แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลยุโป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
ประวัติความเป็นมา
สภาต าบลยุ โ ปได้ รั บ การยกฐานะเป็ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยุ โ ปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 เดือน มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป
เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
และต่อมาปี 2555 ได้รับการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลยุโปเป็นเทศบาลตาบลยุโป
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 6 สิงหาคม 2555 มีผลบังคับใช้ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
1.1 ที่ตงั้
ตาบลยุโปหนึ่ง ใน 14 ตาบลของอาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สานักงานเทศบาลตาบลยุโป
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 21,106.25 ไร่ หรือประมาณ 33.77 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
ที่วา่ การอาเภอเมืองยะลา ประมาณ 8 กิโลเมตร
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1.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ตาบลยุโปส่วนใหญ่มลี ักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมและเป็นพื้นที่รับน้าระบายลงสู่แม่น้าปัตตานี
หมูท่ ี่ 2, หมูท่ ี่ 3 และหมูท่ ี่ 1 บางส่วน และเป็นที่ราบเนินเขา ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6
1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
ตาบลยุโปตั้งอยู่ในอาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพ
อากาศแบบร้ อ นชื้ น มี 2 ฤดู ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - พฤษภาคมและฤดู ฝ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤษภาคม – กุ มภาพั นธ์ อุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ย ประมาณ 28.20 องศาเซลเซีย สและสูงสุดเฉลี่ย
34.50 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,712.3 มิลลิเมตรต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย 148 วัน/ปี
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะมีฝนตกชุกที่สุด
1.4 ลักษณะของดิน
ดินของตาบลยุโปเป็นดินร่วน ดินเหนียวและเป็นดินร่วนปนทรายในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ หมู่ที่
1, 2 และ 3 เป็นพืน้ ที่น้าท่วมทามีการสะสมของวัชพืชกลายเป็นปุ๋ย ซึ่งเหมาะแก่การทาการเกษตร
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
1. คลองลาดา หมูท่ ี่ 1, 2, 3
60 ไร่
2. บึงบาโด หมูท่ ี่ 3 บ้านบาโด
30 ไร่
3. แม่น้าปัตตานีผ่าน หมู่ที่ 2, 3
2,320 เมตร
ลักษณะของแหล่งน้าธรรมชาติในพืน้ ที่ตาบลยุโป ประชาชนไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในเชิง
เกษตรได้ เนื่องจากอยู่ห่างไกลพืน้ ที่ทาการเกษตร
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
1. พรุจอื เนาะ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก พืน้ ทีป่ ระมาณ 35 ไร่ กรมพัฒนาที่ดนิ สร้างปี พ.ศ. 2545
2. พรุกง
หมูท่ ี่ 2 บ้านทุ่งเหรียง พืน้ ที่ประมาณ 80 ไร่ ร.พ.ช.
3.ทานบปลาบ้านคลองทราย หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองทรายใน พืน้ ที่ประมาณ 1.54 ไร่ กรม
ชลประทาน สร้างปี พ.ศ.2546
4. ฝายน้าล้น หมูท่ ี่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก พืน้ ที่ประมาณ 10 ไร่
5. สระเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านยุโป พืน้ ที่ประมาณ 15 ไร่ กรมพัฒนาที่ดนิ สร้างปี พ.ศ. 2542
ลักษณะชองแหล่งน้าที่สร้างขึน้ ในพื้นที่ตาบลยุโป ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในเชิงเกษตรได้มากนัก
1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้
ตาบลยุโป ไม่มีสวนปุาหรือ ปุาไมในพืน้ ที่
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลยุโป มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 33.77 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 21,106.25 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆดังนีค้ ือ
ทิศเหนือ จด ตาบลตาเซะ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้
จด ตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จด แม่น้าปัตตานี และอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก จด ตาบลลาใหม่ อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ตาบลยุโป มี 6 หมูบ่ ้าน ดังนี้
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6

ชื่อบ้าน
บ้านยุโป
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านบาโด
บ้านทุ่งยามู
บ้านคลองทรายใน
บ้านบ่อเจ็ดลูก

ชื่อ - นามสกุล
นายวิสุทธิ์ หัวเพ็ชร
นายทักษิณ บือราแง
นายรอฮิง มามะ
นายสุริยะ สองแก้ว
นายปรีชา สมบูรณ์แก้ว
นายรอนิง ซาและ

ตาแหน่ง
ผูใ้ หญ่บ้าน
ผูใ้ หญ่บ้าน
ผูใ้ หญ่บ้าน
ผูใ้ หญ่บ้าน
กานัน
ผูใ้ หญ่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์
0-7327-0163
084 – 9666126
082 -2621557
087-2880457
080- 1379668
084-1947816

2.2 เขตการเลือกตั้ง
แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 2 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านยุโป, หมู่ 2 บ้านทุ่งเหรียง, หมู่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูกบางส่วน
เขตที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ 3 บ้านบาโด, หมู่ 4 บ้านทุ่งยามู, หมู่ 5 บ้านคลองทรายใน, หมู่ 6 บ้านหัวนอน
ตารางแสดงผู้มาใช้สทิ ธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
ตาแหน่ง

เขต จานวน
ที่ ผู้มีสทิ ธิ
ผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตัง้ จานวน ร้อยละ
นายกเทศมนตรี
4,660 3,334 72.16
สมาชิกสภา
1 2,245 1,660 73.94
เทศบาล
2 2,375 1,673 70.44

การมาใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้
บัตรดี
บัตรไม่ลงคะแนน

บัตรเสีย

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
3,122 93.64 80
2.40 132 3.96
1,594 96.02 28
1.69
38
2.29
1,557 93.07 27
1.61
89
5.32
ข้อมูล จากรายงานการเลือกตัง้ ของเทศบาลตาบลยุโป
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3. ประชากร
มีประชากรทั้งสิน้ 6,898 คน แยกเป็นชาย 3,302 คน หญิง 3,596 คน
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,655 ครัวเรือน โดยหมู่ที่ 2 มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดและหมู่ที่ 5
บ้านคลองทรายในมีประชากรน้อยที่สุด
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร (คน)
ครัวเรือน
หมู่ท่ี
หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
รวม
1 บ้านยุโป
571
686
1,257
362
2 บ้านทุ่งเหรียง
796
843
1,639
366
3 บ้านบาโด
656
734
1,390
274
4 บ้านทุ่งยามู
450
459
909
283
5 บ้านคลองทรายใน
257
288
545
174
6 บ้านบ่อเจ็ดลูก
257
586
1,158
196
รวม
3,302 3,596
6,898
1,655
ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎร์ อาเภอเมืองยะลา

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม-2 ปี
3 ปีเต็ม-5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม -14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม- 25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม -60 ปีเต็ม
มากกว่า 60 ปีขึน้ ไป
รวม

เพศชาย
เพศหญิง
คน
%
คน
%
25 1.11
15 0.65
46 2.04
53 2.29
91 4.03
94 4.06
226 10.01
171 7.39
127 5.62
95 4.10
117 5.18
123 5.31
307 13.60
281 12.14
696 30.82
716 30.93
312 13.82
331 14.30
311 13.77
436 18.83
2,258 100.00 2,315 100.00

รวม
คน
40
99
185
397
222
240
588
1,412
643
747
4,573

%
0.87
2.16
4.05
8.68
4.85
5.25
12.86
30.88
14.06
16.34
100.00

ข้อมูล : จาก งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตาบลยุโป

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ชื่อโรงเรียน
จานวน
ครู/บุคลากร

อนุบาล 1
อนุบาล 2
ชาย หญิง ชาย หญิง
3
4
2
6

ป.1
ชาย หญิง
1
4

ป.3
ชาย หญิง
2
2

ป.4
ชาย หญิง
8
5

ป.5
ชาย หญิง
4
3

ป.6
ชาย หญิง
2
3

5

-

-

8

4

8

6

8

8

6

8

11

6

5

9

105

3

3-

-

-

4

1

6

0

5

1

9

3

4

4

5

4

59

2

2

-

-

5

0

3

2

5

7

4

4

7

3

7

4

59

1

-

-

-

1

-

1

1

1

2

-

1

2

1

3

2

17

30

25

20

16

24

16

21

22

16

10

22

22

24

18

18

18

348

ระดับชั้น
ม.1
ชาย
13

53

5

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียน คบ.2

รวม

ม.2
หญิง
15

ชาย
13

รวม

ม.3
หญิง
21

ชาย
23

ม.4
หญิง
14

ชาย
6

ม.5
หญิง
10

ชาย
7

ม.6
หญิง
24

ชาย
13

หญิง
9

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง มีจานวนเด็กผูช้ าย จานวน 14 คน เด็กผูห้ ญิง จานวน 21 คน จานวน ครู 1 คน /ผู้ดูแลเด็ก 1 คน

168

๕

บ้านยุโป
จานวน 11 คน
บ้านทุ่งเหรียง
5
3
จานวน 16 คน
บ้านบาโด
6
1
จานวน 13 คน
วัดชมพูสถิต
1
3
จานวน 11 คน
บ้านคลองทราย 1 จานวน 7 คน
ผดุงศาสน์วิทยา 12 14
จานวน 19 คน

อนุบาล 3
ชาย หญิง
-

ระดับชั้น
ป.2
ชาย หญิง
2
2
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4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยุโป มี 2 แห่ง
4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยุโป ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 1
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยุโป
นายอานาจ ซุ่ยดา
มีบุคลากร 6 คน ,ลูกจ้าง 2 คน ,อสม. 35 คน
หมายเลขติดต่อ 0-7327-0107 , 0898695371

4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งยามู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งยามู นายสมาน ดอเลาะ
มีบุคลากร 5 คน ,ลูกจ้าง 3 คน ,อสม. 33 คน
หมายเลขติดต่อ 0-7320-6760, 089 – 296 - 9384
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4.3 อาชญากรรม
ปี พ.ศ.2561 มีเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุความไม่สงบในสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.4 ยาเสพติด
มีปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่แต่ไม่สามารถระบุกลุ่มเปูาหมายได้
4.5 การสังคมสงเคราะห์
4.6 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ที่
1

ชื่อวัด/มัสยิด/
วัดยูปาราม

2. วัดชมพูสถิต
3

วัดวาลุการาม

ที่ตั้ง

เจ้าอาวาส/อิหม่าม

หมูท่ ี่ 1 บ้านยุโป

พระครูนันทนาภิวัฒน์

หมูท่ ี่ 4 บ้านทุ่งยามู

พระมหาเกษม

หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองทรายใน

พระทนงค์จิรปัญโญ
(รักษาการเจ้าอาวาส)

4

มัสยิดมัสยิดตัรปิยะตุลอัตฟาล หมูท่ ี่ 2 บ้านบาโงจีจา

นายดาโห๊ะ ยือแฮ

5

มัสยิดแมะซะห์อิสลามียะห์

หมูท่ ี่ 2 บ้านอุเส

นายนุรดิน กาลอ

6

มัสยิดเราฎอตุลอัตฟาบราแง

หมูท่ ี่ 2 บ้านทุ่งเหรียง

นายอับดุลการิม กาเกาะ

หมูท่ ี่ 3 บ้านบาโด

นายมะนอ เจ๊ะเหาะ

7 มัสยิดตัรบิยะห์-อิสลามิยะห์
8

มัสยิดอัซอรุสสุนนะห์
ยาแมะอัลแบะซะห์

หมูท่ ี่ 3 บ้าน บาโด

นายอับดุลมาเลก แวสะมะแอ

9

มัสยิดนูรุลอิห์ซัน

หมูท่ ี่ 6 บ้านหัวนอน

นายอับดุลกอเดร์ แลเมาะ

หมูท่ ี่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก

นายวอแม มะลี

10 มัสยิดนูรุลฮูดา
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4.7 สนามกีฬา / นันทนาการ
1. ลานกีฬา ข้างสานักงานเทศบาลตาบลยุโป หมูท่ ี่ 1
2. ลานกีฬาบ้านอุเส หมูท่ ี่ 2
3. ลานกีฬาบ้านทุ่งเหรียง หมูท่ ี่ 2
4. ลานกีฬา บ้านบาโด หมู่ที่ 3 (ข้างโรงเรียน คบ. 2)
5. ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 4 หน้า รพ.สต. ทุ่งยามู
6. ลานกีฬา หมูที่ 5 (สนามโรงเรียนบ้านคลองทราย)
7. ลานกีฬา หมูที่ 6หลังมัสยิดนุรุลฮูดา
8. สนามกีฬาลุ่มบาปบ้านบาโงจีจา หมู่ที่ 2
4.8 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
- ชุดคุ้มครองตาบล
ที่ตงั้ หมู่ที่ 1

- หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 ม. พัน ที่ 13
ที่ตงั้ วัดยูปาราม หมู่ที่ 1

- หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 ม. พัน ที่ 13
ที่ตงั้ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5

- หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 ม. พัน ที่ 13
ที่ตงั้ วัดชมพูสถิต หมูท่ ี่ 4
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตาบลยุโปมีถนนที่เชื่อมติดต่อกับพืน้ ที่ใกล้เคียง เช่น ถนนลาดยางสายลาใหม่ - ยุโป – เข้าสู่ตัว
เมืองยะลา ,ถนนสายบ้านยุโป – ท่าสาป - เข้าสู่ตัวเมืองยะลา และในปัจจุบันนี้ ตาบลยุโป มีถนนสี่เลน
ของกรมทางหลวงแผ่นดิน สาย 418 ตัดผ่านในพื้นที่ หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ซึ่งจะอานวยความสะดวก
ในการเดินทางคมนาคมมากขึน้
ตารางแสดงเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลยุโป
ที่

ประเภท
ถ่ายโอนจาก
ถนน
1 ถนนลาดยาง โยธาฯ

ระยะทาง(กิโลเมตร)/รหัสสายทาง

จานวน

บ้านยุโป-ถนน รพช. หน้า ร.ร. คบ. 2
1 สาย
ระยะทาง 1.089 กม. (ยล.ถ.54-002 )
2 ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท บ้านทุ่งเหรียง – บาโด ระยะทาง 4.00 กม. 1 สาย
(ยล.ถ.54-001)
3 ถนน คสล.
ในตาบลยุโป
ระยะทางรวม 34.788 กม.
61 สาย
4 ถนนดินลูกรัง ในตาบลยุโป

ระยะทางรวม 3.216 กม.

-

5 ถนนหินคลุก

ระยะทางรวม 0.480 กม.

-

ในตาบลยุโป

ข้อมูล : จาก กองช่าง เทศบาลตาบลยุโป

5.2 การไฟฟูา
- ไฟฟูาครัวเรือน มีไฟฟูาใช้ทุกหมูบ่ ้านแต่ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนและมีการต่อพ่วงไฟฟูา
- ไฟฟูาสาธารณะ มีไม่ครอบคลุมทุกเส้นทางคมนาคม
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5.3 การประปา
หมู่ท่ี
ชื่อหมู่บ้าน
1 บ้านยุโป

ประเภทประปา
ผู้ใช้น้า/หลัง
หมายเหตุ
ประปาบาดาลขนาดกลาง 145 หลัง เทศบาลตาบลยุโปก่อสร้าง

2

บ้านออก

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

55 หลัง

เทศบาลตาบลยุโปก่อสร้าง

4

บ้านทุ่งยามู

ประปาบาดาลขนาดใหญ่
ประปาผิวดิน

108 หลัง

เทศบาลตาบลยุโปก่อสร้าง

5

บ้านคลองทรายใน

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

-

6

บ้านบ่อเจ็ดลูก

ประปาบาดาลขนาดใหญ่

80 หลัง

กรมอนามัยก่อสร้าง
กรรมการหมู่บ้านบริหารจัดการ
อาเภอเมืองยะลาก่อสร้าง
ถ่ายโอนให้เทศบาลตาบลยุโป

5.4 โทรศัพท์
ลาดับ
ประเภท
1 เสาสัญญาณโทรศัพท์

ที่ตั้ง
หมูท่ ี่ 1 บ้านยุโป
หมูท่ ี่ 4 บ้านทุ่งยามู
หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองทราย
หมูท่ ี่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก

2

ตู้โทรศัพท์

หมูท่ ี่ 1 บ้านยุโป

3

บริการอินเตอร์เน็ต

เทศบาลตาบลยุโป หมูท่ ี่ 1

จานวน
1 เสา
2 เสา
1 เสา
1 เสา
1 ตู้
1 เครื่อง

ข้อมูล : จาก งานจัดเก็บรายได้

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
มีพนักงานไปรษณีย์ ขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์เข้ามาในพื้นที่
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6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพทาเกษตรกรรมโดย มีครัวเรือนทาการเกษตร
1,635 ครัวเรือน มีพื้นที่ทาการเกษตร 10,898 ไร่ อาชีพทาการเกษตร เช่น ทาสวนยาง สวน
ผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ และทานาข้าว ทาไร่ ปลูกข้าวโพด
6.2 การประมง ประชาชนจะไม่ยึ ดเป็นอาชีพ แต่จะท าประมงเพื่อยังชีพลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน เช่น เลี้ยงปลาดุกในบ่อ หรือจับปลาในแม่น้า – ลาคลองธรรมชาติ การเลีย้ งผึ้ง
6.3 การปศุสัตว์ มีฟาร์มเลี้ยงโค 1 แห่ง และส่วนมากประชาชนจะทาการปศุสัตว์เพื่อยังชีพ
ในครัวเรือนเช่น การเลีย้ งไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว
6.4 การบริการเทศบาลตาบลยุโป จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่น บริการ
รับชาระภาษีนอกพืน้ ที่เดื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ
ที่ ส านั ก งาน การให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ปิ ด เผยให้ กั บ ประชาชนที่ เ ข้ า มาขอ ใช้ บ ริ ก ารที่
สานักงาน การให้ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
6.5 การท่องเที่ยว ในพืน้ ที่ตาบลยุโป ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่จะมีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ ี่ 4 , ศูนย์พ่อพอเพียง หมู่ที่ 1 , ศูนย์เรียนรู้การทา
ก๊าสชีวภาพ หมู่ที่ 2 และมีศาสนสถานที่สาคัญ เช่น วัดยูป าราม วัดวาลุการาม วัดชมพูสถิตย
นอกจากนี้ ยังมีตลาดนัดยามเยี่ยมบ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5
6.6 การอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
รวม
ร้านค้า/ร้านขายของชา
8
7
6
8
6
9
44
ร้านอาหาร
3
1
3
1
8
ปั้มน้ามันขนาดเล็ก
ร้านซ่อมรถ
2
1
2
3
8
รับซือ้ น้ายาง/ยางพารา/ขี้ยาง
4
3
2
1
4
14
โรงสีขา้ ว
ตลาด
1
1
2
ร้านซักอบรีด
1
1
เสริมสวย
1
1
2
ร้านรับซือ้ ของเก่า
-

ข้อมูล : จาก งานจัดเก็บรายได้
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กลุ่มอาชีพ/กองทุน
1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยุโป
2.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.กองทุนหมูบ่ ้านบ้านยุโป
4.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านยุโป
5.ศูนย์เรียนรู้ “ บ้านพ่อ พอเพียง”
6.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านออก
7.กองทุนหมูบ่ ้านบ้านออก
8.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งเหรียง
9. กลุ่มสตรีทาขนมไทยประยุกต์
10.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านทุ่งเหรียง
11.กองทุนหมู่บ้านบ้านบาโด
12.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาโด
13.กองทุนหมู่บ้านบ้านทุ่งยามู
14.กลุ่มปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งยามู
15.กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งยามู
16.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านทุ่งยามู
17.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองทราย
18.กองทุนหมูบ่ ้านบ้านคลองทรายใน
19.กลุ่มรับซือ้ น้ายาง
20.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านคลองทรายใน
21.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเข้าถึง เข้าใจ
และพัฒนา

ชื่อประธานกลุ่มฯ
หมู่ท่ี
นายสมผัส นวลแก้ว
1
นางวิมลศรี เสนาจักร
1
นายคารพ พูนเกิด
1
นางกฤษณา สินธุ์สอาด 1
นายพินัย แก้วจันทร์
1
นายนิรันดร์ เพชรแท้
2
นายธานินทร์ บือราแง
2
นางปาตีเม๊าะ บูละ
2
นางปาตีเม๊าะ บูละ
2
นางพินยา แก้วเขียว
2
นายอัรจือมิง สามะ
3
นางเจ๊ะซาปีนะ แวกาจิ
3
นายไหว ปานแสงทอง
4
นายไหว ปานแสงทอง
4
นางนัยนา สองแก้ว
4
นางอารี สุวรรณชาตรี
4
นางสาวอารีย์ แสวงดี
5
นายปรีชา สมบุรณ์แก้ว 5
นางมณฑา นวลนาค
5
นางมณฑา นวลนาค
5
นางสาวอารีย์ แสวงดี
5

หมายเหตุ

22.กองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อเจ็ดลูก
23.กลุ่มทาน้าพริกผูส้ ูงอายุบ้านยุโป
(น้าพริกแมงดา –ตาแดง)
24.กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป
(ผ้าพันคอ)

นายมะตา สามะ
นางอรุณี สุพงษ์

6
1

ลงทะเบียน OTOP

นางสาวมารยะ มาแซ

1

OTOP 4 ดาว

กลุ่มเลี้ยงสุกร
,กลุ่มเลี้ยงไก่
,กลุ่มปลูกผักฯลฯ
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หมู่ท่ี
1
5
6
2
3

ชื่อกลุ่มอาชีพ
25.กลุ่มกริซเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ไม้กลึง
26.กลุ่มสตรีทาขนมบ้านคลองทรายใน
27.กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า มือแย บาดง
28.กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า รอกีเย๊าะ บาสอ
29.กลุ่มทาขนมกะหรี่ปั๊บ

ประเภทของการทาการเกษตร

21. ทานา
2.2 ทา
สวน

2.3 ทาไร่

ชื่อประธานกลุ่มฯ
นายพงศักดิ์ พรมสัง
นางมณฑา นวลนาค
นางมือแย บาดง
นางรอกีเย๊าะ บาสอ
นางอาตีกะ ตะระชี

จานวน

ครัวเรือน
ในเขตชลประทาน 0
นอกเขตชลประทาน 6
ทุเรียน
191
ลองกอง
176
ลางสาด
1
มังคุด
170
เงาะ
139
มะนาว
5
มะพร้าว
149
สะตอ
26
แตงกวา
69
ผักบุ้ง
41
อ้อย
54
ยางพารา
675
ข้าวโพด
79
ปาล์ม
94
ถั่วฝักยาว
37

หมายเหตุ
OTOP 3 ดาว
ลงทะเบียน OTOP
ลงทะเบียน OTOP
ลงทะเบียน OTOP
-

ผลผลิตฉ
ลี่ย

(ไร่)
0
25
305
212
2
321
367
5
288
39
143
11
75
3,486
230
292
60

ราคา

(ไร่)

ต้นทุน

ขายเฉลี่ย

0
346
685
584
900
284
514
800
800
2,400
1,500
800
5,000
240
1,500
1,800
1,250

0
4,000
4,500
2,400
2,400
1,200
1,500
20,000
4,000
2,500
2,000
1,200
2,500
2,800
1,500
3,500
5,000

0
5,190
23,975
4,088
6,300
2,840
7,710
12,000
2,400
4,800
15,000
16,000
40,000
10,800
30,000
5,400
16,250

6.8 แรงงาน ในพืน้ ที่มีแรงงานพม่าเข้ามาทางานในภาคเกษตร เช่น กรีดยาง และการก่อสร้าง
เช่น คนงานก่อสร้าง
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของหมู่บ้าน
หมู่ท่ี
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านยุโป
บ้านทุ่งเหรียง
บ้านบาโด
บ้านทุ่งยามู
บ้านคลองทรายใน
บ้านบ่อเจ็ดลูก

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
367
687
803
862
651
729
430
467
289
265
546
560

รวม

ครัวเรือน

พืน้ ที่ (ไร่)

1,454
1,665
1,380
897
554
1,106

361
366
273
283
165
187

2,397
1,884
1,434
1,341
1,445
2,397

หมายเหตุ

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
7.2.1 ประเภทของการทาการเกษตร
ประเภทของการทาการเกษตร
21. ทานา
2.2 ทาสวน

2.3 ทาไร่

ในเขตชลประทาน
นอกเขตชลประทาน
ทุเรียน
ลองกอง
ลางสาด
มังคุด
เงาะ
มะนาว
มะพร้าว
สะตอ
แตงกวา
ผักบุง้
อ้อย
ยางพารา
ข้าวโพด

จานวน
ครัวเรือน
ไร่
0
0
6
25
191
305
176
212
1
2
170
321
139
367
5
5
149
288
26
39
69
143
41
11
54
75
675
3,486
79
230

ผลผลิตเฉลี่ย
ไร่
0
346
685
584
900
284
514
800
800
2,400
1,500
800
5,000
240
1,500

ราคา
ต้นทุนผลิต ขายเฉลี่ย
0
0
4,000
5,190
4,500
23,975
2,400
4,088
2,400
6,300
1,200
2,840
1,500
7,710
20,000
12,000
4,000
2,400
2,500
4,800
2,000
15,000
1,200
16,000
2,500
40,000
2,800
10,800
1,500
30,000

ปาล์ม
ถั่วฝักยาว

94
37

292
60

1,800
1,250

3,500
5,000

5,400
16,250
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
7.3.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
จานวน 4 แห่ง คลองลาดา ,แม่น้าปัตตานี ,พรุจือเนาะ,
พรุกง ,บึงบาโด มีพืน้ ที่ รวม 205 ไร่
7.3.2 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
จานวน 3 แห่ง ทานบปลาบ้านคลองทราย ,ฝายย้าล้น ,
สระน้าเฉลิมพระเกียรติ มีพืน้ ที่ 26.54 ไร่
แหล่งน้าที่มอี ยู่ในพืน้ ที่ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้มากนักเนื่องจากอยู่ห่างจากพืน้ ที่ทา
การเกษตรของราษฎร และเมื่อถึงฤดูแล้ง ก็มีไม่เพียงพอในการทาการเกษตร
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค)
หมู่บ้าน

ประปา
ประเภท

1

กาลังผลิต

ครัวเรือน
ผู้ใช้น้า บ่อน้า
ตื้น
77
220

1. ประปาบาดาลขนาดกลาง รับโอนจาก
หมูบ่ ้าน พ.ศ. 2546

14 ลบ.ม./ชม.

2.ประปาบาดาลขนาดกลาง อปท.ก่อสร้างเอง
พ.ศ. 2551

15 ลบ.ม./ชม.

65

2

3.ประปาบาดาลขนาดใหญ่ อปท. ก่อสร้างเอง
พ.ศ. 2551

30 ลบ.ม./ซม.

55

4

4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ อปท. ก่อสร้างเอง 30 ลบ.ม./ชม.
พ.ศ. 2551

36

5. ประปาผิวดินขนาดเล็ก อปท. ก่อสร้างเอง
พ.ศ. 2557

10 ลบ.ม./ชม.

72

5

6. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ รับโอนจากกรม
อนามัย พ.ศ. 2546

30 ลม.ม/ชม.

100

74

6

7.ประปาบาดาลขนาดใหญ่ รับโอนจากกรม
อนามัย พ.ศ. 2546

30 ลบ.ม./ชม.

110

86

311

183
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชากร
นับถือศาสนาพุทธ
42.3 เปอร์เซ็นต์
นับถือศาสนาอิสลาม 57.8 เปอร์เซ็นต์
8.2 ประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีที่สาคัญในพืน้ ที่ตาบลยุโป จะมีทั้งทางศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ
8.2.1 ประเพณีทางศาสนาพุทธ เช่น ประเพณีวันเข้าพรรษา ,ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ,
ประเพณีชักพระ ,ประเพณีสรงน้ารูปเหมือนเจ้าอาวาสวัดยูปาราม ,ประเพณีลอยกระทง
8.2.2 ประเพณีทางศาสนาอิสลาม เช่น วันฮารีรายอ ,วันอาซูรอ ,งานรอมฎอน ,งานเมาลิด
8.3 ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
8.4 สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
คลองลาดา

หมูท่ ี่ 1,2,3

60 ไร่

บึงบาโด

หมูท่ ี่ 3 บ้านบาโด

30 ไร่

แม่น้าปัตตานี

ผ่าน หมู่ 2,3

2,320 กม.

พรุจอื เนาะ

หมูท่ ี่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก พืน้ ที่ประมาณ 35 ไร่
กรมพัฒนาที่ดนิ สร้างปี พ.ศ. 2545

พรุกง

หมูท่ ี่ 2 บ้านทุ่งเหรียง พืน้ ที่ประมาณ 80 ไร่

ทานบปลาบ้านคลองทราย

หมูท่ ี่ 5 บ้านคลองทรายในพืน้ ที่ประมาณ1.54 ไร่
กรมชลประทาน สร้างปี พ.ศ. 2546

ฝายน้าล้น

หมูท่ ี่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก พืน้ ที่ประมาณ 10 ไร่

สระเฉลิมพระเกียรติ

หมูท่ ี่ 1 บ้านยุโป
พืน้ ที่ประมาณ15 ไร่
กรมพัฒนาที่ดินสร้างปี พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่
การพั ฒนาให้ค นไทยมีค วามสุ ข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติใ นการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับ สูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ด้าน โดยมีสาระสาคัญ ของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปู อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากภายนอก รวมทั้ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกที่มตี ่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝัง่ ทะเล
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก ก าลั ง ปู อ งกั น ประเทศการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่ นวระนาบมากขึ้น
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๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการ
เป็นผู้ป ระกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษ ย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เ ปลี่ย นไป รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้
ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่
เข้ ม แข็ ง และการพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรที่ มี ศั ก ยภาพและอาหารคุ ณ ภาพสะอาดและปลอดภั ย ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุต สาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึน้ - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย
มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็ นฐานรายได้เดิม เช่น การ
ท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและ
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์ก ลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีป ระสิท ธิภาพและมีส่วนร่วม มีก ารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ดา้ นการต่างประเทศ
๓) ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เ ป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ ให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อการดารงชีวติ ในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา
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๕) ยุ ท ธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติ บ โตบนคุณภาพชี วิตที่เ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการ ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตอ้ งให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มขี นาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานการณ์ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กรอบหลักการของการวางแผนที่และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพั ฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก สมดุล ยั่ งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มรี ายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปูาหมาย
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสูร่ ายได้สูง
1. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติตอ่ หัว (GDP Per Capita)
ณ สิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท และ 301,199 บาท ต่อคนต่อ
ปี
3. ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
4. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0
การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
2. การศึกษาและการเรียนรูไ้ ด้รับการพัฒนาคุณภาพ
3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
การลดความเหลื่อมล้าในสังคม

1. การกระจายรายได้มคี วามเท่าเทียมกันมากขึ้น
2. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
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การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
2. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
1. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสว่ นร่วม
2. ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น
3. มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
3. การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจติ อล
4. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
5. การปรับโครงสร้างการผลิต
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1. การพัฒนาศักยภาพคนในช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้ รียนและ(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระบบปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อ

เพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้อการของ
ตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
3. การพัฒนาด้านสุขภาพ
4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย
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การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
โดย (1) พั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณะให้ มี คุ ณ ภาพและมี ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง อย่ า งหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริก ารสาธารณสุ ข และการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน สวัส ดิก ารสั งคมและกระบวนการ
ยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่ อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยด าเนินการร่ว มกับภาคธุรกิจเอกชนและ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน
3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร
4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
1. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
2. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
3. การส่งเสริมการลงทุน กรค้าชายแดน และการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
2. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว
4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
1. การสร้างความโปร่งใส
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม
4. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพ
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้นานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาและแผนพัฒนา
พื้ น ที่ พิ เ ศษ ๕ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ แ ละความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ม าเป็ น กรอบในการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโต
ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด โดยกาหนด วิสัยทัศน์ ว่า
“ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และการท่องเที่ยว สู่อาเซียน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
ศูนย์กลางพัฒนายางพาราหมายถึง การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราทั้งระบบการผลิต
การแปรรูป และการหาช่องทางการตลาด เพื่อให้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของกลุ่มจังหวัด มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างมูลค่าเพิ่มยางและผลิตภัณฑ์
ยาง ทั้งต้ น น้ า กลางน้ า ปลายน้ า ได้แ ก่ ยางแผ่ นรมควัน ยางแท่ ง น้ ายางข้น ยางเครป ยางคอมปาวด์
ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา เป็นต้น ต้นทุนลดลง น้ายางเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น ยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ศูนย์กลางการพัฒนาฮาลาล หมายถึง การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาล ซึ่งกลุ่มจังหวัดมีศักยภาพ
และเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในกลุ่ม ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานการผลิตของสินค้าฮา
ลาล สร้างอัตลักษณ์สินค้าฮาลาลให้กลุ่มจังหวัด และพัฒนาช่องทางการตลาด ยกระดับสินค้าฮาลาลของกลุ่ม
สู่สากล ทั้งที่เป็นอาหาร (Food) และไม่เป็นอาหาร (Non Food) การใช้ประโยชน์ ๘๒% เป็นมุสลิม ผ่านมือ
คนสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในชื่อของ “อัลฟาตอนี” ทั้งนี้จะใช้อีก ๑๓ จังหวัดเป็นฐานสนับสนุนเรื่องฮา
ลาล ไม่ใช้เฉพาะนิคมฮาลาลปัตตานี ย้ายมาใช้เขตอุตสาหกรรมปัตตานี สตูล และสงขลา เพื่อช่วยขับเคลื่อน
ให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นมุสลิมซึ่งมีเป็นจานวนมากในกลุ่มจังหวัด
ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ ยวที่เชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และให้ได้มาตรฐานส่งเสริมผู้
ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่มจานวนผู้เยี่ยมเยือน
และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
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วิสัยทัศน์ (Vision) “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง สู่อาเซียน”
เมืองเกษตรก้ าวหน้า ภาคการเกษตรมีบ ทบาทสาคัญ ต่อ เศรษฐกิจ ของกลุ่มจัง หวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์
และไม้ผล โดยในปี 2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ไม้ผลและ
ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดย
การส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้
ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น และไม้ ผ ล ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และสร้ า งความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ 6
ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็น
ที่ตงั้ ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดย
พัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น สามารถรองรับการ
ขนส่งและการค้าทั้งในและนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามา
ลงทุนในพืน้ ที่เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
การท่องเที่ยว หลั งปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและ
อาเซีย น การบริหารจัดการการท่องเที่ ย วที่เ ป็นมิตรกั บ สิ่งแวดล้อม การบริก ารนัก ท่องเที่ย วที่ไ ด้
มาตรฐานสากล มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว ประมงและปศุสัตว์)
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดน เมืองต้นแบบ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ข้อมูลฐาน
รวม 5 ปี
มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วล อัตราการขยายตัวมูลค่า อัตราการขยายตัวค่าผลิตภัณฑ์มวล
เป้าประสงค์รวม

2560
-

เป้าหมายรายปี
2561
2562
2563
1.5
2.0

2564
2.5

รวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ผลิตภั ณฑ์มวลรวมของ รวมกลุ่ มจั ง หวั ด เฉลี่ย ปี 2554 –
ชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึน้
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด เ พิ่ ม ขึ้ น 2558 ร้อยละ 1.5 (มูลค่าเฉลี่ย 5
ร้อยละ 2.5
ปี 136,082 ล้านบาท)

(138,1
23)

(138,8
03)

(139,4
83)

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
หมายเหตุ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
เพิ่มผลผลิตสินค้า
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ด้านเกษตร
(ยางพารา ปาล์ม
น้ามัน มะพร้าว
ไม้ผล ข้าว ประมง
และปศุสัตว์)
เพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึน้ เฉลี่ยไร่ละ 5
กิโลกรัมจากค่าฐาน
2.ผลผลิตปาล์มน้ามัน
เพิ่มขึน้ เฉลี่ยไร่ละ 200
กิโลกรัม จากค่าฐาน
3. ปริมาณการเลี้ยงปศุ
สัตว์ (แพะ/โค/แกะ) สาย
พันธุ์ดีเพิ่มขึน้ 3 สายพันธุ์
4. พืน้ ที่การปลูก
มะพร้าว จานวน
3,000 ไร่
5. พืน้ ที่ปลูกไม้ผล
(ลองกอง ทุเรียน เงาะ
มังคุด) เพิ่มขึน้ ร้อยละ
10 ของพืน้ ที่ปลูก
6. ผลผลิตข้าวนาปี
เพิ่มขึน้ ไร่ละ 25
กิโลกรัม รวม 75
กิโลกรัม

ข้อมูลฐาน
ผลผลิต (ปี 2559)
235 กิโลกรัม/ไร่

2560
-

เป้าหมายรายปี
2561 2562
2563
240
245

2564
250

ผลผลิตปี 2559
จานวน 1,282
กิโลกรัม/ไร่
NA

-

-

1,482

1,682

1,882

-

-

1

2

3

NA

-

-

1,000
ไร่

2,000
ไร่

3,000
ไร่

พืน้ ที่ปลูกไม้ผลกลุม่
จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2558
จานวน 251,315
ไร่
ผลผลิตข้าวนาปี
ประจาปี 2558
จานวน 375
กิโลกรัมต่อไร่

-

-

3%

6%

10 %

-

-

400
กก/ไร่

425
กก/ไร่

450
กก/ไร่

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่สาคัญดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง
และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดาเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอานาจการต่อรอง

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และมีมูลค่าเพิ่ม
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้านเกษตร
5. ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัต
ลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพืน้ ที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
1. มู ล ค่า การค้ า
ช า ย แ ด น ก ลุ่ ม
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ชายแดนเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
มู ล ค่ า การค้ า ชายแดน
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น ร้อยละ
6
วงเงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.5

ข้อมูลฐาน
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนกลุ่ ม ฯ ปี
2558 จานวน
8,521.8 ล้านบาท
เงินลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน ปี 2559
จานวน 17,850
ล้านบาท

2560
-

-

เป้าหมายรายปี
2561 2562
2563
2%
4%
(8,692. (8,862.

2564
6%
(9,033.

236

672

108

ลบ.)

ลบ.)

ลบ.)

2.5%
(18,29
6.25
ลบ.)

5%
(18,74
2.50
ลบ.)

7.5%
(19,242
.30 ลบ.)

-

กิจกรรมที่สาคัญดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้า ระบบปูองกัน
อุทกภัย เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เพื่อ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมอื เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
6. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

หมาย
เหตุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเมืองท่องเที่ยวชายแดน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
รวม 5 ปี
- รายได้จากการ รายได้จากการท่องเที่ยว
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
เพิ่มขึน้

ข้อมูลฐาน
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่องเที่ยว ปี 2559
จ านวน 6 ,436.6
ล้านบาท

2560
-

เป้าหมายรายปี
2561 2562
2563
2%
4%
(6,565. (6,694.
330
064
ล้าน
ล้าน
บาท)
บาท)

2564
6%
(6,822.
796
ล้าน
บาท)

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่สาคัญดังนี้
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดยะลา
1. วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน
คาอธิบายวิสัยทัศน์
จังหวัดยะลามีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบมีความ
สะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทย มีสถานทีท่องเที่ยวที่มีคามหลากหลายโดยเฉพาะอาเภอเบตง

จนมีคาขวัญว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
โดยการทาสวนยางและสวนผลไม้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ก็มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม
แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคสาคัญในการ
พัฒนาจังหวัด
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ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา คือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่ง
คั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน ” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างความสุข สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยนายะลามุ่งไปสู่เมือง
ท่องเที่ยวที่นา่ อยู่ มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ นาไปสู่ยะลา
เมืองแห่งความสุข : Yala city of happiness
2. พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนมีความเข้าใจที่ดีต่อภาครัฐ
2. เสริ ม สร้ า งการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มันคง
3. เสริมสร้างการอานวยความเป็นธรรมและส่งเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนด้านสุขภาพและสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
5. ประสาน สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจังหวัด การจัดจังหวัดแบบบูรณา
การกับทุกภาคส่วน
3. เปูาประสงค์รวม
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใ น
เมืองที่นา่ อยู่สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินเชื่อมั่น
ศรัทธาภาครัฐ

4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จานวน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
1. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม พัฒนา การผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก
เป้าประสงค์ : รายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นและกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรมีความ
เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ปี 2561–2565
ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
1.ร้อยละที่เพิ่มขึน้ ของมูลสินค้าเกษตร
ข้อมูลเฉลีย่ 3 ปี
(ทุเรียน,ลองกอง,มังคุด,กล้วยหิน,โค (2557-2559)
เนือ้ ,แพะและไก่เบตง)
ร้อยละ 2 ต่อปี
2. ยกระดับชั้นสหกรณ์
ปี 2558
จากชั้น 2 เป็นชั้น 1
จานวน 109 สหกรณ์
ชั้น 1 = 24 สหกรณ์
ชั้น 2 = 41 สหกรณ์
ชั้น 3 = 4 สหกรณ์
ชั้น 4 = 40 สหกรณ์

2561
2.5 %
ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
2562 2563
3%
3.5 %
ต่อปี
ต่อปี

2564
4%
ต่อปี

10

10

10

10

สหกรณ์

สหกรณ์

สหกรณ์

สหกรณ์

กลยุทธ์ :
1. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก

2. การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ดพ้วยเครื่องมือแผนที่เกษตร (Agri-map) เพื่อ
การบริหารจัดการเชิงลุก
3. พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบและปราดเปรื่อง (Smart famer)
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเกษตร
5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคการเกษตร
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพกลุ่มของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
7. ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
8. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการผลิต การแปรรูปและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
9. ส่งเสริม ขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่า งประเทศและพัฒ นาผู้ป ระกอบการ
ส่งออกให้มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
ได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ปี 2561 – 2564
ตัวชี้วัด
ข้อมูลฐาน
1.จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ไ ด้รับการ
พัฒนา
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้

ข้อมูลเฉลีย่ 3 ปี
(2559-2561)
6 แหล่งต่อปี
ข้อมูลเฉลีย่ 3 ปี
(2557-2559)
ร้อยละ 6.05

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

2564

6 แหล่ง
ต่อปี

6 แหล่ง
ต่อปี

6 แหล่ง
ต่อปี

6 แหล่ง
ต่อปี

6.5 %
ต่อปี

7.0 %
ต่อปี

7.5 %
ต่อปี

8.0 %
ต่อปี

กลยุทธ์ :
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
2. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

4. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
5. พัฒนาศักยภาพอาเภอเบตงให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพือ่ การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองน่าอยู่ การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง
สุขภาพดี
กลุ่ มผู้ได้ รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่ สงบ ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร
และผู้ด้อยโอกาส
มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ปี 2561 – 2564
ตัวชี้วัด
1.ค่ า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
จากการสอบ O-Net ชั้น ม.3 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผา่ นมา

2.อัตรามารดาตาย (ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน) ลดลง

ข้อมูลฐาน
ปีการศึกษา 2558
ร้อยละ 33.25
ปีการศึกษา 2559
ร้อยละ32.41
ลดลง 0.84
ปี 58 = 79.29
ปี 59 = 55.13
ปี 60 = 48.83

ค่าเป้าหมาย
2561
1

2562
1

2563
1

2564
1

ไม่เกิน
60

ไม่เกิน
55

ไม่เกิน
50

ไม่เกิน
45

(เฉลี่ย 3 ปี = 1.08)
3.แรงงานนอกระบบที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบ
ประกั น สั ง คมและได้ รั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพเพิ่มขึน้
4.กลุ่มได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่ส งบ ผู้ด้อ ยโอกาส ผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึน้
5.หมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ
มูลฝอยเพิ่มขึน้

ปี 2560ร้อยละ 10
(แรงงานนอกระบบ
170,735 คน)
ปี 2560
ร้อยละ 89.89

10.5

11

11.5

12

90

92

94

96

ปี 2560
ร้อยละ 70

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
50

ร้อยละ
55
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กลยุทธ์ :
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนา ยกระดับการศึกษาและครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เท่า
เทียมและทั่วถึง
3. ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุ่มวัย
4. ยกระดับคุณภาพชีวติ ผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้สูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาสและคนพิการ
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน
6. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์เฝูาระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลาสันติสุข
เป้ าประสงค์ : สั งคมมี ความปรองดอง สมานฉันท์ หมู่ บ้ าน ชุม ชนมีส่ วนร่วมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ตามแนวทางประชารัฐอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย : ปี 2561 – 2564
ตัวชี้วัด
1.ร้ อ ยละของสถิ ติ ก ารก่ อ เหตุ ร้ า ย
ลดลงในปีท่ผี ่านมา
2.ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งที่
มีระบบรักษาความปลอดภัย

กลยุทธ์ :

ข้อมูลฐาน
ปี 2560
ลดลง ร้อยละ 10
ปี 2560
ร้อยละ 89

ค่าเป้าหมาย
2561
ร้อยละ
11
ร้อยละ
90

2562
ร้อยละ
12
ร้อยละ
91

2563
ร้อยละ
13
ร้อยละ
92

2564
ร้อยละ
14
ร้อยละ
93

1. ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
3. พัฒนาระบบปูองกัน แก้ไขภัยพิบัติและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. เสริมสร้างคุณค่าทางอัตลักษณ์และวิถีของประชนในพืน้ ที่
6. สร้างความเข้าใจ และอานวยความเป็นธรรม
7. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
8. จังหวัดยะลามีสถาบันทางการศึกษาทุกระดับ มีความหลากหลาย เอื้อกับวิถีชีวิต อัต ลักษณ์
และความต้องการของท้องถิ่น มีการบูรณาการการศึกษาระหว่างงานทางการศึกษาในจังหวัด และทุก
ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. เป็นจังหวัดที่มผี ังเมืองสวยงานมและมีความสะอาด
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
วิสัยทัศน์ : คุณภาพชีวิต สังคมยั่งยืน บนพืน้ ฐานความพอเพียง ยะลาสันติสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต
1.เป้าประสงค์ : การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานด้านคุณภาพ
ชีวติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนให้
สอดคล้องกับประเทศกลุม่ อาเซียน
ประเทศกลุม่ อาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในระบบ และนอกระบบและตามอัธยาศัย
ให้ได้มาตรฐานในระดับชั้น
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ท าง
การศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของ
อาเซียน
กลยุทธ์ที่6สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ
กลยุทธ์ที่7 ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้
ครอบคลุมทุกด้าน

ร้อ ยละความพึง พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนิน งาน ในการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐานในทุกระดับชัน้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงานใน
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ บริ ห าร ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงาน ใน
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุ กภาค
ส่วน ประชาชน ผู้นาและองค์กรชุมชน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงาน ใน
การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ร้อ ยละความพึง พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนิน งาน ในการ
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุ ท ธ์ ที่ 8 วางแผนการจั ด ระบบเพื่อ รองรั บ
การเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่9 กาหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่ง
เสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพ
ติดอย่างจริงจัง
กลยุ ท ธ์ ที่ 10 พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
กลยุ ท ธ์ ที่ 11 พั ฒ นาเด็ ก สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้
พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาสอื่น ๆ

ร้อ ยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการด าเนิน งาน ในการ
จัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว
ร้อ ยละความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการด าเนิน งาน ในการ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงาน ใน
การได้รับการพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงาน ใน
การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดอ้ ยโอกาส

3. หน่วยงานรับผิดชอบ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
4. หน่วยงานสนับสนุน :

ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
5. ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
1.เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย ในการสัญจรไปมาและมีน้าใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมารก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งาน
ทางเลือก
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด ให้ มี
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด่านศุลกากร

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการดาเนินงาน ใน
การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูน ย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ
ด่านศุลกากร

กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การอุ ป โภค ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
บริโภค และการเกษตร

3. หน่วยงานรับผิดชอบ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
4. หน่วยงานสนับสนุน :
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
5. ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน
1.เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมีระบบและมีคุณภาพ รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานการ
ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและการค้าและการลงทุน ขององค์กรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยะลา
2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ท่ี 1 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน
ท่องเที่ย วเดิมและพั ฒนาแหล่งท่องเที่ย วใหม่ใ ห้เ ป็น ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่
ระบบและมีคุณภาพ
กลยุ ท ธ์ ท่ี 2 พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ บุ ค ลากร และ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการต่ อ ผลการ
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษา ดาเนินงาน ในการสนับสนุนด้านภาษาและการให้บริการ

และการให้บริการ

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ใน
การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและพัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
พั ฒ น า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งเงินทุนสาหรับ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ใน
เกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม กา ร ส นั บ ส นุ นแ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ส า ห รั บ เ กษ ต ร ก ร แ ล ะ
ผูป้ ระกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
และเกษตรกรรม
กลยุ ท ธ์ ท่ี 5 พั ฒ นาระบบจดทะเบีย นการค้ า สร้ า ง ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ใน
ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบ การพั ฒ นาระบบจดทะเบี ย นการค้า แบะการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจทางด้า นการค้า การลงทุ น และกฏระเบี ย บพิ ธี
พิธีศุลกากร
ศุลกากร
กลยุทธ์ท่ี 6 ส่งแสริมการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน
ในการจัดตัง้ ศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจายสินค้า
กระจายสินค้า
กลยุท ธ์ท่ี 7 จั ด ท าผั งเมือ งรวมในการพั ฒนาพื้ น ที่ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ใน
การจั ดท าผั งเมื อ งรวมในการพัฒ นาพื้น ที่ ก ารค้ า และการ
การค้าและการลงทุน
ลงทุน
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กลยุทธ์ท่ี 3 จัด ตั้งศูนย์บ ริก ารนัก ท่องเที่ย วที่ไ ด้
มาตรฐานสร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีและพัฒนา
ข้ อ มู ล ข า ว ส า ร ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 8 ปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 9 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการเกี่ยวกับ
การชาระภาษีของ อปท.
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ใน
การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

3. หน่วยงานรับผิดชอบ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
4. หน่วยงานสนับสนุน :
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
5. ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
1.เป้ า ประสงค์ : ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มคงอยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ประชาชนอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานการ
ส่งเสริม ด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 จัด ระบบการจัด การขยะมูลฝอยและ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการจัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
เน้นการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
ระดับครัวเรือน
กลยุ ท ธ์ ท่ี 2 วางระบบก าจั ด น้ าเสี ย รวม ในเขต ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ ของประชาชนต่ อ ผลการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ท่ี 3 ออกข้อบัญญั ติและเทศบัญญัติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแล
รั ก ษาทรั พ ยากรต้ น น้ าและบั ง คั บ ใช้ ก กหมายอย่ า ง
เข้มงวด
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น

ดาเนินงาน ในการวางระบบกาจัดน้าเสีย
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ ประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้าและบังคับ
ใช้กกหมาย
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ ผลการ
ดาเนินงาน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. หน่วยงานรับผิดชอบ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
4. หน่วยงานสนับสนุน :
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
5. ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
1.เป้าประสงค์ : ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น คงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถเรียนรูอ้ ัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานการส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา

2.กลยุทธ์และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ด้านศาสนา ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ใน
ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ภู มิ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่ว ยงานหลักใน
การถ่ายทอด อั ตลั กษณ์ข องชุม ชน อั ต ลั กษณ์อ าเซีย น และ
เผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุ นการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิต ที่
แสดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมาย ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
เหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น
เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
ในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัต ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงาน ในการ
ลักษณ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
3. หน่วยงานรับผิดชอบ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา
4. หน่วยงานสนับสนุน :
ส่วนราชการในจังหวัดยะลา
5. ความเชื่อมโยง :
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ง เสริม และสนั บสนุ นสถาบัน การศึกษา
เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด อัตลักษณ์ของชุม ชน
อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณี
ของประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลยุโป
2.1 วิสัยทัศน์ (VISION):
ยุโปสันติสขุ รุกแก้ ปัญหายาเสพติด
เป็ นมิตรสิ่งแวดล้ อม น้ อมนางานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ยุทธศาสตร์ ( STRATEGIC) :
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการองค์กรและการปกครอง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าประสงค์ ( GOAL )
1. เส้นทางคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเพื่อ
อานวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
2. บุคลากรมีศักยภาพ องค์กรมีความเข้มแข็ง การบริหารงานมีความโปร่งใส
3. การจัดการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนปูองกันและควบคุมโรคอันเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมเพียงพอแก่การดารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์
ต่างๆ เพื่อให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
7. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น การแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด การสร้ า งความมั่ น คง
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
8. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการดูแลรักษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน
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2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดาเนินงานด้าน โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการการ
บริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและ บริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและ
การปกครองของเทศบาล
การปกครอง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมการกีฬา
และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
ร้อยละของประชาชนต่อผลการดาเนินงานด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดาเนินการพัฒนาด้านสังคม
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.5 ค่าเป้าหมาย
1) ประชาชนพึงพอใจต่อการดาเนินงานด้าน โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์กรและการปกครองของเทศบาล
3) ประชาชนมีความพึงใจต่อผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
4) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
5)ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาด้านสังคม
6)ประชาชนต่อผลการดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. การพัฒนาการก่อสร้าง การบารุงรักษา การซ่อมแซม
การปรับปรุงถนน เส้นทางการคมนาคม ท่อระบายน้า สะพาน
โครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาการขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทั่วถึง
3.การพัฒนาแหล่งน้าเพือ่ การอุปโภค บริโภคและแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและการ
ด้านการบริหารเพิ่มศักยภาพการบริหาร บริหารจัดการองค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล
2.การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการองค์กรและการปกครอง
พัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
1.การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
ระดับวัยเรียนระดับประถมและมัธยม
2.การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนตามอัธยาศัย
3.การพัฒนาส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนา
ส่งเสริม ประเพณีทอ้ งถิ่น วัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา
ศาสนสถานภูมิปัญญาท้องถิน่
1. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน ยกระดับรายได้
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 2.ทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและควบคุมโรค
3.การส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่คนชรา คนพิการ ผู้
และพัฒนาคุณภาพชีวติ
ยากไร้ ผูย้ ากจน และผูด้ ้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมการกีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อรักษาความ
ด้านสังคม
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
3.การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.การพัฒนาการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการรักษา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาการปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมอนุรักษ์ดา้ นศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
4. ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้
น่าอยู่อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แก่องค์กรในภาพรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานโดยความโปร่งใส
6. สร้างภูมคิ ุ้มกันยาเสพติดและสร้างความเชื่อมันในความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
7. สร้างระบบบริหารจัดการขยะโดยการมีสว่ นร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน
8. เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
9. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างสังคมการเรียนรู้
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลยุโป

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด
ยะลา
(พ.ศ.25612564)

ยุทธศาสตร์
จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝงั่ อ่าวไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การส่งเสริม
โครงสร้างพื้นฐาน
แลระบบคมนาคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์การ
การส่งเสริมด้าน
พัฒนาด้านการ
คุณภาพชีวติ
บริหารเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาการผลิต
และการแปรรูป
ผลผลิตด้าน
การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการส่งออก
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่อง
การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
เสริมสร้างยะลา
สันติสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการคมนาคม
และการโลจิ
สติกส์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การสร้างความ
ความสามารถใน
การแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางการคมนาคม
และการโลจิ
สติกส์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาการเกษตร
ที่มศี ักยภาพใน
พืน้ ที่ให้มีความ
เข้มแข็ง (ข้าว , ไม้
ผล,
ปศุสัตว์, ประมง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ด้านความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
เทศบาลตาบลยุ
ในเขตจังหวัด
โป
ยะลา

ยุทธศาสตร์
จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
การศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม
การกีฬาและ
นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมด้านคุณภาพ
ชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมด้าน
ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบ
ธรรมเนียมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และอัตลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
การส่งเสริมด้าน
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลาสันติ การพัฒนาสู่เมืองสี
สุข
เขียว ชุมชนเข้มแข็ง
มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการผลิตและ
การแปรรูปผลผลิต
ด้านการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มและ
การส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างยะลาสันติ
สุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาการเกษตรที่มี
ศักยภาพในพืน้ ทีใ่ ห้มี
ความเข้มแข็ง (ข้าว, ไม้
ผล, ปศุสัตว์ , ประมง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสู่เมืองสี
เขียวชุมชนเข้มแข็ง
มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสู่เมืองสี
เขียว ชุมชนเข้มแข็ง
มั่นคงมั่งคั่ง
อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความ
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสู่เมืองสี
เขียวชุมชนเข้มแข็ง
มั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612564 จนถึงปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือ เพื่อกาหนดความสาคัญของปัญหา ซึ่งจะได้กาหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
จุดแข็ง
(STRENGHT:S)

จุดอ่อน
(WEAKHESS:W)

โอกาส
( Opportunity:O)

ข้อจากัด/อุปสรรค
(THREAT:T)

1) ประชาชนในพืน้ ที่ยดึ
มั่นหลักศาสนาและ
วัฒนธรรม อาศัยอยู่เป็น
กลุ่มเหมาะกับการพัฒนา
2) พื้นที่ตั้งอยูใ่ กล้กับเขต
ตัวเมืองยะลา การ
คมนาคมสะดวก มีถนนสี่
เลน สาย 418 ตัดผ่าน
พืน้ ที่ หมู่ 4,5,6
3) พืน้ ที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะกับการทา
การเกษตร
4) ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
5) มีระบบประปาเพิ่มขึน้
ทาให้ประชาชนมีมีน ้า
อุปโภค บริ โภคเพิ่มขึ ้น
6.การให้บริการ
โทรคมนาคม โดยการติด
ระบบสัญญาณ
โทรศัพท์ไร้สาย ของ
บริษัทเอกชน

1) ไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะไม่เพียงพอ
2) ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่า
3) ความไม่ปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ
4) เยาวชนและ
ประชาชนขาดความรู้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
5) น้าท่วมพืน้ ที่
การเกษตร
6) ถนนในพืน้ ที่ เกิดการ
เสียหายเนือ่ งจากในฤดู
ฝนน้าจะท่วมเป็นประจา
ทุกปี
7) คนทางานในวัยหนุ่ม
สาวจะอาศัยอยู่ในตัว
เมืองหรือต่างจังหวัด

1) นโยบายของรัฐบาล
มุ่งมั่นพัฒนาในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2) การขนส่งสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์เกษตร
สะดวกเพราะพืน้ ที่อยู่
ใกล้กับตัวเมือง มีถนน
คมนาคมสะดวก
3) ศักยภาพของ
ประชาชนสามารถ
พัฒนาได้ในทุก ๆ ด้าน

1) เหตุการณ์ความไม่
สงบในพืน้ ที่ทาให้การ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
ของประชาชนมีความ
หวาดระแวงไม่มี
ความสุข
2) เหตุการณ์ความไม่
สงบในพืน้ ที่ทาให้การ
ลงทุนจากภายนอกและ
การพัฒนาชะลอตัว
3) เกิดเหตุการณ์
อุทกภัยและภัย
ธรรมชาติ กระทบต่อ
การประกอบอาชีพและ
ผลผลิตตกต่าต้นทุน
การผลิตสูง
4) ระบบชลประทานไม่
เอือ้ อานวยต่อภาค
เกษตรกรรมในพืน้ ที่
5)งบประมาณที่มอี ยู่
อย่างจากัด
6) กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ทาให้
การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
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ในการจัดทาเวทีประชาคมในและปีเพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561-2564
นั้น มีปัญหาที่สาคัญ ๆ และแนวทางการแก้ไข โดยสรุป ดังนี้

ลาดั
บ

1.

2.

3.

4.

5.

สภาพปัญหา

ครัวเรือนมีรายได้น้อย

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

1.ขาดความกระตือรือร้น
2.ความฟุุมเฟือย
3.ไม่มีการเก็บออม
4.ไม่มีอาชีพเสริม
1. อยากทดลองตามเพื่อน
2. ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้
3. ไม่มีความอบอุ่นในครอบครัว

1.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับครัวเรือน
2.การพัฒนาตนเอง (ขยัน ประหยัด)
3.การส่งเสริมอาชีพเสริม
เยาวชนเสพยาเสพติด
1.จัดกิจกรรมโดยให้สถาบันครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง
2.จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เยาวชน
ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เช่น แข่งกีฬา
เล่นดนตรี ฯลฯ
3. ให้ความรู้ด้านอาชีพตามความสนใจ
ขาดการมีส่วนร่วมทางการ 1.ขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจ
1.ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม
บริหารจัดการ
2. ถือว่าไม่ใช่หน้าที่
เพิ่มพูนทักษะทางการบริหารจัดการ
3. พันธะครอบครัว
2.พัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบ่ ้านให้เป็น
4. ขาดความเชื่อมั่น
สถาบันการเงินชุมชน
3.กิจกรรมกระตุ้นจิตสาธารณะเช่น
อบรม , ศึกษาดูงาน
สิ่งแวดล้อมชุมชนถูก
1.ขาดการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
1.ก่อตั้งกลุม่ อนุรักษ์ – รักษ์บา้ นเกิด
ทาลาย
ต่าง ๆ เช่น ต้นไม้ไหล่ทาง , แหล่งน้า 2.กิจกรรมกระตุ้นจิตสานึกด้านการ
2.ไม่มีจติ สานึกในการอนุรักษ์
อนุรักษ์ เช่น อบรม , ปลูกต้นไม้ , ศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ดูงาน
ปัญหาแหล่งน้าทา
1.แหล่งน้าตืน่ เขิน
1.ปรับปรุงอ่างเก็บน้า
การเกษตร
2.แหล่งน้าธรรมชาติไม่ได้ปรับปรุง 2.ขุดเจาะบ่อบาดาล
3.แหล่งน้าในหมู่บา้ นไม่สามารถ
3.ขุดลอก คู คลอง
นามาใช้ประโยชน์ได้
4.นาหลักทฤษฎีใหม่มาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
5.จัดหาแหล่งน้าเพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาตาบล
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ลาดั

สภาพปัญหา

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

บ

6.

สินค้าทางการเกษตรตกต่า 1.ผลผลิตไม่มีคุณภาพ
2..มีตน้ ทุนการผลิตสูง

7.

ปัญหาขยะมูลฝอย

1.ไม่มภี าชนะใส่ขยะ
2..ไม่มีสถานที่ท้งิ ขยะ

8.

ไม่มสี ถานที่ออกกาลังกาย

1.ขาดสถานที่ออกกาลังกาย

9.

ประชาชนเป็นโรค
ไข้เลือดออก

1. ชาวบ้านไม่ได้ดูแลแหล่งเพาะ
พันธ์ยงุ ภายในบริเวณบ้าน

10. น้าท่วมในฤดูฝน

11. ประชาชนมีการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง

1.ลาคลองมีวัชพืชทาให้น้าระบาย
ไม่ได้
2. การถมดิน เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง
ทาให้ขวางกัน้ ทางน้า
1. พ่อ-แม่มีรายได้ไม่เพียงพอ
2. ครอบครัวไม่ให้ความสาคัญกับ
การศึกษา
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1.ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
2.ผลิตปุย๋ ชีวภาพใช้เองเพือ่ ลดต้นทุน
การผลิต
3.จัดรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์
1.ดาเนินการจัดการขยะภายใต้
โครงการ LA 21 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน
2.แสวงหาความร่วมมือ กับองค์กรต่าง
ๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกาจัด
ขยะยุกต์ใหม่ ด้านความรู้ งบประมาณ
1.เสนอโครงการขอรับงบประมาณใน
การก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกาย
สาหรับคนในชุมชน
1.เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขตาบลควรฉีดพ่นยา
ปูองกันยุงภายในหมู่บ้าน
2.อบรมชาวบ้านเพือ่ ให้ความรูใ้ นเรื่อง
โรคไข้เลือดออกและวิธีการทีส่ ามารถ
ปูองกันเองได้
1.ขุดลอกคูคลอง เพือ่ ให้นาไหลได้
้
สะดวกและ
สะอาดสามารถแก้ปัญหาน้าท่วม

1. แนะแนวการศึกษา ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของ
การเรียน
2.ส่งเสริมให้ประชาชนให้มีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ลาดับ
สภาพปัญหา
12. การคมนาคมไม่สะดวก

13.

ปัญหาสุขภาพ

14.

คนในชุมชนขาด
การออมเงิน

15.

ไม่มคี วามปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

16.

การว่างงานของ
ประชาชน

17.

ปัญหาผู้สูงอายุ

18.

ขาดสถานที่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ภายใน
ชุมชน

สาเหตุ
ถนนเป็นดินลูกรังทาให้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อการสัญจรผ่านไปมา
ไม่สะดวก
1. ดูแลสุขภาพไม่เป็น
2. ขาดการออกกาลังกาย
3. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการออกกาลังกาย

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง

1. ไม่มเี งินทุน
2. ไม่มคี วามรูใ้ นการประกอบ
อาชีพ
3. ถูกเลิกจ้าง
4. เลือกงาน
5. ขีเ้ กียจ
1. ขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกหลาน
2. ไม่มีรายได้
1.ไม่มศี ูนย์เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริม
ข้อมูลต่าง ๆ และข้อมูลการผลิต
ทางการเกษตร

1. มีการฝึกอบรมและมีวทิ ยากรให้ความรู้
2.ร่วมมือกับจัดหางานจังหวัด
3. จัดหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ
4. ส่งเสริมอาชีพตามความถนัด

1. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญหรือวิทยากรที่มคี วามรูใ้ น
การดูแลสุขภาพมาให้คาแนะนา อบรมให้คนใน
ชุมชน
2. ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
อุปกรณ์ดา้ นการกีฬาให้กบั ชุมชน
1.สถาบันการเงินในชุมชนมีน้อย 1.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
2.ขาดการแนะนาในด้านการออม 2.ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทาบัญชี
3. รายได้ลดลง
ครัวเรือน
4. ความฟุุมเฟือย
3. การพัฒนาตนเอง (ขยัน ประหยัด
อดออม)
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
1.สถานการณ์ความไม่สงบ
1. จัดโครงการ / กิจกรมสร้างความสมานฉันท์
2.การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น อบรม เข้าค่าย ศึกษาดูงาน ฯลฯ
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1. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา
2. จัดตั้งชมรมผูส้ ูงอายุ
3.จัดตั้งโรงเรียนผูส้ ูงอายุ
1.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน

3. การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลยุโป
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลยุโป
3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ประชาชน ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้จึงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาผลลิตทาง
การเกษตร รายได้ของประชาชนร้อยละ 24.38 มาจากอาชีพ รับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิ จ ของจั ง หวั ด ด้ ว ยหากมี ก ารจ้ า งงานมาก รายได้ ข องประชาชนก็ จ ะมากตามไปด้ ว ย
เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถกาหนดรายได้ที่ชัดเจนของประชาชนในพื้นที่ได้ แต่ในภาพรวมแล้ว รายได้
เฉลี่ ย ของครั ว เรื อ นต่ าสุ ด /ปี อยู่ ที่ 158,318 บาท/ปี รายได้ เ ฉลี่ ย สู ง สุ ด ของครั ว เรื อ นอยู่ ที่
247,388 บาท/ปี เทศบาลตาบลยุ โ ปได้พ ยายามแก้ปัญ หาของประชาชนในพื้นที่ โดยการจั ด
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน แต่ก็ยังไม่ประสพความสาเร็จมากนัก
เนื่องจากกลุ่มไม่มีความเข้มแข็ง และปัญหาเรื่องการตลาด
3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
ในพืน้ ที่ยังมีการลักเล็กขโมยน้อย ความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เกิดความหวาดระแวง
ซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจาก ปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชน และปัญหายาเสพติด ประกอบกับปัญหา
ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาหรับอัตราการศึกษาต่อนั้นจากกา
สารวจพบว่าเด็กนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา มีการศึกษาต่อ 100 % การช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เทศบาลดาเนินการมาโดยตลอดทั้งที่ดาเนินการเอง
และร่วมบุรณการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วย เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จังหวัดยะลา เป็นต้น
3.1.3 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า
พืน้ ที่ตาบลยุโป ไม่มีแหล่งปุาไม้ชุมชนหรือพืน้ ที่ปุาสาธารณะ ส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ ที่ทาการเกษตร
และที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ แต่จะมีแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น บึงบาโด พรุจือเน๊าะ ซึ่งเป็นที่
แหล่งที่พบพันธ์ปลาลามะ ซึ่งเป็นปลาน้าจืดที่จะวางไข่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ซึ่ง
ทางเทศบาลเอง พยายามที่จะประชาสัมพันธ์การงดจับปลาลามะในช่วงนี้ เพื่อปูองกั นการสูญพันธ์
ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น เทศบาลต าบลยุ โ ปได้ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)และอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ขับ เคลื่อนโครงการ
เกี่ ย วกั บ การจัด การสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน เช่น การร่วมกั นรณรงค์สนับ สนุนการคัด แยกขยะจาก
ครัวเรือน ทาให้พื้นที่เกิดชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ กิ จกรรมการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยให้การพังทลายของหน้าดินลดลง สาหรับ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม นั้น ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผลเป็นรูปธรรม ดังนั้ น เทศบาลตาบลยุโป จึง
ได้กาหนด ยุทธศาสตร์และ บรรจุโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่อไป
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจถือว่ามีผลต่อการพัฒนาในทุกระดับ หากประเทศมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาในระดับต่างๆ ก็จะดีไปด้วยในปัจจุบันนี้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ราคาสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม สู งขึ้นแต่ร าคาผลผลิ ตทางการเกษตรลดต่ าลง ท าให้มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิ จ เพราะประเทศไทยมีรายได้หลัก จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น ข้า ว
ยางพารา มันสาปะหลัง ผลไม้ ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยในระดับ
ท้องถิ่นได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เนื่องจากพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรมอยู่
แล้ว เมื่อราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่าลง โดยเฉพาะราคายางพาราที่ลดต่าลงตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554 จนมาแตะระดับราคาต่าสุด ในปี พ.ศ.2557 นั้นทาให้ประชาชนมีรายได้ครัวเรือนลดน้อยลง
การออมน้อยลง ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยลง
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สถานการความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ4 อาเภอใน
จังหวัดสงขลา คือ (อ.เทพา ,อ.สะบ้าย้อย ,อ.นาทวี ,อ.จะนะ) ส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะกั บสถาบันครอบครัว มีเ ด็ก ก าพร้าเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวขาดผู้นา
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอื่น ๆ เช่น การติดยาเสพติด การศึกษาต่อของเด็กและเยาวชน ประชาชนมี
ความรูส้ ึกไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ไม่สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติ ความสัมพันธ์
ระหว่างหมู่บ้านหรือชุมชนต่างศาสนา วัฒนธรรมที่อยู่รวมกันมานานเกิดความหวาดระแวงในสังคมที่
อาศัยอยู่ปัญหาจากปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้น นโยบายของ
รัฐ ที่จะนามาแก้ปัญหาจึงต้องให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในพืน้ ที่ ที่มคี วามอ่อนไหวด้วย
3.2.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ปั จ จั ย ทางการเมื อ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
แนวความคิดทางการเมืองหรือปรัชญาทางการเมืองมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบต่างมีอิทธิพลต่อทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจแตกต่างกัน เช่นระบบการเมืองแบบสังคมนิยม เสรีนิยมหรือ คอมมิวนิสต์ เป็นต้น
นอกจากนี้แนวนโยบายเศรษฐกิจย่อมมีความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงไปได้ ภายใต้กรอบ
การเมือ งด้ว ยกั น เช่น เสถี ย รภาพทางการเมื อ ง ประเทศที่ สงบสุข ปราศจากภั ย สงคราม ระบบ
การเมืองในประเทศดาเนินไปอย่างเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง จะทา
ให้ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน มีความมั่นใจการประกอบอาชีพ รัฐบาลสามารถวางนโยบายและ
กาหนดมาตรการทุกๆ ด้านในการพัฒนาได้เต็มที่ รูปแบบการปกครอง มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น ระบบคอมมิวนิสต์ ระบบสังคมนิยม ระบบเสรีนิยม เป็นต้น ระบบการปกครองไม่ว่า
ระบบใด หากผู้ ป กครองประเทศ ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ซื่ อ สั ต ย์ ขาดวิ สั ย ทั ศ น์ มุ่ ง แสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน ก็ไม่สามารถนาพาประเทศให้ประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจได้

53

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

ที่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

แผนงาน

การเศรษฐกิจ

-อุตสาหกรรมและการโยธา -กองช่าง
-การพาณิชย์
-สานักปลัด
-การเกษตร
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
-กองช่าง

บริหารทั่วไป

-บริหารงานทั่วไป

การบริหารเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการองค์กรและการ
ปกครอง
บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็งชุมชน

3 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น บริการชุมชนและสังคม -การศึกษา
การจั ด การศึ ก ษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมการกีฬ า
และนันทนาการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-สานักปลัด

-สานักปลัด

-กอง
-การศาสนาวัฒนธรรมและ การศึกษา
นันทนาการ
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หน่วยงาน
สนับสนุน
-กองคลัง
-กองการศึกษา
-สานักปลัด
-กองคลัง
-กองการศึกษา
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการศึกษา
-กองช่าง
-กองคลัง
-กองการศึกษา
-สานักปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง

ที่
4

5.

ยุทธศาสตร์

ด้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเศรษฐกิจ
-การเกษตร
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม
ยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ
บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็งชุมชน
-สาธารณสุข
-สังคมสงเคราะห์
การดาเนินงานอื่นๆ
-งบกลาง

-สานักปลัด
-กอง
การศึกษา

-กองช่าง
-กองคลัง

-สานักปลัด

-กองช่าง
-กองคลัง

-กองการศึกษา

-สานักปลัด
-กองช่าง
-กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็งชุมชน
สังคม

-สานักปลัด

-กองการศึกษา

บริหารทั่วไป

6

แผนงาน

-การรักษาความสงบ
ภายใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริการชุมชนและสังคม -เคหะและชุมชน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
-สร้างความเข้มแข็งชุมชน

-กองการศึกษา

-กองช่าง
-กองคลัง
-สานักปลัด

-กองการศึกษา

-กองช่าง
-กองคลัง
-กองช่าง

-สานักปลัด

-กองช่าง
-กองคลัง
-สานักปลัด

-กองการศึกษา

-กองช่าง
-กองคลัง
การเศรษฐกิจ

-การเกษตร

-สานักปลัด

-กองการศึกษา

-กองช่าง
-กองคลัง
-อุตสาหกรรมและการ
โยธา

รวม

6 ยุทธศาสตร์

4 ด้าน

12 แผนงาน

-กองช่าง

-สานักปลัด

-กองช่าง
-กองคลัง

4 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน

