
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1. พัฒนาสมรรถนะและ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร บุคลากร 9,500,000  9,500,000  9,500,000  9,500,000  ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ส านักปลัด/

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ยะลา สมาชิกสภา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจ สามารถใช้ทักษะ กองกิจการสภาฯ

สมาชิกสภา อบจ.ยะลา ได้รับการพัฒนาทักษะในการบริหารงาน มีความพึงพอใจและ ในการบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น

ขององค์การบริหารส่วน 2. เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้าง มีวิสัยทัศน์และ 2. เกิดการสร้างเครือข่ายกับ

จังหวัดยะลา และพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.ยะลา น าความรู้และ หน่วยงานต่าง ๆ 

ที่ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานมีการ ประสบการณ์มา 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ปรับใช้ในการ น าความรู้และประสบการณ์

3.เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการ ลูกจ้าง ปฏิบัติงาน มาปรับใช้และน านวัตกรรม

สังกัด อบจ.ยะลา สามารถน าแนวคิด ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับองค์กร

นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับ และพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

องค์กรให้เกิดประโยนช์สูงสุด พร้อมพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาชิก ประสิทธิภาพมากขึ้น

สภา อบจ.ยะลา สามารถน าความรู้และ 4. คณะผู้บริหาร บุคลากร สมาชิก

ประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา สภา อบจ.ยะลา สามารถน าความรู้

ดูงานมาปรับใช้และร่วมกันพัฒนาองค์กร และประสบการณ์ตรงจาก

และท้องถิ่น การทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้

ร่วมกันพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ผ. 01 



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

2. พบปะหัวหน้าส่วนราชการ 1. เพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ส่วนราชการและส่ือมวลชน 200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละ 80 ของ 1. เกิดการบูรณาการท างานและ ส านักปลัด ฯ

และส่ือมวลชน ในการบริหารราชการ ในพื้นที่จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ

ในเขตจังหวัดยะลา 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้รับทราบถึง และส่ือมวลชน

การเมือง การปกครองท้องถิ่น ภารกิจงานและ 2. อบจ.ยะลา มีภาพลักษณ์

3. เพื่อเป็นการสร้างระบบเครือข่าย ผลการด าเนินงาน ที่ดีต่อส่ือสาธารณชน

ในการประสานงานระหว่าง อบจ. ของ อบจ.ยะลา

ส่วนราชการและส่ือมวลชนต่อการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ

4. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน

ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส่วนราชการส่ือมวลชน

และประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ

3. จัดการเลือกต้ังนายก 1. เพื่อให้การเลือกต้ังนายก อบจ.ยะลา นายก อบจ.ยะลา และ 60,000,000 60,000,000 - - ร้อยละ 70 ของ 1. สามารถด าเนินการเลือกต้ัง ส านักปลัด ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เป็นไปตาม สมาชิกสภา อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนไปใช้สิทธิ นายก อบจ.ยะลา และ

ยะลาและสมาชิกสภา ระเบียบ กฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ เลือกต้ังนายก สมาชิกสภา อบจ.ยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง อบจ.ยะลา และ เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย

ยะลา 2. เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ สมาชิกสภา และข้อก าหนดต่าง ๆ 

เรียบร้อย รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม อบจ.ยะลา 2. การเลือกต้ังเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย รวดเร็ว บริสุทธิ์

ยุติธรรม
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

4. เสริมสร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาชนและบุคลากรในองค์กร 500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ประชาชนและบุคลากร ส านักปลัด ฯ

ด้านกฏหมายแก่ประชาชน กฏหมายตลอดจนระเบียบและ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ในองค์กร สามารถน าความรู้ 

และบุคลากรในองค์กร หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย

และความพึงพอใจ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงาน

2. เกิดภาคีเครือข่ายประชารัฐ

ด้านกฏหมาย

5. วันสถาปนา "อบจ." 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี บุคลากรในองค์กรและ 250,000     250,000     250,000     250,000     ร้อยละ 90 ของ 1. บุคลากรในองค์กรมีความรัก ส านักปลัด ฯ

และวันท้องถิ่นไทย ในองค์กรและระหว่างท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ความสามัคคี

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน มีความพึงพอใจ 2. ประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา

ของ อบจ.ยะลา ต่อสาธารณชน ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงาน

3. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาท ของ อบจ.ยะลา

อ านาจหน้าที่ ของตนเองและองค์กร 3. บุคลากรในองค์กรได้รับรู้ถึง

4. เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่ง บทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า และองค์กร

เจา้อยูห่ัวที่ได้ทรงโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 4. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึก

จัดต้ัง "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในพระมหากรุณาธิคุณของ

อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการกระจายอ านาจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เจ้าอยู่หัว

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

6. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 1. เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ร้อยละ 90 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึง ส านักปลัด ฯ

พระมหากษัตริย์ อบจ.ยะลา ได้เทิดพระเกียรติ อบจ.ยะลาและประชาชนทั่วไป (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ/ ความจงรักภักดีต่อพระบาท

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2. เพื่อให้ความรักและความสามัคคี ได้แสดงออกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

ในการร่วมกันท ากิจกรรมความดีเพื่อสังคม ความจงรักภักดีและ พระบรมราชินีนาถและ

และสาธารณะ มีความพึงพอใจ พระบรมวงศานุวงศ์

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก

จากกิจกรรมความดีเพื่อสังคมและ และสามัคคีในการท ากิจกรรม

สาธารณะ 3. สร้างความเข้าใจระหว่าง

4. เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดี ภาครัฐประชาชนและ

ต่อบุคลากรของ อบจ.ยะลาเกิดภาพลักษณ์ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ที่ดีให้กับองค์กร

7. อบรมพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนา คณะผู้บริหาร/ประธานสภา/ 500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 90 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ กองกิจการสภาฯ

ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือในการ ศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์การบริหาร รองประธานสภา/สมาชิกสภา ของบุคลากรที่เข้า พัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ และ

บริหาร และสมาชิกสภา ส่วนจังหวัดยะลา อบจ./เลขานุการนายกฯ/ ร่วมโครงการ/ สมรรถนะในการบริหารงานเกิด

อบจ. 2. เพื่อให้สามารถน าความรู้และ ที่ปรึกษานายกฯ กิจกรรม มีความ การต่ืนตัวและตระหนักถึงบทบาท

ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนา พึงพอใจ หน้าที่ของตนเองมากยิ่งขึ้น

ตนเองและท้องถิ่น และมีการสร้าง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ น าประสบการณ์ตรงจากการ

ศึกษาดูงานมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและสร้าง

เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

8. การเสริมสร้างองค์ความรู้ 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เยาวชนซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ 500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ กองกิจการสภา ฯ

ด้านประชาธิปไตย ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจในเร่ืองการเมือง

เพื่อการมีส่วนร่วม ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สายสามัญและสายอาชีพ มีความพึงพอใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของเด็กและเยาวชน ให้แก่เยาวชน ใน จ.ยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบรัฐสภา

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก

และปลูกฝังจิตส านึกด้านประชาธิปไตย เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน

ให้แก่เยาวชน ระบอบประชาธิปไตยโดยมี

ความคิดริเร่ิมที่จะน าความรู้

ที่ได้รับไปเผยแพร่

9. ซ่อมแซมบ้านพัก อบจ.ยะลา 1.เพื่อให้บ้านพักมีสภาพที่แข็งแรง จ านวน 12 หลัง มี อ.เมือง 3 หลัง 1,000,000  1,000,000  - - ร้อยละ 90 ของ บ้านพักมีสภาพแข็งแรง ทนทาน กองคลัง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สะอาด น่าอยู่ อ.รามัน 2 หลัง,อ.ยะหา 2 หลัง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เช่าบ้าน สะอาดน่าอยู่ อบจ.ยะลา

ของกองคลัง 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ อบจ.ยะลา อ.เบตง 2 หลัง,อ.ธารโต 1 หลัง มีความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่มขึ้น

อ.บันนังสตา 2 หลัง

10. ซ่อมแซมและปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ส่ิงก่อสร้างที่อยู่ใน 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  ร้อยละ 90 ของ สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกกอง

ส่ิงก่อสร้าง ความรับผิดชอบของ อบจ. (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) บุคลากรในสังกัด ได้เป็นปกติ

มีความพึงพอใจต่อ

การบริหารจัดการ

ขององค์กร

รวม 10  โครงการ - - 76,450,000 76,450,000 15,450,000 15,450,000 - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  : การส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. โครงการจัดเวทีรับฟัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 90 ของ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กองช่าง

ความคิดเห็นของประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ข้อคิดเห็น/ การบริหารงานของ อบจ.ยะลา

ข้อเสนอแนะของ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนที่เข้า ของตน

ร่วมโครงการน าไปสู่

การปฏิบัติ

รวม 1  โครงการ - - 150,000      150,000      150,000      150,000      - - -
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                                                                                             : การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา  :  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านเลสุ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม. 4  ต.กาลูปัง อ.รามัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

2. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บ้านก าปงตือเงาะ ม.11  จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต.สะเตงนอก อ.เมือง (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

จ.ยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

3. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

บ้านกาเม็ง  ม.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

ต.อาซ่อง  อ.รามัน (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

จ.ยะลา กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านกม.38 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.6 ต.อัยเยอร์เวง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.เบตง  จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านธารมะลิ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.4 ต.อัยเยอร์เวง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.เบตง  จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

6. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านฆอแย รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.5 ต.แม่หวาด จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.ธารโต จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

7. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านป่าหวังใน รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.1 ต.บันนังสตา จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

8. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านคอลอกาเอ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ม.5  ต.บาเจาะ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

9. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. 2,500,000  - - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบลใกล้เคียง กองช่าง

บ้านกาสังใน  หมู่ที่ 3 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจัดกิจกรรม อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาและ

ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางในการใช้ประโยชน์

อ าเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

10. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,500,000   - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบลใกล้เคียง กองช่าง

บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน หมู่ที่ 9 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจัดกิจกรรม อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาและ

ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางในการใช้ประโยชน์

อ าเภอบันนังสตา จงัหวดัยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

11. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,500,000  - - ร้อยละ 90 ของ ราษฎรในต าบลและต าบลใกล้เคียง กองช่าง

บ้านกูแปปายอ หมู่ที่ 1 ข้อมูลข่าวสารการประชุมและจัดกิจกรรม อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาและ

ต าบลเปาะเส้ง อ าเภอเมือง ต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางในการใช้ประโยชน์

จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

12. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,460,000 - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านนากอ หมู่ที่ 2 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

13. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 2,439,000 - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

บ้านเนินงาม หมู่ที่ 6 รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 6.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

ต าบลเนินงาม อ าเภอรามัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 18.40 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

14. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 1 ชั้น บ้านกีเย๊าะ รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 1 ชั้น กว้าง 7.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

 หมู่ที่ 4  ต าบลกรงปินัง จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 15.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

15. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์รวมของประชาชน เป็นแหล่ง อาคารอเนกประสงค์ คสล. - 1,500,000 - - ร้อยละ 80 ของ ราษฎรในต าบลและต าบล กองช่าง

คสล. 2 ชั้น บ้านตะโละสโต รวมข้อมูลข่าวสารการประชุมและ อาคาร 2 ชั้น กว้าง 8.00 ม. (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงใช้เป็นห้องประชุม

 หมู่ที่ 6  ต าบลสะเอะ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ยาว 8.00 ม. และพื้นที่ใกล้เคียง สัมมนาและเป็นศูนย์กลาง

อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ได้ใช้ประโยชน์ ในการใช้ประโยชน์ในการจัดท า

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

16. อบจ.ยะลา ร่วมใจ 1. เพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นสถานที่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา 500,000     500,000 500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ศาสนสถานได้รับการพัฒนา กองกิจการสภาฯ

สานสัมพันธ์ เสริมสร้าง ที่มีส่ิงแวดล้อมที่ดี อบจ.ยะลา ข้าราชการ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

ความปรองดองสมานฉันท์ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีความพึงพอใจ 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อบจ.ยะลา ผู้น าท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

สร้างจิตส านึกให้เกิดความรักความหวงแหน ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา มีจิตส านึกและหวงแหนทรัพย์สิน

ในการจัดการส่ิงแวดล้อมและ ส่วนราชการ อปท. ของชุมชนมากขึ้น

บริเวณโดยรอบศาสนสถานของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ 3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นและ

3. เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความปรองดอง ศรัทธาในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น

สมานฉันท์ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกัน 4. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน อปท.และหน่วยงานภาครัฐ

อปท.และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในพื้นที่ร่วมกันดูแลและพัฒนา

ในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดูแลและ ศาสนสถานของชุมชนอย่างยั่งยืน

พัฒนาศาสนสถานของชุมชนอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

17. การจัดท าแผนพัฒนา 1. เพื่อให้เกิดการประสานบูรณาการ ผู้แทนภาคประชาชน ภาครัฐ 400,000     400,000 400,000     400,000     ร้อยละ 80 ของ 1. แผนพัฒนาของ อบจ.ยะลา

ท้องถิ่นและแผนชุมชน การพัฒนาในเขตพื้นที่อบจ.ยะลา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) กลุ่มเป้าหมาย มีประสิทธิภาพน าไปสู่การแก้ไข

อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และภาค อปท. ผู้น าท้องที่รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ ปัญหาและตอบสนองความ

2. อบจ.ยะลา มีทิศทางและแนวทาง องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาและ มีความพึงพอใจ ต้องการของประชาชนในพื้นที่

การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างแท้จริง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอบสนองความต้องการ 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและ

ของประชาชนได้อย่างตรงจุด ตระหนักถึงความส าคัญ

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแผนชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

เกี่ยวกับแผนชุมชนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

เป็นรูปธรรมและจัดท าแผนชุมชน แผนชุมชนและสามารถเชื่อมโยง

ในระดับพื้นที่ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ

ให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนชุมชน สามารถน าไปสู่

การปฏิบัติเป็นรูปธรรมและจัดท า

แผนชุมชนในระดับพื้นที่

ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

และส่วนท้องที่ให้มีความสอดคล้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

18. พัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ 1. องค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ 800,000     800,000 800,000     800,000     ร้อยละ 80 ของ ผุ้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และ กองแผนฯ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์มาปรับใช้

 ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 2. คณะท างานที่ปรึกษาภาค มีความพึงพอใจ ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

3. คณะกรรมการสภา อบจ.ยะลา

4. เครือข่ายขับเคล่ือนแผนชุมชน

5. เครือข่ายองค์กรสตรีของ

อบจ.ยะลาและกลุ่มสตรีอื่น ๆ

รวม 18  โครงการ - - 24,200,000 12,139,000 1,700,000   1,700,000   - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนงานการพาณชิย์
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงตลาด เพื่อพัฒนาตลาดให้อยู่ในสภาพที่ดีตาม ตลาด อบจ.ยะลา จ านวน 3 แห่ง 3,000,000  3,000,000  - - ร้อยละ 90 ของ ตลาดถูกสุขลักษณะ ประชาชน กองคลัง

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฏกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด 1. อ าเภอบันนังสตา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ประชาชน ที่มาใช้บริการมีคุณภาพชีวิต

อบจ.ยะลา พ.ศ.2551 และเพิ่มรายได้ให้กับ อบจ.ยะลา 2. อ าเภอธารโต ที่มาใช้บริการ ที่ดีขึ้น อบจ.ยะลา

3. อ าเภอยะหา มีความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ - - 3,000,000 3,000,000 -            -            - - -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา


