรรม ของตนเอง

และจริยธรรม 2.ขนบธรรมเนียม

3.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหรักใน ประเพณีวัฒนธรรมและ

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นคงอยู

ตลอดจนภูมิปญญา ตลอดไป

4.เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล

ในการจัดทําฐานขอมูล

ภูมิปญญาทองถิ่นในเขต

จังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13. โครงการยอนรอย 1.เพ่ือใหผูสูงอายุเขียนชื่อ ผูสูงอายุในเขต 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    รอยละ 80 ผูสูงอายุท่ีเขารวม กองการศึกษาฯ

วันวาน ตนเองและอานหนังสือ พื้นที่จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูสูงอายุสามารถ โครงการสามารถเขียน

เบื้องตนได ที่ขาดโอกาสทาง เขียนชื่อตนเอง ชื่อตนเองและอาน

2.เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ การศึกษาอําเภอละ และอานหนังสือ หนังสือเบื้องตนได

ติดตอสื่อสารกับหนวยงาน 50 คน รวม เบื้องตนได

ภาครัฐหรือการทําธุรกรรม 800 คน

อื่นๆ

3.เพ่ือสรางความสัมพันธ

อันดีระหวางกลุมผูสูงอายุ

14. มหกรรมกีฬาสาน 1.เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวม เด็ก เยาวชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 นักกีฬาที่เขารวม กองการศึกษาฯ

สัมพันธเด็ก เยาวชน การแขงขันไดพัฒนาทักษะ ประชาชนในพื้นท่ี (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมมีความ โครงการไดพัฒนาทักษะ

และประชาชน ทางดานกีฬาท่ีตนถนัดเพ่ิม จังหวัดยะลา พึงพอใน การชํานาญเปนตวัแทน

อบจ.ยะลาคัพ มากขึ้น เขารวมการแขงขัน

2.เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขา ในระดับสูงขึ้นไป สูการ

รวมแขงขันไดรับประสบ เปนนักกีฬาอาชีพ

การณการแขงขันในระดับ

ที่สูงขึ้น สูการเปนนักกีฬา

อาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.เพ่ือกระตุนใหเด็ก เยาวชน

และประชาชน หันมาเลน

กีฬาเพ่ิมมากขึ้นเปนการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน

และหางไกลยาเสพติด

4.เพ่ือเปนการสงเสริมความ

สมานฉันท สานสัมพันธ

ระหวางเด็กเยาวชนและ

ประชาชน โดยใชกีฬาเปน

สื่อทําใหเกิดความสงบสุข

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใตอยางยั่งยืน

15. โครงการแขงขันกีฬา 1.เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา ทีมตัวแทน ตําบล 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  รอยละ 80 1.เกิดกระแสความสนใจ กองการศึกษาฯ

อปท.ลีค อบจ.ยะลา ออกกําลังกาย และเทศบาลใน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ในการเลนกีฬาออก

2.เพ่ือสงเสริมความรัก จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ กําลังกาย

ความสามัคคีในชุมชน 48 ทีม 2.สามารถพัฒนาสู

โดยใชกีฬาเพ่ือสื่อกลาง ความเปนเลิศ

3.ลดปญหาดาน

ยาเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือใหนักเรียนมีความรู นักเรียน ครู และ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 1.นักเรียนมีความรู รร.ลําพะยาฯ

ความเขาใจและมีทักษะ บุคลากรของ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ความเขาใจสุขภาพจิต

ในการจัดการการดูแล โรงเรียนลําพะยาฯ มีความพึงพอใจ ที่ดีและมีภาวะโภชนา

สุขภาวะทางดานรางกาย การท่ีดี

และจิตใจ 2.นักเรียนตระหนักถึง

2.เพ่ือใหนักเรียนเห็นถึง ความสําคัญการเห็น

ความสําคัญการเห็นคุณคา คุณคาในตัวเองและ

ในตัวเองและสรางความ สรางความภาคภูมิใจ

ภาคภูมิใจในตนเอง ในตนเอง

16. โครงการอบรมและ 1.เพ่ืออบรมใหความรูทักษะ เด็ก เยาวชน 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   รอยละ 80 เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษาฯ

สงเสริมทักษะการ ดานการกีฬาใหกับเด็ก ประชาชนใน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม ประชาชนมีทักษะ

กีฬา เยาวชนและประชาชนใน จังหวัดยะลา มีความพึงพอใจ ดานการกีฬาตามความ

จังหวัดยะลา สนใจ

2.เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

E-Sports ใหกับเด็ก เยาวชน

ประชาชนในจังหวัดยะลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. อบจ.ยะลากีฬาสัมพันธ 1.เพ่ือเปนการสงเสริมความ ผูบริหาร ส.อบจ. 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     รอยละ 80 1.เด็ก เยาชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

 -กีฬาหนวยงาน สมานฉันทสานสัมพันธ ยะลา ขาราชการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ของผูเขารวม และเจาหนาที่ในหนวย

สัมพันธ โดยใชกีฬาเปนสื่อระหวาง ลูกจางและ โครงการมีความ งานราชการจังหวัด

เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานจาง อบจ. พึงพอใจ ยะลา มีสุขภาพที่

และหนวยงานราชการ ยะลาและหนวย สมบูรณแข็งแรงและ

ทําใหเกิดความสงบสุขใน งานตางๆ เด็ก มีน้ําใจเปนนักกีฬา

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เยาวชนและ 2.เกิดความสามัคคีและ

2.เพ่ือกระตุนใหเด็ก ประชาชนใน ความสัมพันธอันดีใน

เยาวชนและประชาชนมี จังหวัดยะลา กลุมเด็ก เยาวชน

ความสนใจในการเลนกีฬา ประชาชนและหนวยงาน

เพ่ือสงเสริมสุขภาพและใช ราชการในจังหวัดยะลา

เวลาวางใหเกิดประโยชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18. โครงการ 1 ชุมชน 1.เพ่ือสนับสนุนสงเสริม เด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทุกตําบลใน 1.ชุมชนเกิดความเขม กองการศึกษาฯ

1 ชมรม ใหทุกชุมชนใหจัดตั้งชมรม ประชาชนใน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) จังหวัดยะลา แข็ง มีความรักสามัคคี

กีฬา จังหวัดยะลา มีการจัดตั้ง 2.เด็ก เยาวชน

2.เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ชมรมกีฬา ประชาชนหางไกล

ไดเลนกีฬาและหางไกล ยาเสพติด

จากยาเสพติด

3.เพ่ือสงเสริมกิจกรรม

ในครอบครัว

19. สงเสริมกีฬานักเรียน 1.เพ่ือสงเสริมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียน 250,000   250,000   250,000   250,000   300,000   รอยละ 80 นักเรียนมีทักษะ กองการศึกษาฯ

นักเรียนใหมีความสามารถ ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับ มีความรักความสามัคคี รร.ลําพะยาฯ

พิเศษดานกีฬาสูความเปน การพัฒนา และเห็นคุณคาของ

เลิศตามความถนัดอยาง การเลนกีฬามีสุขภาพ

เต็มศักยภาพ ที่แข็งแรง สามารถ

2.เพ่ือใหรูจักใชเวลาวางให ปองกันการติดยา

เกิดประโยชนไมฝกใฝ เสพติดในกลุมนักเรียน

อบายมุข และจัดการเรียนการ

3.เพ่ือสงนักกีฬาเขารวม สอย

แขงขันในระดับตางๆ

4.เพ่ือเขาคายเก็บตัวนักกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20. รณรงคปองกัน เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน จัดอบรมใหความรู 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 รอยละ 80 นักเรียนมีความตระหนัก รร.ลําพะยาฯ

ยาเสพติดในสถาน ไดตระหนักถึงโทษและภัย เรื่องท่ีเก่ียวกับ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผูเขารวมโครงการ ถึงโทษและพิษภัยของ

ศึกษา สิ่งเสพติดใหโทษและรูจัก ยาเสพติดโดยผู มีความพึงพอใจ สิ่งเสพติดและดูแล

ดูแลตนเอง เขารวมจํานวน ตนเองจากสิ่งเสพติด

200 คน จัดไม

นอยกวา 1 ครั้ง/ป

21. จัดซื้ออาหารเสริม เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริมให นักเรียนโรงเรียน          -          - 400,000 400,000 400,000 รอยละ 80 นักเรียนมีสุขภาพที่ดี กองการศึกษาฯ

สําหรับนักเรียนหลักสูตร กับนักเรียน ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับ

พิเศษ การพัฒนา

22. อาหารสําหรับนักเรียน เพ่ือจัดจางอาหารสําหรับ นักเรียนโรงเรียน          -          - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 นักเรียนไดรับประทาน กองการศึกษาฯ

หลักสูตรพิเศษ นักเรียน จํานวน 3 มื้อ/วัน ลาํพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนไดรับ อาหารครบทั้ง 3 มื้อ

การพัฒนา และไดรับสารอาหาร

ครบถวน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23. โครงการแขงขันกีฬา 1.เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาสี นักเรียนโรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 1.นักเรียนมีสุขภาพที่ดี รร.ลําพะยาฯ

เพ่ือพัฒนาสุขภาพ นักเรียน รร.ลําพะยาฯ ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนมีสุขภาพ 2.นักเรียนหันมาสนใจ

นักเรียน 2.เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง เลนกีฬามากขึ้น

รางกายแข็งแรงหางไกล

จากยาเสพติด

24. โครงการสงเสริม 1.เพ่ือสงเสริมศลิปวัฒน- นักเรียนโรงเรียน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 นักเรียนไดรับการ รร.ลําพะยาฯ

ศิลปวัฒนธรรม ธรรมไทยใหกับนักเรียน ลําพะยาฯ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักเรียนมีความรู สบืทอดศิลปวัฒนธรรม

รร.ลําพะยาฯ ไทย

2.เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมไทย

ใหเด็กและเยาวชนรุนหลัง

11,045,000 11,045,000 12,945,000 12,945,000 12,995,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา : การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

        ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 ๒๕๗๐ (KPI) จะไดรับ รับผดิชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. กอสรางอาคารหอพัก เพ่ือเปนที่พักอาศัยใหแก โรงเรียนลําพะยาฯ 11,200,000           -          -          -          - รอยละ 80 ของ นักเรียนท่ีดวยโอกาส รร.ลําพะยาฯ

นักเรียน อาคาร คสล. นักเรียนท่ีดอยโอกาส ฐานะ มีอาคารหอพัก (อบจ.ยะลา) นักเรียนท่ีพัก และฐานะยากจนไดรับ

2 ชั้น ขนาดกวาง ยากจนที่ศกึษาอยูโรงเรียน นักเรียน อาคาร อาศัยมีความ ความสะดวกและลด

12.90 เมตร ลําพะยาฯ ที่มีบานอยูพ้ืนท่ี คสล. 2 ชั้น พึงพอใจ ระยะเวลาในการเดิน

ยาว 36.00 เมตร หางไกล ทางมาเรียนและไมตอง

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา กังวลวาจะมาโรงเรียน

620 ตารางเมตร สาย สงผลใหการเรียน

พรอมเฟอรนิเจอร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประกอบดวย เตียงนอน

2 ชั้น/โตะทํางาน/

ตูเสื้อผา ฯลฯ

(ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

11,200,000            -          -          -          -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ. 0๒



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และบริการที่เนนคุณคา และความยั่งยืนเชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น

        1. ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการกอสรางถนน เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคม กอสรางถนนแอสฟลทติก 27,479,000 - - - -  -การกอสรางเปน การคมนาคมสะดวกและลด กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใหดีขึ้นและลดปญหาอุบัติเหตุ คอนกรีตพรอมคูระบายน้ํา (อบจ.ยะลา) ไปตามเปาหมาย การเกิดอุบัติเหตุ และชวย

พรอมคูระบายน้ํา และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขนาดกวา 6.00 เมตร ที่กําหนด ปองกันปญหาน้ําทวม 

ทางเขากูโบรอามัน ยาว 2,230 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง การระบายน้ําไดสะดวก

(ลางา) หมูที่ 5,11 หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ รอยละ 80 รวดเร็วขึ้น

ตําบลสะเตงนอก ไมนอยกวา 13,380.00  - น้ําไมน้ําทวมขัง

อําเภอเมืองยะลา ตารางเมตร ทอระบายน้ํา 100%

จังหวัดยะลา คสล. ศก.0.80 เมตร

(ทม.สะเตงนอก) ความยาวไมนอยกวา

4,460 เมตร

พิกัดตั้งโครงการ

จุดเริ่มตน STA.0+000

จุดสิ้นสุด STA.2+230

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา :  ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ที่ โครงการ

ผ. 02/2



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. โครงการกอสรางถนน เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคม กอสรางถนนแอสฟลทติก 4,248,000 - - - -  -การกอสรางเปน การคมนาคมสะดวกและลด กองชาง

ผิวจราจรแอสฟลทติก ใหดีขึ้นและลดปญหาอุบัติเหตุ คอนกรีตพรอมคูระบายนํ้า (อบจ.ยะลา) ไปตามเปาหมาย การเกิดอุบัติเหตุ และชวย

คอนกรีตพรอม และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ที่กําหนด ปองกันปญหานํ้าทวม 

คูระบายนํ้าซอยมีเกียร ยาว 330.00 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง การระบายน้ําไดสะดวก

หมูที่ 12 ตําบลสะเตงนอก หนา 0.05 เมตร รอยละ 80 รวดเร็วขึ้น

อําเภอเมืองยะลา หรือพื้นที่ไมนอยกวา  - นํ้าไมน้ําทวมขัง

จังหวัดยะลา 1,650.00 เมตร 100%

(ทม.สะเตงนอก) รางระบายนํ้า คสล.ยานชุมชน

กวางภายใน 0.50 เมตร

ยาว 660.00 เมตร

จุดเริ่มตน STA.0+000

จุดสิ้นสุด STA.0+330.00

3. โครงการกอสรางถนน เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนน คสล.พรอมคูระบายนํ้า 4,800,000   - - - -  -การกอสรางเปน การคมนาคมสะดวกและลด

คสล.พรอมคูระบายนํ้า ใหดีขึ้นและลดปญหาอุบัติเหตุ ขนาดกวาง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ไปตามเปาหมาย การเกิดอุบัติเหตุ และชวย

ถนนโกตา - ทาเรือ และแกไขปญหาน้ําทวมขัง ยาว 595.00 เมตร ที่กําหนด ปองกันปญหานํ้าทวม 

 ซอยโกตาโฉมใหม พื้นที่ไมนอยกวา 2,975.00  - อุบัติเหตุลดลง การระบายน้ําไดสะดวก

หมูที่ 2 ชุมชนนาเตย ตารางเมตร รอยละ 80 รวดเร็วขึ้น

 ตําบลโกตาบารู จุดเริ่มตน 6.445300 N  - นํ้าไมน้ําทวมขัง

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 101.349770 E 100%

(ทต.โกตาบาร)ู จุดสิ้นสุด 6.44160 N

101.354070 E

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ที่ โครงการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. โครงการซอมแซมถนน เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคม ซอมแซมถนนลาดยาง 3,120,000   - - - -  -การกอสรางเปน การคมนาคมสะดวกและลด

ลาดยางสายขวัญนคร ใหดีขึ้นและลดปญหาอุบัติเหตุ ขนาดกวาง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ไปตามเปาหมาย การเกิดอุบัติเหตุ 

 โดยการเทคอนกรีตทับ ยาว  750.00 เมตร ที่กําหนด

ผิวจราจรเดิม หมูท่ี 6 หมูที่ 6 บานตลาดนิคม  - อุบัติเหตุลดลง

บานตลาดนิคม หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี รอยละ 80

ตําบลตลิ่งชั่น ไมนอยกวา 3,750 ตร.ม.

อําเภอบันนังสตา ไหลทางลูกรัง กวางขางละ

จังหวัดยะลา 0.50 เมตร

(อบต.ตลิ่งชั่น) จุดเริ่มตน N 631150/

E 110136195

จุดสิ้นสุด N 631300

E 10136812

5. โครงการกอสรางบลอก เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง บลอกระบายนํ้าคอนกรีต 5,090,000   - - - - รอยละ 90 ของ ทําใหสามารถปองกันนํ้าทวม กองชาง

ระบายนํ้า คอนกรีต และเปนชองทางการระบายนํ้า เสริมเหล็ก (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี และเปนชองทางการ

เสริมเหล็กบริเวณ ขนาดกวาง 5.00 เมตร มีความพึงพอใจ ระบายนํ้า

ชุมชนกาแปะฮูลู ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

ตําบลเบตง อําเภอเบตง ความยาว 157.00 เมตร

จังหวัดยะลา จุดเริ่มตน STA-0+000

(ทม.เบตง) จุดสิ้นสุด  STA -0+122

6. โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคม สะพาน คสล. 6,000,000   - - - - รอยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองชาง

คสล. สายเตราะสุราช ใหดีขึ้นและลดปญหา ขนาดกวาง 9 x 50 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หมูที่ 3 ตําบลบาละ การเกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ใกลเคียง

ขนาดกวาง 9 x 50 เมตร ไดใชประโยชน

(อบต.บาละ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. โครงการกอสรางทอ เพื่อปองกันน้ําทวมในพื้นที่ ทอลําเลียงนํ้า ขนาดกวาง 5,100,000   - - - - รอยละ 90 ของ ทําใหสามารถปองกันนํ้าทวม กองชาง

ลําเลียงนํ้าหลังอาคาร แกปญหาความเดือดรอน 2.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี และเปนชองทางการ

อเนกประสงคบานคละ ของประชาชนในพื้นที่ ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร มีความพึงพอใจ ระบายนํ้า

(ทต.ยะหา) ยาว 150 เมตร

พิกัด จุดเริ่มตน N 6 23' 14"

E 101 07' 48"

จุดสิ้นสุด  N 6 29' 13"

E 101 07' 52"

8. โครงการกอสรางถนน เพื่อปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,645,000   - - - -  -การกอสรางเปน การคมนาคมสะดวกและลด

คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหดีขึ้นและลดปญหาอุบัติเหตุ ขนาดกวาง 5.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ไปตามเปาหมาย การเกิดอุบัติเหตุ 

สายบานละอุ หมูท่ี 1 ยาว 1,500 เมตร ที่กําหนด

ตําบลยะหา อําเภอยะหา หนา 0.15 เมตร  - อุบัติเหตุลดลง

 จังหวัดยะลา ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร รอยละ 80

(อบต.ยะหา) หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 7,500

ตารางเมตร

พิกัด N 06.462916º

E 101.155719º

จุดสิ้นสุด N 06.464145º

E 101.166383º

9. โครงการกอสรางสะพาน เพ่ือปรับปรุงเสนทางคมนาคม สะพาน คสล. - 6,000,000 - - - รอยละ 90 ของ การคมนาคมสะดวกและ กองชาง

คสล. สายคลองทุเรียน ใหดีขึ้นและลดปญหา ขนาดกวาง 9 x 50 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ลดการเกิดอุบัติเหตุ

หมูที่ 7 ตําบลบาละ การเกิดอุบัติเหตุ และพื้นที่ใกลเคียง

ขนาดกวาง 9 x 50 เมตร ไดใชประโยชน

(อบต.บาละ)

62,482,000 6,000,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 ระดมภาคทึุกภาคสวนรวมเสริมสรางความสงบ สันตสิุข และความมั่นคง

        1. ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกชวงวัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค คสล. 3,446,000 - - - - รอยละ 80 ของ ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

ศูนยฝกอบรมและพัฒนา เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร 2 ชั้น ขนาดกวาง 8.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ใกลเคยีงใชเปนหองประชุม

อาชีพเทศบาลเมืองเบตง การประชุมและการจัด ยาว 19.00 เมตร และพื้นท่ีใกลเคียง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา กิจกรรมตาง ๆ ไดใชประโยชน ในการใชประโยชนในการ

(ทม.เบตง) จัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

2. โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค คสล. 2,800,000   - - - - รอยละ 80 ของ ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

อเนกประสงค 2 ชั้น เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร 2 ชั้น ขนาดกวาง 8.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ใกลเคยีงใชเปนหองประชุม

หมู 1 บานกูวา การประชุมและการจัด ยาว 19.00 เมตร และพื้นท่ีใกลเคียง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

ตําบลหวยกระทิง กิจกรรมตาง ๆ ไดใชประโยชน ในการใชประโยชนในการ

อําเภอกรงปนัง จัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

จังหวัดยะลา

(อบต.หวยกระทิง)

3. โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค คสล. 2,800,000   - - - - รอยละ 80 ของ ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

อเนกประสงค 2 ชั้น เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร 2 ชั้น ขนาดกวาง 8.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ใกลเคยีงใชเปนหองประชุม

หมู 5 ตําบลสะเตงนอก การประชุมและการจัด ยาว 19.00 เมตร และพื้นท่ีใกลเคียง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

อําเภอเมืองยพลา กิจกรรมตาง ๆ ไดใชประโยชน ในการใชประโยชนในการ

จังหวัดยะลา จัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

(เทศบาลเมืองสะเตงนอก)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา :  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมดานอัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรม
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            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเปนศูนยรวมของประชาชน อาคารอเนกประสงค คสล. - 2,800,000 - - - รอยละ 80 ของ ราษฎรในตําบลและตําบล กองชาง

อเนกประสงค 2 ชั้น เปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร 2 ชั้น ขนาดกวาง 8.00 เมตร (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นท่ี ใกลเคยีงใชเปนหองประชุม

หมู 6 ตําบลสะเตงนอก การประชุมและการจัด ยาว 19.00 เมตร และพื้นท่ีใกลเคียง สัมมนาและเปนศูนยกลาง

อําเภอเมืองยพลา กิจกรรมตาง ๆ ไดใชประโยชน ในการใชประโยชนในการ

จังหวัดยะลา จัดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

(เทศบาลเมืองสะเตงนอก)

9,046,000  2,800,000  - - -

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -283-

ที่ โครงการ



ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และศักยภาพของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน

        1. ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิสและ  - สนามเทนนิสที่ไดมาตรฐาน 9,994,000 9,605,000 - - - รอยละ 80 ของ สนามเทนนิสและสนาม กองชาง

เทนนิสและสนามฟุตซอล สนามฟุตซอลใหไดมาตรฐาน จํานวน 1 แหง (ปรับปรุง (ปรับปรุง ประชาชนในพื้นท่ี ฟุตซอลไดมาตรฐาน รองรับ

เทศบาลเมืองเบตง มีความปลอดภัยเสริมสราง  - จํานวนสนามฟุตซอลที่ได สนามเทนนิส) สนามฟุตซอล) และพื้นท่ีใกลเคียง การแขงขันระดับตาง ๆ มี

อําเภอเบตง จังหวัดยะลา สุขภาพแกประชาชนในพื้นท่ี มาตรฐาน จํานวน 1 แหง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ไดใชประโยชน ความปลอดภัย และมีสภาพ

(ทม.เบตง) และในพื้นท่ีใกลเคียง พรอมใช และเปนสถานที่

ออกกําลังกาย เสริมสราง

สุขภาพที่แข็งแรงใหแก

ประชาชนและนักทองเที่ยว

ทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่

9,994,000 9,605,000 - - -

ข. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยะลา :  ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมดานคุณภาพชีวิต

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -284-



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

 - รถบรรทุกเททาย 6 ลอ จํานวน  2  คัน 4,300,000       -  -  -  - กองชาง

 - รถบรรทุกเททาย 10 ลอ (ติดต้ังเครน) จํานวน 1 คัน  - 6,500,000       -  -  - กองชาง

 - รถบรรทุกน้ํา  10  ลอ จํานวน 1 คัน  - 4,500,000       -  -  - กองชาง

 - เรือทองแบนอลูมิเนียม จํานวน  3 ลํา 750,000          -  -  -  - กองชาง

 - เครื่องยนตติดทายเรือ จํานวน  3 เครื่อง 600,000          -  -  -  - กองชาง

5,650,000     11,000,000   -                -            -           

แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่มา

ที่ ประเภท

 - ๒85 -

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

รวมครุภัณฑครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ผ. 03



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง

 - รถเกลี่ยดินลอยาง ขนาด 150 แรงมา จํานวน 1 คัน 7,500,000       -  -  -  - กองชาง

 - รถตักหนา - ขุดหลัง (ลอยาง) 4WD จํานวน 1 คัน 3,520,000       -  -  -  - กองชาง

 - รถตัก (ลอยาง) 100  แรงมา จํานวน 1 คัน  - 4,000,000       -  -  - กองชาง

 - รถบดสั่นสะเทือน (3 ตัน) จํานวน 1 คัน  - 1,850,000       -  -  - กองชาง

 - รถขุดเจาะบอน้ําตื่น จํานวน 1 คัน  -  - 23,000,000    -  - กองชาง

 - รถตมยางแอสฟลท ระบบ จํานวน 1 คัน 500,000          -  -  -  - กองชาง

สเปรยยางแบบ HAND SPARY

ขนาด 2 ลบ.ม.

11,520,000   5,850,000     23,000,000   -            -           

17,170,000   16,850,000   23,000,000   -            -           รวมครุภัณฑทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

 - ๒86 -

รวมครุภัณฑกอสราง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

ผ. 03



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๘๗ 

สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่    ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน

ชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพื่อใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ไทยแลนด ๔.0  

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร/โครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข

เพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖1 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ

ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว

เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0๘1๐.3/ว ๒๙๓1  ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทาง

การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -6๕6๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๘๘  

๔.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพื้นฐาน

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 

การเลอืกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและ

ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ขอมูลเ ก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห ฯลฯ 

(2)  

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ

ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

 (5) ขอมูลเ ก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง       

การปศสุัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(2)  

 (6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 

ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง 

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ

การใชขอมลู จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน  รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

 
 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๘๙ 

 
ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2.การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศกัยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 

4.0 

 

๑๕ 

(๒) 

 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดขึ้นตอการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

(๑)  

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุม

ตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๒)  

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 

กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการ

พัฒนา 

(๒)  

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 

T-Threat (อุปสรรค) 

(๒)  

 (๗) สรุปประเด็นปญหาและความตองกันของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มี

การนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขของ

ปญหาสมมุติฐานหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค 

เพ่ือแกปญหา 

(๒)  

 (๘) สรปุผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจาย

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชน สรุป

สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

การประเมินผลการนําของแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคณุภาพ 

(๑)  

 (๙) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-

๒๕๖๐ เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหา

อุปสรรค  การดํา เนินงานที่ ผ านมาและแนวทางการแก ไข 

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 

(๑)  

    



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๙๐  

ประเด็นการพิจารณา 

 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตร

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวด ลอมของทองถ่ิน ประเด็น

ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

6๕ 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 

20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน 

 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ

ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับ

โครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง

ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ

กลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่

จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน

เ รื่ อง ใด เรื่ องหนึ่ ง หรือแผนงานที่ เ กิด จาก เป าประส งค  ตั วชี้ วั ด   

คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทอง ถ่ินใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5)  

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการ

จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

๓.๑๐ ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรือ

อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา

โครงการเพื่อพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปอยางถูกตองและ

ครบถวน 

(๕)  

รวมคะแนน 100  

 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๙๑ 

 
สรุปคะแนนจากการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา รอบปงบประมาณที่ผานมา สําหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการประเมินยุทธศาสตร ไดรับคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๑๕  ผลการประเมินปรากฏ 
ดังนี ้

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 ๑๘.๕๕ 
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๑๕ ๑๓.๙๐ 
3.ยุทธศาสตรประกอบดวย 6๕ ๕๙.๗๐ 
   3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (๙.๔๐) 
   3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) (๙.๒๐) 
   3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (๙.๕๐) 
   3.4 วิสัยทัศน (5) (๔.๖๕) 
   3.5 กลยุทธ (5) (๔.๔๕) 
   3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (๔.๖๐) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (๔.๔๕) 
   3.8 แผนงาน (5) (๔.๕๐) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (๔.๕๕) 
  ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (5) (๔.๕๐) 

รวมคะแนน 100 ๙๒.๑๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๙๒  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพฒันาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรุป
สถานการณ     
การพฒันา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย     การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
 

10 
 

 

2.การ
ประเมินผลการ
นําแผนพฒันา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองวา
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไร 
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 
 

10  

3.การ
ประเมินผลการ
นําแผนพฒันา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพคอืการนาํเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม 
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได รับ
งบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา) (Local Sufficiency Economy Plan: LSEP) 
 

10  



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๙๓ 

 
 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

5 . 6 
โครงการ
มี ค ว า ม
สอดคลอ
ง 
กั บ 
Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1) เปล่ียนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5 . 7 
โครงการ
สอดคลอ
ง กั บ
ยุทธศาส
ตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวน
หนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 
 
 

(5)  

5 . 8 
โ ค ร ง ก า ร
แกไขปญหา
ค ว า ม
ยากจนหรือ
ก า ร
เสริมสราง
ใ ห
ประเทศชา
ติมั่นคง มั่ง
คั่ ง
ยั่ ง ยื น
ภ า ย ใ ต
หลักประชา
รัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปน
โครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  

5 . 9 
งบประมา
ณมีความ
สอดคลอ
ง กั บ
เปาหมาย
(ผล ผ ลิต
ข อ ง
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 
 

(5)  



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๙๔  

 
5 .10  มี
ก า ร
ประมาณ
การราคา
ถู ก ต อ ง
ตามหลัก
วิ ธี ก า ร
งบประมา
ณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ มี
ความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 
 

(5)  

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

5.11 มีการ
กํ า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด 
( KPI)  แ ละ
สอดคลอง
กั บ
วัตถุประสง
คและผลที่
ค าดว าจะ
ไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)       ที่สามารถวัดได 
(measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)      ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิด สิ่งที่ไดรับ 
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผล
ที่ค าดว า
จะ ได รั บ
สอดคลอ
ง กั บ
วัตถุประส
งค 

ผลที่ไดรบัเปนสิ่งทีเ่กิดขึน้ไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว การไดผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) สงผลตอการ  บงบอกเวลาได (๕) สงผลตอการบงบอก
เวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
สรุปคะแนนจากการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา รอบปงบประมาณที่ผานมา สําหรับการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการประเมินโครงการ ไดรับคะแนนเฉลี่ย 92.35  
รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพิจารณา 10   9.30 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.20 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.20 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9.50 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.90 
   5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.85 
   5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 4.75 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๙๕ 

   5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.30 
   5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
         สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 4.60 

   5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4.20 
   5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.65 
   5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 4.55 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4.65 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.70 
   5.11 มีการกําหนดตวัชี้วัด (KPI) และสอดคลองกบัวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 4.45 
   5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.55 

รวมคะแนน 100 92.35 

 
 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น(แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เพื่อใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ
ตอบสนองความตองการพัฒนา ของประชาชน ผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณานําโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินไปสู
การปฏิบัติ โดยการต้ังงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม        ขอรับ
เงินอุดหนุนหนุนเฉพาะกิจ พรอมกับดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 สามารถสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในหวงของ
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 
ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 

จํานวน 69 โครงการ ดังนี้  
1. ดานการพัฒนาองคกร จํานวน 12 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
 1.1 โครงการเสริมสรางสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองคกร 
 1.2 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 1.3 โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหนาสวนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา 
 1.4 โครงการวันสถาปนาวัน อบจ. และวันทองถ่ินไทย 
 1.5 โครงการเสริมสรางองคความรูดานกฎหมายแกประชาชนและบุคลากรในองคกร 
 1.6 โครงการเสริมสรางองคความรูดานประชาธิปไตยเพื่อการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 

  1.7 โครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสานสัมพันธเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อคืน       
                            ความสุขสูชุมชน 

1.8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด1.9  
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
1.10 โครงการอบรม/จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชน 
1.11 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานบือแนนากอ หมูที่ 3            



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๙๖  

         ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
1.12 โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการบริการสาธารณะ 
 

 2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  2.1 โครงการยะลา ยะลา แฟร (อุดหนุนหอการคาจังหวัดยะลา) 
  2.2 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ จํานวน 29 ตัว 
  2.3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานทาสาป หมูที่ 1 ตําบลทาสาป อําเภอเมืองยะลา           
                             จังหวัดยะลา 
  2.4 โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานทํานบ หมูที่ 5 - บานกือมือลา หมูที่ 10     
                           ตําบลตาเนาะปูเตะ  อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
  2.5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานบากาสาแม - สนามกีฬา หมูที่ 1 ตําบลวังพญา             
                           อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
 
 

2.6 โครงการขุดลอกคลองกาแปะกอตอใน ชุมชนกาแปะกอตอใน ตําบลเบตง –          
                           บานบาแตตูแง หมูที่ 2 ตําบลธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา (ชวงที่ 3) 
  2.7 โครงการขุดลอกคลองจาเลาะกาเลาะ บานบาโงยบือนัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง            
                           อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา 
  2.8 โครงการขุดลอกคลองแมะวง บานบือราเปะ  หมูที่ 7  ตําบลบันนังสตา   
                           อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 
  2.9 โครงการขุดลอกบึงตายอ บานตาเนาะปูเตะ  หมูที่ 4 ตําบลตาเนาะปูเตะ   
                           อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 
  2.10 โครงการขุดลอกหนาฝายสลาแด บานยารู  หมูที่ 3  ตําบลหวยกระทิง   
                             อําเภอกรงปนัง   จังหวัดยะลา 
  2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดยะลา 
   

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 16 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
  3.1 โครงการมหกรรมภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชน 
  3.2 โครงการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอ  
                              ในจังหวัดยะลา 
  3.3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเคราะหชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
  3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสรมิคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา  
  3.6 โครงการเสริมสรางครอบครวัอบอุน 
  3.7 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
  3.8 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.9 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสงเสริมอาชีพการมีงานทําและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.10 โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรเพื่ออาหารมื้อเชา สําหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

                              กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 44  
(อุดหนุนกองกํากับการตํารวจตระเวน 

                              ชายแดนที่ 44) 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๙๗ 

3.11 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจําปงบประมาณ 2561 
(อุดหนุนสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา) 

3.12 โครงการเพาะชํากลาไม เพื่อฟนฟูทรพัยากรปาไมจังหวัดยะลา  
(อุดหนุนโครงการสงเสริมและพัฒนาพันธุไมปาดิบชื้นเปนพืชเศรษฐกิจจังหวัดยะลา) 

3.13 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเดก็และเยาวชนจังหวัดยะลา  
                             ปงบประมาณ 2561  (อุดหนนุตํารวจภูธรจังหวัดยะลา) 

3.14 โครงการเรียนรูรวมกัน เสริมสรางรายไดเยาวชน 
3.15 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.16 โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4. ดานสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 28 โครงการ รายละเอยีดดังนี้ 
 4.1 โครงการกอสรางรั้วกําแพงสุสาน บานทาวัง หมูที่ 4 ตําบลพรอน   อําเภอเมืองยะลา          
                            จังหวัดยะลา 
 4.2 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศระดับชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
         (อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 
 4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ประจําป2561  
        (อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 
 4.4 โครงการสนับสนุนศูนยดูแลนักเรียนพิการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ 
                             รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (Day care) ปงบประมาณ 2561  
          (อุดหนุนศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2   จังหวัดยะลา) 
 4.5 โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ ประจําปงบประมาณ 2561  
         (อุดหนุนมูลนิธิแมกอเหนี่ยว (ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา) 
 4.6 โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                           (อุดหนุนมูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยง (ศาลเจาแมทับทิมยะลา)) 
  4.7 โครงการทุนการศึกษา 
  4.8 โครงการประชาสัมพันธการจัดการศกึษาของ อบจ.ยะลา 
  4.9 โครงการสงเสริมการสอนอานภาษาสูอาเซียน 
  4.10 โครงการ “รักนี้ใหหนูสูเด็กพิเศษ” 
 4.11 โครงการแขงขันกีฬาหนวยงานสัมพันธ/โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเดก็ เยาวชน  
                             และประชาชน 
  4.12 โครงการทดสอบการอานอัลกุรอาน 
  4.13 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน 
  4.14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
  4.15 โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ 
  4.16 โครงการรอมฎอนสัมพันธ 
  4.17 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุศาสนา 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๒๙๘  

  4.18 โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบกีรออาตี 
   4.19 โครงการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
  4.20 โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน 
  4.21 โครงการสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี 
  4.22 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
  4.23 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว 
  4.24 โครงการสงเสริมสวัสดิการนักเรียน 
 4.25 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู 
  4.26 โครงการพัฒนาการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
 4.27 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
   4.28 โครงการคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
 
 
 
 
 5. ดานการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอตัลักษณ จํานวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  5.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 
  5.2 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสูอาเซียน 
    

 ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
จํานวน 65 โครงการ ดังนี้  
 

1. ดานการพัฒนาองคกร จํานวน 11 โครงการ รายละเอยีดดังนี้ 
  1.1 โครงการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  1.2 โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหนาสวนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา 
  1.3 โครงการรูกฎหมาย ไดประโยชน 
  1.4 โครงการเสริมสรางองคความรูดานประชาธิปไตยเพื่อการมีสวนรวมของเด็กและ 
                           เยาวชนตอการเมืองการปกครอง 
  1.5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร              
                           สวนจังหวัด 
  1.6 โครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสานสัมพันธเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อคืน 
                            ความสุขสูชุมชน 
  1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
  1.8 โครงการเพ่ิมศกัยภาพในการพัฒนาทองถิ่นของ อบจ.ยะลา 
  1.9 โครงการอบรม/จัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน 
  1.10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานพัสดุ 
  1.11 โครงการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนในการบริการสาธารณะ 
 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 4 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 2.1 โครงการยะลา ยะลา แฟร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (อุดหนุนหอการคา 
                             จังหวัดยะลา) 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๒๙๙ 

  2.2 โครงการขุดลอกคลองกาแปะกอตอ หมูที่ 2 ตําบลธารน้ําทิพย - หมูท่ี 4                   
                             ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ดําเนินการ (ชวงที่2) หมูที่ 4 ตําบลยะรม  
                             อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
  2.3 โครงการขุดลอกคลองตะโละปานะ-ลูโบะกาโล ตําบลปุโรง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
 2.4 โครงการขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ หมูท่ี 6 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
 

 3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 19 โครงการ รายละเอียดดังน้ี 
  3.1  โครงการมหกรรมภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชน 
 3.2  โครงการรักเปน ปลอดภัย ไมทองกอนวัย หางไกลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ/ โครงการ 
                                 รูเทาทันโรคติดตออุบัติใหม 
  3.3 โครงการเด็กยะลามั่นใจ สรางอาชีพ หางไกลยาเสพติดงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุดหนุน 
                                ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา) 
  3.4 โครงการสรางงาน สรางอาชีพ คนพิการทําอะไรไดมากกวาที่คิด 
  3.5 โครงการอบจ.ยะลา หวงใย ใสใจ วัยผูสูงอายุ/โครงการปนยิ้มสรางสุขผูสูงอายุ 
  3.6 โครงการอุนไอรักสานสัมพันธครอบครวั 
  3.7 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 
  3.8 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยเครือขายเกษตรกรรุนใหมรักบานเกิด 
  3.9 โครงการสงเสริมการอนุรักษทุเรียนและไมผลพื้นบานจังหวัดยะลา 
  3.10 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุดหนุน 
                               สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา) 
 3.11 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา  
                              ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา)   

 3.12 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (อุดหนุนสํานักงาน 
                                  เกษตรจังหวัดยะลา) 

 3.13 โครงการพัฒนาศกัยภาพ ศชภ. อบจ.ยะลา และภาคีเครือขาย อปพร. 
 3.14 โครงการศูนยประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา 
 3.15 โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคญั 
 3.16 โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม 
 3.17 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางรายไดเยาวชน 
 3.18 โครงการมหกรรมรวมพลังผูสูงอายุ 
 3.19 โครงการสงเสรมิทุเรียนพื้นบานจังหวัดยะลา 
 

 4. ดานการสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 28 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  4.1 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศ ระดับชาต ิประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                (อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 
  4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเปนเลิศทางดานกีฬา ประจําป 
                             งบประมาณ พ.ศ.2562 (อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 
  4.3 โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุดหนุน            
                             มูลนิธิเจาแมกอเหนี่ยว (ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา) 
  4.4 โครงการสืบสานจารีตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562  
                             (อุดหนุนมูลนธิิตุยบวยเต็งเนี่ยง (ศาลเจาแมทับทิมยะลา)) 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐๐  

   4.5 โครงการเงนิทุนการศึกษา 
   4.6 โครงการสงเสริมการศกึษาเพื่อความปรองดองสมานฉันทสรางสันติสุข 
 4.7 โครงการสงเสริมการสอนอานภาษาสูอาเซยีน (ภาษามลายู) 
   4.8 โครงการ “รกันี้ใหหนูสูเด็กพิเศษ” 
  4.9 โครงการแขงขันกีฬาหนวยงานสัมพันธ/โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
                             และประชาชน 
   4.10 โครงการคายอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา 
   4.11 โครงการทดสอบการอานอัลกุรอาน 
   4.12 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

 4.13 โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ 
  4.14 โครงการรอมฎอนสัมพันธ 
   4.15 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศาสนา 
   4.16 โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบกีรออาตี 
   4.17 โครงการอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

  4.18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
  4.19 โครงการสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือ - เนตรนารี 
  4.20 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ 
  4.21 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว 
  4.22 โครงการสงเสริมสวัสดิการนักเรียน 

 4.23 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู 
 4.24 โครงการพัฒนาการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
 4.25 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนา 

                               ทองถ่ิน (SBMLD) 
 4.26 โครงการคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
 4.27 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.28 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรยีนในสังกัดอปท. 
 

 5. ดานการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ จํานวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
5.1 โครงการ Big Cleaning Day 
5.2 โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 
5.3 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีโครงการที่สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
จํานวน 60 โครงการ ดังนี้  

1. ดานการพัฒนาองคกร จํานวน 11 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
1.1 โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหนาสวนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดยะลา 
1.2 โครงการการประกาศเจตจํานงของผูบริหารในการตอตานการทุจริต 
1.3 โครงการรูกฎหมาย ไดประโยชน 
1.4 โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
1.5 โครงการเสริมสรางองคความรูดานประชาธิปไตยเพื่อการมีสวนรวมของเด็กและ 
       เยาวชนตอการเมืองการปกครอง 
1.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๓๐๑ 

1.7 โครงการ อบจ. ยะลา รวมใจสานสัมพันธ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อคืน 
       ความสุขสูชุมชน 
1.8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรเีพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
1.9 โครงการเพิ่มศกัยภาพในการพัฒนาทองถ่ินของ อบจ.ยะลา 
1.10 โครงการการกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ 
        ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

1.11 โครงการงานวันทองถิ่นไทย ประจําป 2563 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  จํานวน 10 โครงการ 
2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียนคณุภาพเพื่อนําการตลาด 
2.2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานเจาะลีมัส หมูที่ 4 ตําบลอาซอง -                      

                           บานอาตะคูวอ หมูที่ 3 ตําบลกอตอตือระ  อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  
2.3 โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานตาเปาะ หมูที่ 2 - บานกูแบรายอ หมูที่ 4  

                           ตําบลละแอ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2.4 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตสายทางบานปะแดรู ตําบล 

                           กาตอง - บานตันหยง ตําบลบาโระ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 
2.5 โครงการซอมสรางและเสรมิผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติก คอนกรีต สายทางบาน 

                           บอหิน - บานตาลีไอน ตําบลบานแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา 
2.6 ขุดลอกคลองจือริ (ชวง 2) หมูที่ 3 – 4  ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา                

                           จังหวัดยะลา 
2.7 ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ชวง 2) หมูที่ 6 ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา  

                           จังหวัดยะลา 
2.8 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตรหัสทางหลวงทองถ่ิน  

                              ยล.ถ.1-0040 สายบานพงยือไร ตําบลบันนังสาเรง – บานมลายูบางกอก                              
                             ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

2.9 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตรหัสทางหลวงทองถ่ิน  
                              ยล.ถ 0017 สายบานเนินงาม ตําบลเนินงาม - บานบือดอง ตําบลกอตอตือระ                        
                              อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

2.10 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานธารโต                   
        ตําบลธารโต - บานดินเสมอ ตําบลคีรีเขต อําเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

 

 3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จํานวน 14 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 โครงการปนยิ้มสรางสุขผูสูงอายุ/โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของ 
         ผูสูงอายุ 

 3.2 โครงการเด็กยะลามั่นใจ สรางอาชีพ หางไกลยาเสพติด 
 3.3 โครงการอุนไอรักสานสัมพันธครอบครวั 
 3.4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเดก็และเยาวชนจังหวัดยะลา  

                           (อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา) 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐๒  

 3.5 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางรายไดเยาวชน 
 3.6 โครงการพัฒนาศกัยภาพ อาสาสมัครประจําศูนยเครือขายชวยเหลือและบรรเทาภัย 

                             พิบัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  และภาคีเครือขายอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน 
 3.7 โครงการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 3.8 โครงการศูนยประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา 
 3.9 โครงการสงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.10 โครงการรณรงคสรางความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
 3.11 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี 

   3.12โครงการสงเสริมการอนุรักษทุเรียนพื้นบานจังหวัดยะลา 
 3.13 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่    
  3.14 โครงการสรางงาน สรางอาชีพ คนพิการทําอะไรไดมากกวาที่คิด 
 
 
 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  จํานวน 21 โครงการ รายละเอยีดดังนี้ 
 

 4.1 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูเพื่อสรางความเสมอภาค 
4.2 โครงการสงเสริมภาษามลายูสูอาเซยีน 
4.3 โครงการ “รักนี้ใหหนูสูเดก็พิเศษ” ครั้งท่ี 14 
4.4 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ยะลา สัมพันธมวลชน/โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ  
      เด็กเยาวชน และประชาชน อบจ.ยะลา คัพ 
4.5 โครงการทดสอบการอานอัลกุรอาน 
4.6 โครงการรอมฎอนสัมพันธ 
4.7 โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบกีรออาตี 

    4.8 โครงการอนุรักษขนบธรรมเนยีม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4.9 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศระดับชาติ(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 
 4.10 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา 
 4.11 โครงการสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนารี 
 4.12 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 

  4.13 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว 
            4.14 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู 
           4.15 โครงการพัฒนาการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ 
           4.16 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน  
                            (SBMLD) 

 4.17 โครงการคาใชจายในการสงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตาม 
                             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”สูศนูยการเรียนรูตาม         
                             หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.18 โครงการคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
   4.19 โครงการคาใชจายในการจัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   4.20 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรยีนในสังกัด อปท. 
   4.21 โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน 
 



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๓๐๓ 

 5. ดานการสงเสริมการทองเที่ยวและอัตลักษณ จํานวน 4 โครงการ รายละเอยีดดังนี้ 
   5.1 โครงการ Big Cleaning Day 

5.2 โครงการมัคคเุทศกนอย รักบานเกิด 
5.3 โครงการมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 
5.4 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

การวัดผลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสํารวจความพึงพอใจ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินความพึงพอใจประกอบดวยแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวมโดยดําเนินการปละ 1 ครั้ง กลุมตัวอยางจะใชประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอําเภอ ใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแยกเปนรายโครงการ รายละเอียด
ผลประเมินในรอบ 3 ป ที่ผานมาปรากฏดังนี้ 
การสํารวจความพึงพอใจ ปงบประมาณ พ.ศ.2561   

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดํา เนินงานขององคการบริหาร                       
สวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร โดยสุมตัวอยาง จํานวน 3,250 ตัวอยาง ไดรับการ ตอบรับ
จํานวน 3,150 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 96.92 สรุปไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวม 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดาํเนินงานขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดยะลา ปงบประมาณ 2561 ในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.06  
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรายยุทธศาสตร 
     ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกร  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูใน 

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.45 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด            

อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.95 
 ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนมีความ 

พึงพอใจสูงสดุ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.07 
 ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                      

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสดุ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.81 
 ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเท่ียวและอัตลักษณ ประชาชนมี 

ความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.53  
 



 

                   แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
                   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  ๓๐๔  

การสํารวจความพึงพอใจ ปงบประมาณ พ.ศ.2562   
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดํา เนินงานขององคการบริหาร             

สวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและแตละยุทธศาสตร ประจําป 2562 โดยสุมตัวอยาง จํานวน 3,210 ตัวอยาง ไดรับ
กลับ จํานวน 2,930 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 91.28 สรุปไดดังนี้ 

    1. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา ในภาพรวม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย  ( ) = 4.52       

คิดเปนรอยละ 90.40 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ในรายยุทธศาสตร ประกอบดวย 
 
 
 
 
    ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร  
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.55                   

คิดเปนรอยละ 91.00 
    ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.56                         

คิดเปนรอยละ 91.10 
    ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.61                   

คิดเปนรอยละ 92.20 
    ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.52               

คิดเปนรอยละ 90.40 
    ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.51                   

คิดเปนรอยละ 90.20 
 

การสํารวจความพึงพอใจ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ประจําป 2563 โดยสุมตัวอยาง จํานวน 3,210 ตัวอยาง ไดรับ
กลับ จํานวน 2,930 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 91.28 สรุปไดดังนี้ 

    1. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา ในภาพรวม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย  ( ) = 4.52      
คิดเปนรอยละ 90.40 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา ในรายยุทธศาสตร ประกอบดวย 

    ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร  



 

         แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 ๓๐๕ 

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย ( ) = 4.55                   
คิดเปนรอยละ 91.00 

    ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย ( ) = 4.56                    

คิดเปนรอยละ 91.10 
    ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย ( ) = 4.61                      

คิดเปนรอยละ 92.20 
    ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย ( ) = 4.52                 

คิดเปนรอยละ 90.40 
    ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอตัลักษณ 
     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย ( ) = 4.51                           

คิดเปนรอยละ 90.20 
 4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.4.1) ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
  1) ส ง เสริมการบูรณาการการ จัดทํางบประมาณและแผนพัฒนาทอง ถ่ิน เพื่อ กําหนด                    
ทิศทางการปฏิบัติงานใหเปนไปแนวทางเดียวกัน 
  2) กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีความยุงยากมากขึ้น อาจสงผลใหประชาชนเกิดความ
เบื่อหนายในการใหความรวมมือโดยเฉพาะการทําประชาคมทองถ่ิน ซึ่งมีการดําเนินการในทุกสวนราชการ 
  3) ขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ซับซอน และบางเรื่องไมสามารถทําได ปญหาอาจไมไดรับการ
แกไขอยางตรงจุด 
 
 4.4.2) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการการพฒันา 
  1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองสอดคลองกับทุกภาคสวนดวยการทํางานแบบบูรณาการเนน
การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหแกไขปญหาความเดือดรอนที่สอดคลองตรงกับความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง 
  2) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในปงบประมาณนั้นๆเพื่อกระตุนการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมของประเทศ 
  4) องคการบริหารสวนจังหวัดควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต
ละดานที่จะดําเนินการ ซึ่งชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
  5) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการใหมากขึ้น 
เนื่องจากปญหาทองถ่ินจะมีความซับซอนมากขึ้น การแกไขปญหาจึงตองการศาสตรหลายดานเขามาบริหารจัดการ 
  (2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกไขปญหา
ใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดีประชาชนมีความพึงพอใจ 
แตก็ยังตองพิจารณาความสอดคลองกับความตองการของประชาชน และอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่ตองพัฒนาใหเขากับบรบิทของประเทศตอไป 
 
 


