
 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๔๕ 

  1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   (1) เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 (ประจ าปี 2557) น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในปีงบประมาณ 2557 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 - 2561 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 15 แนวทาง 178 
โครงการ งบประมาณ 153,962,200 บาท 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร           
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 36 20.23 16,409,200 10.66 ทุกส่วนราชการ 
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 1 0.56 150,000 0.10 หน่วยตรวจสอบฯ 

  
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
28 15.73 38,370,000 24.92 ส านักปลัด, กองกิจฯ, กองแผนฯ 

รวม 65 36.52 54,929,200 35.68   
 

 

 

 

 

 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๖  

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน           

  
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ปศุสัตว์  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 1.12 5,300,000 3.44 กองแผนฯ, ส านักปลัดฯ 

  
2.2 ส่งเสริมการด าเนินฃีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
4 2.25 3,100,000 2.01 กองแผนฯ 

  
2.3 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม

ให้แก่ประชาชน 
13 7.30 11,310,000 7.35 ส านักปลัดฯ, กองช่าง, กองแผนฯ, 

รร.ล าพะยา, กองการศึกษาฯ 

  
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา

ให้มีคุณภาพ 
26 14.61 8,874,000 5.76 กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ 

  2.5 เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 3.93 3,545,000 2.30 กองช่าง 

 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้เสียโอกาสและผู้พิการ ให้สามารถด ารงชีวิต 
อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

4 
 

2.25 
 

2,603,000 
 

1.69 
 

กองการศึกษาฯ, ส านักปลัดฯ, 
กองแผนฯ 

 

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 
 

4.49 
 

5,680,000 
 

3.69 
 

กองการศึกษาฯ, รร.ล าพะยาฯ 
  

  
2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3 1.69 2,000,000 1.30 กองแผนฯ,กองช่าง 

  
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
7 3.93 4,801,000 3.12 กองกิจฯ,ส านักปลัด,กองช่าง 

รวม 74 41.57 47,213,000 30.66   



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๔๗ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           

  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 2 1.12 2,400,000 1.56 ส านักปลัดฯ,กองคลัง 

  
3.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
34 19.10 48,170,000 31.29 กองช่าง 

   เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ       

  3.3 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 1.69 1,250,000 0.81 กองแผนฯ 

รวม 39 21.91 51,820,000 33.66   

รวมทั้งสิ้น 178 100 153,962,200 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๔๘  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 (ประจ าปี 2558) น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 - 2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทาง 164 
โครงการ งบประมาณ 201,675,300 บาท 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร           
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 3 1.83       7,300,000  3.62 กองกิจการสภาฯ, กองช่าง 

  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

28 17.07               
37,620,000  

18.65 ส านักปลัด, กองการศึกษาฯ, 
กองกิจการสภาฯ, กองช่าง  

  1.3  ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

10 6.10 2,764,000 1.37 กองกิจการสภาฯ,  
กองการศึกษาฯ, ส านักปลัด,  
รร.ล าพะยา, กองช่าง, กองคลัง 

รวม 41 25     47,684,000  23.64   
 

 

 

 

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๔๙ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน           
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 3.05 3,000,000 1.49 กองแผนฯ, ส านักปลัดฯ 

  2.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
ให้แก่ประชาชน 

4 2.44 1,950,000 0.97 ส านักปลัด, กองคลัง,  
กองการศึกษาฯ 

  2.3 เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 2.44 4,450,000 2.21 กองช่าง 
  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้พิการให้
สามารถด ารงชีวิตอย่างเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

3 1.83      2,400,000  1.19 ส านักปลัดฯ 

  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

2 1.22      2,500,000  1.24 กองช่าง, กองแผนฯ 

  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

4 2.44 592,000 0.29 ส านักปลัดฯ, ร.ร.ล าพะยา, 

รวม 22 13.42   14,892,000  7.39   
 

 

 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๐  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           

  3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ 
การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

50 30.49 96,016,500 47.61 กองช่าง, กองแผนฯ 

  3.2 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 1.22        1,050,000  0.52 กองแผนฯ 
  3.3 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก - - - -  - 
  3.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 
7 4.27     16,500,000  8.18 กองช่าง 

  3.5 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 

                    
-       

                      
-        

                       
-       

                -        

รวม 59 35.98  113,566,500  56.31   
 

 

 

 

 

 

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๕๑ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม           

  4.1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับอาเซียนทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุก
ระดับชั้น 

14 8.53 4,786,000 2.37 กองการศึกษาฯ, รร.ล าพะยาฯ 

  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3 1.83 1,458,000 0.72 กองการศึกษาฯ, รร.ล าพะยาฯ, 
กองแผนฯ 

  4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

7 4.27        4,838,800  2.40 รร.ล าพะยาฯ, กองการศึกษาฯ 

  4.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่
องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน 

- - - - - 

  4.5 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 

6 3.66       5,300,000  2.63 กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ 

  4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 5.48       4,250,000  2.11 กองการศึกษาฯ 

รวม 39 23.77    20,632,800  10.23   
 

 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๒  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทัง้หมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
และการท่องเที่ยว 

          

  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

- - - - - 

  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของท้องถิ่น 

- - - - - 

  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
เพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

- - - - - 

  5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ระหว่างไทย และประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- - - - - 

  5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 3 1.83      4,900,000  2.43 กองคลัง, ส านักปลัดฯ 

รวม 3  1.83       4,900,000  2.43   

รวมทั้งสิ้น 164 100 201,675,300 100   



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๕๓ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 (ประจ าปี 2559) น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในปีงบประมาณ 2559 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 - 2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทาง 155 โครงการ 
งบประมาณ 214,123,000 บาท 
  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร           
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 3 1.94 1,466,000  0.68 กองกิจการสภาฯ, กองช่าง 

ส านักปลัดฯ, รร.ล าพะยาฯ 
  1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
22 14.19     60,650,000  28.33 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองการศึกษาฯ, กองช่าง,  
กองแผนฯ  

  1.3  ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

28 18.06 5,004,600 2.34 ส านักปลัดฯ, กองการศึกษาฯ,  
กองแผนฯ, กองช่าง, รร.ล าพะยา,  

รวม 41 25     47,684,000  23.64   
 

 
 
 
 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๔  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน           
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3 1.94 850,000 0.40 กองแผนฯ, ส านักปลัดฯ 

  2.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
ให้แก่ประชาชน 

6 3.87 6,180,000 2.87 ส านักปลัด, กองคลัง,  
กองการศึกษาฯ 

  2.3 เสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 1.94 850,000 0.40 กองช่าง 
  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้พิการให้
สามารถด ารงชีวิตอย่างเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

5 3.23 4,360,000 2.04 ส านักปลัดฯ 

  2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

1 0.65 1,000,000 0.47 กองช่าง, กองแผนฯ 

  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

3 1.94 620,000 0.29 ส านักปลัดฯ, ร.ร.ล าพะยา, 

รวม 21 13.55 13,860,000 6.47   
 

 

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๕๕ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           

  3.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

28 18.06 84,602,000 39.51 กองช่าง, กองแผนฯ 

  3.2 ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 0.65 800,000 0.38 กองแผนฯ 
  3.3 สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก - - - - - 
  3.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 
7 4.52 25,140,000 11.74 กองช่าง, รร.ล าพะยาฯ 

  3.5 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP สู่เศรษฐกิจ
อาเซยีน 

1 0.65 300,000 0.14 กองแผนฯ 

รวม 37 23.87 110ม842ม000 51.77   
 

 

 

 

 

 

 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๖  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม           

  4.1 พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับอาเซียนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
ในทุกระดับชั้น 

21 13.55 4,266,700 1.99 กองการศึกษาฯ, รร.ล าพะยาฯ 

  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1 0.65 993,700 0.46 กองการศึกษาฯ 

  4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

- - - - - 

  4.4 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่
องค์กรประชาชนทุกภาคส่วน 

1 0.65 600,000 0.28 รร.ล าพะยาฯ 

  4.5 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 

8 5.16 6,410,000 3 กองการศึกษาฯ, รร.ล าพะยาฯ 

  4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9 5.81 5,800,000 2.71 กองแผนฯ 

รวม 40 25.81 18,070,400 8.44   
 

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๕๗ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
และการท่องเที่ยว 

          

  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเป็น
หน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของ
ชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน 

- - - - - 

  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของท้องถิ่น 

- - - - - 

  5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน
เพ่ือเผยแพร่อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่น 

- - - - - 

  5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
และอัตลักษณ์ระหว่างไทย และประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

1 0.65 30,000 0.01 รร.ล าพะยาฯ 

  5.5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา 3 1.94 4,200,000 1.96 กองคลัง, ส านักปลัดฯ, กองช่าง 

รวม 4 2.58 4,230,000 1.97   

รวมทั้งสิ้น 155 100 214,123,000 100   



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๕๘  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้น าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (ประจ าปี 2560) น าไปสู่การปฏิบัติ  
ในปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 - 2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 143 โครงการ 
งบประมาณ 177,851,600 บาท 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร           
  แผนงาน       
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 20.98      36,048,000  20.27 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,  

กองแผน, กองคลัง, กองช่าง, 
หน่วยตรวจสอบฯ, รร.ล าพะยาฯ 

 - แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.70             50,000  0.03 กองช่าง 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13 9.09     26,887,900  15.12 กองแผนฯ, กองช่าง 
 - แผนงานการพาณิชย์ 1 0.70        2,060,000  1.16 กองคลัง 
 รวม 45 31.47     65,045,900  36.58  

 

 

 

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๕๙ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต           
  แผนงาน       
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1.40            48,000  0.03 ส านักปลัดฯ 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.40           700,000  0.39 กองช่าง 
 - แผนงานสาธารณสุข 4 2.79       3,127,000  1.76 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.10        3,868,000  2.17 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 6.99       5,800,000  3.26 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, กองคลัง, 

กองช่าง, กองการศึกษาฯ 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1 0.70         800,000  0.45 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานการเกษตร 2 1.40       1,300,000  0.73 กองแผนฯ 

รวม 24 16.78    15,643,000  8.79  

 

 

 

 

 

 



 

                     แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 

  ๖๐  

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ           
  แผนงาน       
 - แผนงานเคหะและชุมชน 19 13.28     52,764,000  29.67 กองแผนฯ, กองช่าง 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.70         300,000  0.17 กองแผนฯ 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
1 0.70          800,000  0.45 กองแผนฯ 

 - แผนงานการเกษตร 5 3.50     21,000,000  11.81 กองช่าง 
 รวม 26 18.18    74,864,000  42.10  

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

 แผนงาน      

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.70          300,000  0.17 กองการศึกษาฯ 
 - แผนงานการศึกษา 24 16.78       5,567,200  3.13 กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ,  

รร.ล าพะยาฯ 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.70         521,500  0.29 กองแผนฯ 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
16 11.19     10,750,000  6.04 กองแผนฯ, กองการศึกษาฯ 

 - งบกลาง 1 0.70         330,000  0.19 กองการศึกษาฯ 
 รวม 43 30.07    17,468,700  9.82  

 



 

 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

๖๑ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการ
ทัง้หมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
และการท่องเที่ยว 

          

  แผนงาน       
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.70       2,000,000  1.12 กองคลัง 
 - แผนงานการศึกษา 1 0.70            30,000  0.02 รร.ล าพะยาฯ 
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
3 2.10  2,800,000  1.57 ส านักปลัดฯ, กองช่าง 

 รวม 5  3.50      4,830,000  2.71   

 รวมทั้งสิ้น 143 100  177,851,600  100  

 

 

 

 

 


