
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  ส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยว การค้าและการลงทนุ
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. ย๊ะล้า ยะลา แฟร์ 1.เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ ผู้ประกอบการ ประชาชน 800,000               -           -          - ร้อยละ 90 ของ 1. กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด กองแผนฯ หอการค้า

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ในพืน้ที่จงัหวดัยลา (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมโครงการ ยะลา นักท่องเที่ยวเข้ามา จังหวัดยะลา

2.เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย มีความพึงพอใจ ท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาเพิ่ม

ให้กับประชาชน มากขึ้น

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

มีช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 3. สามารถเพิ่มช่องทางจ าหน่าย

4 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม สินค้าให้แก่ผู้บริโภค

พักผ่อนหย่อนใจบรรเทาความตึงเครียด 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

จากสถานการณ์ ที่ดีขึ้น

5.เพื่อส่งเสริมการค้าประชาคมอาเซียน 5. จังหวัดยะลามีความพร้อม

(AEC) ระดับหนึ่งในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

รวม 1 โครงการ                         -                     - 800,000            -          -         -             -                      -        -         -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผ. 02 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. อบรมจัดท ำส่ือกำรเรียน 1.ส่งเสริมและพัฒนำทักษะแก่ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 500,000     - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก กองแผนฯ ส ำนักงำน

กำรสอนและหลักสูตร ในกำรจัดท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กของ อปท. ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมรู้ในกำรดูแลเด็กปฐมวัย ส่งเสริมกำร

กำรเรียนกำรสอน และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จังหวัดยะลำ ผู้น ำเครือข่ำย ได้รับกำรพัฒนำ มีควำมสำมำรถในกำรจัด ปกครอง

ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ประธำนชมรม ศักยภำพ เพิ่มพูน กำรเรียน กำรสอนและกำรปฏิบัติ ท้องถิ่น 

2. เพื่อพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะ ทักษะ องค์ควำมรู้ งำนเกี่ยวกับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จังหวัดยะลำ

ในกำรจัดส่ือกำรเรียนกำรสอนและ และประสบกำรณ์ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยศูนย์พัฒนำ อย่ำงต่อเนื่อง 2. สำมำรถจัดท ำแผนและ

เด็กเล็กของ อปท.และสำมำรถน ำ หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำม

องค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัย ต้องกำรของรัฐ ชุมชน

เพื่อให้กำรเรียน กำรสอนมีประสิทธิภำพ 3. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำ

และประสิทธิผล เด็กเล็กของ อปท. ได้รับกำร

พัฒนำกำรเรียนรู้จำกผู้ดูแลเด็ก

ที่มีคุณภำพ และเด็กปฐมวัย

มีพัฒนำกำรที่ดี

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. อาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสได้ นักเรียนด้อยโอกาสที่เรียนอยู่ 2,568,000            -           -          - นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียน กองการ กองก ากับ

โรงเรียนในสังกัดกองก ากับการ รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าตาม ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ (อบจ.ยะลา) ในโรงเรียนโครงการ โครงการพระราชด าริ สมเด็จ ศึกษาฯ ต ารวจ

ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44 หลักโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชด าริฯ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม ตระเวน

และศูนย์การเรียนต ารวจ มีน  าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ สยามบรมราชกุมารี มีภาวะโภชนาการ บรมราชกุมารี ได้รับประทาน ชายแดน

ตระเวนชายแดนบ้านภักดี ทางกายตามเกณฑ์ ที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนา ที่ 44

ประจ าปีงบประมาณ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการ ทางการศึกษาที่ดีขึ น การที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทาง

2561 ศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนที่ดีขึ น

ที่ดีขึ น

รวม 1 โครงการ                         -                     - 2,568,000         -          -         -             -                      -        -         -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการส่งออก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :   ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 1. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการ เกษตรกรและประชาชน 300,000                 -           -          - ร้อยละ 95 ของ 1. เกษตรกรจะได้รับการบริการ กองแผนฯ ส านักงาน

เกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึง ในพื้นที่จังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) เกษตรกรและ วิชาการพร้อมกัน ณ จุดเดียว เกษตรจังหวัด

การบริการทางวิชาการและได้รับการ ประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค ยะลา

แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบ ได้รับค าปรึกษา ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ

วงจรในคราวเดียวกัน และแก้ไขปัญหา เหตุการณ์

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2. ระบบการท างานแบบ

หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม บูรณาการมีประสิทธิภาพ

และศูนย์บริการและถ่ายทอด 3. ท าให้เกษตรกรได้รับบริการ

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล สามารถท าการผลิตทางการ

ในการให้บริการและแก้ไขปัญหา เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางการเกษตรร่วมกัน และยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุรภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :   การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. เพาะช ากล้าไม้ เพื่อฟื้นฟู 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ภาครัฐ  ภาคเอกชน และ 1,000,000  - - - ร้อยละ 80 ของ 1. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ กองแผนฯ โครงการ

ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - ประชาชนในพืน้ที่จงัหวดัยะลา ผู้เข้าร่วมโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ส่งเสริมและ

ภูมิพลอดุลยเดช ตระหนักถึง มหาภูมิพลอดุลยเดช พัฒนา

2. เพื่อเฉลิมพระกียรติสมเด็จ ความส าคัญของ 2.เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้า- พันธุ์ไม้

พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทร ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่หัวมหาวิชราลงกรณบดินทร ป่าดิบชื้นเป็น

เทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสขึ้นครอง และส่ิงแวดล้อม เทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาส พืชเศรษฐกิจ

สิริราชสมบัติ ขึ้นครองสิริราชสมบัติ จังหวัดยะลา

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน 3. พื้นที่ป่าเส่ือมโทรมและพื้นที่

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ต่างๆเช่น พื้นที่สาธารณประโยชน์

น ากล้าไม้มีค่าไปปลูกในพื้นที่ป่าที่มี ศาสนสถาน สถานศึกษา

สภาพเส่ือมโทรมพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พื้นที่ป่าต้นน้ า และพื้นที่อื่นๆ 

พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่ป่าต้นน้ า ที่ทิ้งร้างได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์

และพื้นที่อื่นๆ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร อย่างคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดยะลา ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ไปด้วย

4.เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนทุกคน 2. ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก ดูแลและ ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ

รักษาต้นไม้ ปลูก ดูแลและรักษาต้นไม้

5.ได้ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้

ของจังหวัดยะลา

รวม 2 โครงการ                         -                     - 1,300,000         -          -         -             -                      -        -         -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็น 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 600,000               -           -          - ร้อยละ 80 ของ 1. นักกีฬามีขวัญก าลังใจใน กองแผนฯ คกก.กีฬา

เลิศระดับชาติ เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) ผู้เข้าร่วมเชียร์กีฬา การฝึกซ้อม จังหวัดยะลา

2. เพื่อให้นักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมและ จงัหวดัยะลา มีความพึงพอใจ 2. นักกีฬาสามารถสร้างชื่อ

มีความสามารถยิ่งขึ้น เสียงให้กับจังหวัดยะลา

3. นักกีฬาสามารถประสบความส าเร็จ 3. นักกีฬาได้รับชัยชนะและ

ในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับ ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้น

ภาคและระดับชาติ 4. นักกีฬาของจังหวัดยะลาที่

4. นักกีฬาในระดับเยาวชน ประชาชน มีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่

หันมาสนใจฝึกซ้อมกีฬามากยิ่งขึ้นและ นักกีฬาอาชีพในอนาคต

สามารถก้าวไปสู่กีฬาอาชีพได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2. พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 1.เพื่อให้นักเรียนได้เก็บตัวฝึก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ 500,000                -           -          - ร้อยละ 80 ของ 1. นักกีฬามีขวัญก าลังใจใน กองแผนฯ สมาคมกีฬา

เพื่อความเป็นเลิศ ซ้อมและมีความสามารถยิ่งขึ้น ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ การฝึกซ้อม แห่งจังหวัด

2.นักกีฬาสามารถประสบ จงัหวดัยะลา มีความพึงพอใจ 2. นักกีฬาสามารถสร้างชื่อ ยะลา

ความส าเร็จในการเข้าร่วมการ เสียงให้กับจังหวัดยะลา

แข่งขันทั้งในระดับภาคและ 3. นักกีฬาได้รับชัยชนะและ

ระดับชาติ ได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้น

3.สามารถสร้างขวัญก าลังในให้ 4. นักกีฬาของจังหวัดยะลา

กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่มีความสามารถก้าวขึ้นไปสู่

4.นักกีฬาทั้งระดับเยาวชนและ นักกีฬาอาชีดในอนาคต

ประชาชนมาสนใจฝึกซ้อมกีฬา

มากยิ่งขึ้น

5.นักกีฬาของจังหวัดยะลา

สามารถก้าวขึ้นไปสู่กีฬา

อาชีพได้

รวม 2 โครงการ                         -                     - 1,100,000         -          -         -             -                      -        -         -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดยะลา :  การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1. สืบสานจารีตประเพณีของ 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน 150,000              -           -          - ร้อยละ 80 ของ 1.สร้างขวัญและก าลังใจ กองการศึกษามูลนิธิตุ้ยบ่วย

คนไทยเชื้อสายจีน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของคน เต็งเนี่ยง

2.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ในท้องถิ่น ศาลเจ้าแม่

ได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 2.ประชาชนสามารถประกอบ ทับทิมยะลา

ที่นับถือได้อย่างเสรี พิธีกรรมทางศาสนาที่ตนเอง

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ นับถือได้อย่างเสรีและเป็นการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดยลา สืบสานประเพณ๊วัฒนธรรม

ที่ดีงามและเป็นภาพลักษณ์

ที่ดีงามของจังหวัดยะลา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ ที่ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2. ประเพณีแห่พระลุยไฟ 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ ประชาชนไทยเชื้อสายจนี 150,000              -           -          - ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนในจังหวัดยะลา กองแผนฯ มูลนิธิเจ้า

ขนมธรรมเนียมประเพณีของ และผู้ที่สนใจในจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ และจังหวัดใกล้เคียงเกิดความ แม่ล้ิมกอ

ชาวจีนให้สืบทอดต่อชนรุ่นหลัง และจังหวัดใกล้เคียง มีความพึงพอใจ สนใจ ภาคภูมิใจและร่วม เหนี่ยว

2.เกิดการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จังหวัดยะลา

รวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทย วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย

ในจังหวัดยะลาและจังหวัด เชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป

ใกล้เคียง 2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีงาม

3.เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการประชาสัมพันธ์

และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน การท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

รวม 2 โครงการ                         -                     - 300,000            -          -         -             -                      -        -         -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา


