
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  การส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยว การค้าและการลงทนุ

ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยวและอัตลักษณ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. มหกรรมรักษ์รถ-รักยะลา 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ยะลา ประชาชนใน จ.ยะลา และ 2,500,000  2,500,000  2,500,000  2,500,000  ร้อยละ 70 ของ 1. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว กองคลัง

2. เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ นักท่องเที่ยวจากจังหวัด (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนที่เข้าร่วม ใน จ.ยะลาเพิม่มากขึ้น เป็นการ

ประชาชนในจังหวัดได้มีโอกาส ใกล้เคียง/ชาวต่างประเทศ โครงการมีจิตส านึก กระตุ้นเศรษฐกิจ

ท ากิจกรรมร่วมกับ อบจ.ยะลา และจดป้าย 2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

3. เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน ทะเบียนรถ และประชาชนมีส่วนร่วม

เห็นความส าคัญของเงินภาษีจากการ ยะลา-เบตง ท ากิจกรรมร่วมกับ อบจ.ยะลา

จดทะเบียนรถและใช้ป้าย จ.ยะลา 3. ชาว จ.ยะลา มีจิตส านึก

และสาขา อ.เบตง สามารถน ารายได้ ในการใช้ป้ายทะบียนรถ 

มาพัฒนา จ.ยะลาได้ ยะลา-เบตง

4. อบจ.ยะลา มีรายได้ในการ

บริการสาธารณะเพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ผ. 01 



แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย 1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดง นักเรียนโรงเรียนล าพะยา ฯ 50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ของ นักเรียนเกิดความภูมิใจ รร.ล าพะยา ฯ

สู่อาเซียน นาฏศิลป์ไทย และประเพณีของภาคใต้ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์

2. นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ มีการพัฒนาในด้าน และขนบธรรมเนียมประเพณี

ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย การแสดงและ ของไทยและสามารถน าไป

ของตนให้คงอยู่สืบไป ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง

3. เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่ศิลป นาฏศิลป์ไทย ต่อไป

วัฒนธรรมสู่อาเซียน

รวม 1  โครงการ - - 50,000      50,000      50,000      50,000      - - -
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อนเบตง 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  ร้อยละ 90 ของ 1. จ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม ส้านักปลัด ฯ

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อน แหล่งท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อนเบตง ให้มี มีความสะอาด สวยงามเป็น (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักท่องเที่ยว มากขึ น 

เบตง ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย มีความพึงพอใจ 2. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย

เรียบร้อย ต่อการท่องเที่ยว ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพื่อรองรับจ้านวนนักท่องเที่ยงที่เพิ่ม บ่อน ้าร้อนเบตง 3. เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

ปริมาณมากขึ น ให้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน ้าร้อนเบตง 

2. มหกรรมสีสันโคมไฟเบตง 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละ 100 ของ 1. ช่วยส่งเสริมและกระตุ้น ส้านักปลัดฯ

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและ ต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา

การกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ได้รับความพึงพอใจ ให้เป็นที่รู้จัก

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน ต่อการด้าเนินงาน 2. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

พื นที่จังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ของ อบจ.ยะลา และภาคประชาชนได้พบปะ

มากขึ น และมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม

4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชนใน ร่วมกัน

พื นที่จังหวัดยะลาได้มีโอกาสท้ากิจกรรม 3. ท้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว ส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

5. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอาหาร และต่างประเทศ

พื นเมือง แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา

ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอด

ต่อไป
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ส่งเสริมและพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั งชาวไทย 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อย 90 ของ 1. เกิดภาคีเครือข่าย และ ส้านักปลัด ฯ

การท่องเที่ยว จังหวัดยะลา และต่างประเทศ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นักท่องเที่ยว การบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและ มีความพึงพอใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป็นการกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ต่อการท่องเที่ยว 2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อแหล่ง

3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในจังหวัดยะลา ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา

ในพื นที่จังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จัก 3. นักท่องเที่ยวทั งไทยและ

แพร่หลายมากขึ น ต่างประเทศ มาท่องเที่ยว 

4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนและชุมชน จ.ยะลา เพิ่มมากขึ น

ในพื นที่จังหวัดยะลาได้มีโอกาสร่วมท้า 4. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ประชาชนใน จ.ยะลา

ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ น

5.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอาหาร 5 เกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

พื นเมือง แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา และประเพณีวัฒนธรรมให้

ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เยาวชนรุ่นหลัง

รวม 3  โครงการ - - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 - - -

 - 247 -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


