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ค าน า 
 

  นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน    
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเ อกลักษณ์      
การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักทอ่งเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกลา่วมีความจ าเปน็ต้องอาศัยความร่วมมอื
จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับท้องถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดให้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ    
โดยยึดหลักการส่งเสรมิการท่องเทีย่วตามที่การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลยะหา เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลยะหา เป็นสิ่ง
ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพึงกระท า เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ 
โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน  
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๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************** 

๑.  ด้านกายภาพ 
ประวัติความเป็นมา 
 เทศบาลต าบลยะหา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสขุาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลยะหา เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี นายสมนึก เรณูมาศ เป็นนายกเทศมนตรี คนแรก และได้ก าหนดให้มีรูปดวง
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเป็นรูป “ ดอกข้ีเหล็ก ” เพราะ “ ยะหา ” มาจาก ค าว่า “ ยะฮา ” หรือ “ ยาฮา ” 
เป็นภาษามลายูท้องถ่ินแปลว่าต้นข้ีเหล็ก ประกอบกับในอดีตบริเวณเขต เทศบาลต าบลยะหามีต้นข้ีเหล็ก
ข้ึนอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดท าดวงตราสัญลักษณ์เป็นรูปดอกข้ีเหล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับค า
เรียกขานของชาวบ้าน 

๑.๑  ท่ีตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล เทศบาลต าบลยะหา  ตั้งอยู่ในเขตต าบลยะหา  อ าเภอ
ยะหา  จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงหมายเลข   ๔๐๖๕  เป็นระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร 
มีอาณาเขตดังนี้ 
  ด้านเหนือ                                                                                          
                    -  ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายยะหา  -   ตาชีตรงกับที่
บรรจบกับล าน้ าปะเหะฝัง่ใต้ไปทางทิศตะวันตก  ๗๐  เมตร  
                    -  จากหลักเขตที่  ๑  เป็นเส้นฉากกบัทางหลวงสายยะหา – ตาชี    ไปทางทิศตะวันออกถึงจุด 
ห่างฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง ไปทางทิศตะวันออก ๑๕๐ เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  ๒ 
            ด้านตะวันออก  
                    -  จากหลักเขตที่ ๒  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง  
ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคลองตาชี  ซึ่งเป็นหลกัที่  ๓ 
            ด้านใต้ 
           -  จากหลักเขตที่  ๓  เลียบตามฝัง่เหนือของคลองตาชี     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืถึงจุด 
ซึ่งอยูห่่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงสายยะหา – ปะแต ไปทางทิศตะวันตก  ๗๐  เมตร ซึ่งเป็นหลักที่  ๔ 
  ด้านตะวันตก  
                    จากหลักที่  ๔  เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนอืจนบรรจบกับหลักเขตที่  ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แผนที่เทศบาลต าบลยะหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เน้ือท่ีพื้นที่เทศบาลต าบลยะหา มีพื้นที่เขตเทศบาล  ๑.๘๙  ตารางกิโลเมตร 
 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลต าบลยะหา  ตั้งอยู่บนที่ราบใกล้เนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
มีล าคลองเป็นแนวเขตเทศบาลทางทิศใต้ 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลยะหา   มีสภาพอากาศแบบร้อนช้ืน   
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ ๒๗- ๒๘  องศาเซลเซียส มี ๒ ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม  ส่วนฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
๒.๑ เขตการปกครอง 
เขตการปกครองของเทศบาลต าบลยะหา  ประกอบด้วย  ชุมชน  ๕  ชุมชน  ดังนี้ 
 1. ชุมชนตลาดยะหา   ประธานชุมชน นางนิเย๊าะ  อาแวยุ 
 2. ชุมชนบ้านคละ   ประธานชุมชน นายอัสมาดี  อาแซดอยิ 
 3. ชุมชนกาปงยาฮา   ประธานชุมชน นายอนันต์  สารีเย๊าะ 
 4. ชุมชนกาปงนือเร็ง   ประธานชุมชน นายอับดุลฮาเลม็  เจ๊ะแม 
 5. ชุมชนบือแนแจเกาะ   ประธานชุมชน นางเจะ๊สาปีเย๊าะ  นือเร็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๓. ประชากร  
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
  ประชากร  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒562   มีจ านวน   ๒,617  คน  เป็นชาย ๑,๓10  คน  หญิง  
๑,๓07  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลจ านวน  735  ครัวเรือน โดยแยกเป็นรายชุมชน 
 

ชุมชน 
จ านวนประชากร รวม 

เพศชาย เพศหญิง 

ตลาดยะหา 371 383 754 

กาปงยาฮา 281 242 523 

กาปงนือเร็ง 184 216 400 

บือแนแจเกาะ 199 197 396 

บ้านคละ 136 124 260 

ไม่ก าหนดชุมชน 139 145 284 

รวม 1,310 1,307 2,617 

  
4. ระบบเศรษฐกิจ 
 4.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
                    เศรษฐกจิโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลยะหา    ข้ึนอยู่กับการค้าขายและการเกษตร  ประชากร
ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพค้าขายรอ้ยละ  ๕๐   รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพการเกษตรร้อยละ   ๓๐ โดยเฉพาะ
การท าสวนยางพารา ซึง่มีพื้นที่เพาะปลกูอยู่นอกเขตเทศบาล  และร้อยละ  ๒๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป  ประชากรของเทศบาลต าบลยะหามรีายได้เฉลี่ยประมาณ  ๕๐,๐๐๐.- บาท / คน / ปี 
 4.2ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 
  ในเขตเทศบาลต าบลยะหาไมม่ีสถานทีท่่องเที่ยวที่ส าคัญ   แต่ในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะหา ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลต าบลยะหา ประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร   มีศาลาดูดวงจันทร์เป็น
สถานที่ทีส่ าคัญ  ซึ่งชาวมุสลิมใช้ส าหรบัดูดวงจันทร์ในเทศกาลถือศีลอดในเดอืนรอมฎอน เทศกาลวันตรุษอิดิ้น
ฟิตรี   และเทศกาลวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา   สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาปาเหะ    ติดกับโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหา  หมู่ที่  ๖  ต าบลยะหา  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา 
 4.3 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มสตรเีทศบาลต าบลยะหา “ไข่เค็ม นางฟ้า” 
 

 
 
 
 



๔ 
 

5. สภาพทางสังคม 

 5.๑ การศึกษา 
ในเขตเทศบาลต าบลยะหา  มีสถานศึกษา / ห้องสมุด จ านวน ๕ แห่ง ดังนี ้
  ๑.  โรงเรียนบ้านยะหา สอนระดับประถม มีบุคลากร จ านวน ๓๗ คน นักเรียน จ านวน ๘๕๒ คน 
เป็นของรัฐบาลรับผิดชอบ เทศบาลต าบลยะหา สนับสนุนงบประมาณ (ข้อมลู ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕) 
  ๒.  โรงเรียนสตรีศาสนปูถัมภ์  สอนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และหลกัสูตรทางศาสนาอสิลาม 
มีครู / อาจารย์ จ านวน ๔๓ คน นักเรียน ๔๐๐ คน เป็นโรงเรียนเอกชน 
  ๓.  โรงเรียนตาดีกา สอนศาสนาในระดับพื้นฐาน มีครู / อาจารย์ จ านวน ๑๔ คนนักเรียน ๒๔๐ 
คน มัสยิดกลางอ าเภอยะหาเป็นผูร้ับผิดชอบ 

  ๔.  สถาบันศึกษาปอเนาะดารูลอัลกุรอ่านชุมชนกาปงยาฮา 
  ๕.  ห้องสมุดประชาชนประจ าอ าเภอยะหา จ านวน ๑ แห่ง 
5.2 ศาสนา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลยะหา ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอสิลาม ร้อยละ ๘๐ 
รองลงมาเป็นชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒๐ และมมีัสยิด จ านวน ๑ แห่ง    
 5.3 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
  เทศบาลต าบลยะหา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและผสมผสานกันระหว่างคนไทย
พุทธ  ไทยอิสลาม  ไทยเช้ือสายจีน  จึงมีประเพณีท้องถ่ินเป็นเอกลักษณ์  ดังนี้ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยพุทธ 
                        -  ประเพณีวันข้ึนปีใหม่  
                        -  ประเพณีวันสงกรานต ์
                        -  ประเพณีวันมาฆบูชา  
                        -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  
                        -  ประเพณีวันออกพรรษา  
                        -  ประเพณีวันลอยกระทง  
                        -  ประเพณีทอดกฐิน  
                        -  ประเพณีทอดผ้าป่า 
                 ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยมุสลิม 
                        -  วันฮารีรายอ  

                        -  วันเมาลิด  

                        -  วันอาซูรอ  

                        -  พิธีเข้าสุนัตหมู ่

 

 
 



๕ 
 

                 ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจนี 
                        -  ประเพณีวันตรุษจีน  
                        -  ประเพณีวันสารทจีน  
                        -  ประเพณีวันไหว้พระจันทร์  
                        -  ประเพณีถือศีลกินเจ  
                        -  ประเพณีวันไหว้บรรพบุรุษ 

 5.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ การละเล่นพื้นบ้าน 
  ภาษาถ่ิน คือ ภาษามลายู   ภาษาใต้ 

5.5 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 - ไข่เค็มนางฟ้า 

 5.6 สาธารณสุข  
  ในเขตเทศบาลต าบลยะหา  มีสถานพยาบาลของรัฐ จ านวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบ
ของอ าเภอยะหา คือ สาธารณสุขอ าเภอ มรี้านขายยา จ านวน ๔ ร้าน คลินิคเอกชน จ านวน ๒ แห่ง และ
สถานพยาบาลเอกชน จ านวน ๑ แห่ง เพื่อบรกิารประชาชนในเขตเทศบาล โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ จ านวน 
 ๑ แห่ง 

6. ระบบบริการพื้นฐาน 
 6.๑ การคมนาคมขนส่ง 
  เทศบาลต าบลยะหา เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนสง่ทางบกระดับอ าเภอทีส่ าคัญ มีทางหลวง
แผ่นดินผ่าน  จ านวน  3  สาย  คือ 
                     1.  ทางหลวงหมายเลข  4065  ยะลา – ยะหา     ระยะทาง  20  กิโลเมตร 
                     2.  ทางหลวงหมายเลข  1077  ยะลา – บันนังสตา  ระยะทาง  33  กิโลเมตร 
                     3.  ทางหลวงหมายเลข  4070  ยะหา – สะบ้าย้อย  ระยะทาง  33  กิโลเมตร 
                    ส่วนในเขตเทศบาลมีถนนจ านวน  23  สาย  ใช้สัญจรไป – มา ได้สะดวกรวดเร็ว 
 6.๒ การไฟฟ้า 

- การบริกรทางด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลยะหา ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยะหา 
เป็นผู้ให้บริการ  โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล  จ านวน  738   ครัวเรือน 
 6.๓ การประปา 
  - ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคยะหา เป็นผู้ให้บริการน้ าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลยะหา และบริเวณข้างเคียง ซึ่งมผีู้ใช้น้ าประปาในเขตเทศบาล จ านวน 737 ครัวเรอืน 
 6.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  - ในเขตเทศบาลต าบลยะหา  มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ านวน  1  แห่ง ไว้ให้บริการ ประชาชนใน
การติดต่อสือ่สาร   โทรศัพท์พื้นฐาน  480   หมายเลข  และมีโทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   28  หมายเลข 
 
 

 



๖ 
 

บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเท่ียว 

นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมทิัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงสง่เสรมิการจัดการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัอาชีพการเกษตรในพื้นที่ทีม่ีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน 
 2. ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ทัง้ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาลต าบลยะหา  
 3. สร้างจิตส านึกของประชาชนใหร้ักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเรง่รดัการปรับปรงุมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย  

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเช่ือมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่และภายในจังหวัด 
 (4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 
 (5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

เป้าหมายการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลยะหา 
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายทีเ่ราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเทีย่วของเราเป็นเช่นไร ? 

- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหลง่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม  
- อยากให้ต าบลยะหาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง

เต็มรปูแบบ 
- คนยะหามีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม จากการเป็นศูนย์พักระหว่างทาง 
- อยากให้นักทอ่งเที่ยวประทบัใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แหลง่ท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลยะหาเป็นทีรู่้จัก 
มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟือ้กันเหมือนในอดีต 
- อยากสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบรูณ์ 
- มีแหลง่เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพิม่ขึ้น 
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มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถ่ินมีงานท า เศรษฐกจิในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ักกันทั่วไป 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  เส้นทางการคมนาคม ไมส่วยงาม  

 
- ขาดการจัดระเบียบและการปรับปรงุสภาพถนนที่
มอียู ่ให้ดูสวยงาม 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
2.1  การปรบัปรุงแหลง่น้ าที่ม ี

 

 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ                
เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีนอ้ย  
- แหล่งน้ าไม่มีคุณภาพ การปล่อยน้ าเสียลงล าธาร 

3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน 
 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 

 
3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 

3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 

 

 

 
- ประชาชนมผีลกระทบกบัเศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 
- ประชาชนมีอาชีพด้านการค้าขาย ร้อยละ 80            
ซึ่งมผีลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกต่ า 
พลอยใหเ้กิดปัญหาด้านรายได้มากข้ึน 

- การตลาดในพื้นที่การกระจายสินค้าการเกษตรอยู่
ที่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งขาดการรวมกลุ่มของคนใน
อ าเภอยะหา 

- ส่วนใหญป่ระชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ใหก้ลุม่อาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 
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3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีน้อย 

- ศักยภาพในพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  

- สถานที่ท่องเที่ยวอยู่นอกเขตพื้น ซึง่มสีภาพไม่ค่อย
สวยงาม  จึงไมเ่ป็นที่ดงึดูดนักทอ่งเที่ยว 

4.ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไมจ่รงิจงั 
 
 

 
- เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่วนใหญ่เป็น
มุสลิม มีข้อจ ากัดด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
บางกิจกรรมเป็นเรื่องที่ขัดกับศาสนาอิสลาม 

5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 

 

 
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่นเครือ่งพ่นหมอก
ควัน  มีไม่เพียงพอ  แต่ต้องด าเนินการทั้ง 5 ชุมชน 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
6.1  จิตส านึก  และการให้ความส าคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 

 
 
-ราษฎรร้อยละ  20  ในพื้นที่ยังขาดจิตส านึกในการ
รักษาทรพัยากรธรรมชาติ  โดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติ 
และปญัหาที่ตามมา 
 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
 

7.1 ประชาชนให้ความส าคัญในการมสี่วนร่วม
น้อย 

 
 
 
     7.2 การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าที่ควร 

 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน  ไม่ค่อยให้
ความส าคัญเกี่ยวกบัการด าเนินการ  ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจที่ถูกตอ้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
- สภาพปญัหาเกี่ยวกับการจัดเกบ็รายได้                    
และการพัฒนารายได้  มพีื้นที่การท าธุรกรรมจ ากัด 
การเพิม่รายได้ไมส่ามารถขยายหรือเพิ่มได้อีก 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต าบลยะหา(SWOT) 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

 
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น 
ข้าราชการการเมืองกบัข้าราชการประจ า 

   - กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการด าเนินการ 
ไ ว้ เป็นอย่างดี  ทั้ งแผนระยะสั้นระยะยาวแผน
ด าเนินงาน รวมทั้งแผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มีการ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานส าหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ 

   - มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ  

 
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไมเ่ป็นเอกภาพ 

-  โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่
ก าหนด 

-  การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างไมส่อดคลอ้งกบั
งบประมาณที่ได้รับ 

-  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รบัการฝกึอบรมไมส่ามารถน า
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัตงิาน 

  

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

   - มีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน 
   -  ระบบการติดต่อสื่อสารทีท่ันสมัย มีระบบ
อินเตอรเ์น็ต ความเร็วสงู  
   -  มีระบบการบรกิารจัดเกบ็ภาษีเคลื่อนที่ใหบ้ริการ
ประชาชนทุกชุมชน 
   -  มีระบบการให้บริการข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชน 
เพื่อประชาสมัพันธ์องค์กรแก่ประชาชน 
   -  น าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดมีา
เป็นหลักในการบรหิาร 
    -  มีงบประมาณพอสมควรในการสนบัสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
    -  ผู้บริหารมีความมุง่มั่นตั้งใจท างานเพื่อพฒันา
องค์กรและประชาชน 
    -  มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัตงิานตาม
อ านาจหน้าที ่

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

    -  มีการท างานเป็นทมีและความสามัคคี 
    -  บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างด ี
  -  มีความสามารถด าเนินกิจกรรมทีส่อดคล้องกบั
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก 
 
 

  
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมชุมชน,ส่วนรวมและกจิกรรมของเทศบาล. 
- มีงบประมาณพอสมควรทีส่ามารถพัฒนาให้ 

ครอบคลมุปญัหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน 
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลใหร้ายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
    - ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
สนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุน 
 -  ผู้น ามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา 
การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน 
  -  พื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถ่ิน 
  -  องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง 
  -  ในพื้นที่ใกลเ้คียงมทีรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเป็นแหลง่ท่องเที่ยว ท าให้มีรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวมากเช่น ศาลาดูดวงจันทร์ ทะเลหมอก
เหมอืงลาบ ู
 
 
 
 

-  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรฐับาลไม่เป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนด 

   -  นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไมส่่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้ 
  -  สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที ่
    - ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินยังคง
มี อยู ่
  -  เกิดปญัหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกจิ 
  -  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
-ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญในพื้นที ่เป็นของตนเอง 
 

 



๑๑ 
 

ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้น าและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การน าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งชุด ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน เทศบาลต าบลยะหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและท างานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างาน คณะกรรมการ ชุมชน 
ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบญัชี จัดท าระบบการเงิน บญัชีรายรบั/รายจ่าย ดูแล
ทรัพยส์ินของคณะกรรมการ (ถ้าม)ี 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อน ามาเป็นข้อมลูด้านการท่องเที่ยว เกบ็รวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อใหม้ีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 
 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการทอ่งเที่ยวให้ครบวงจร น าเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนกัท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้  
 

     5.  ฝ่ายดูแลสถานที่ บ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมและ
ปรับปรงุภูมิทัศน ์

บ ารุงรักษาธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรงุภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรงุอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า ถนน ระบบการบ าบัดน้ าเสีย และ
ประสานขอรบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก 
 

    6.  ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป 
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด  

5. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยวและการ
ให้บรกิารในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งทอ่งเที่ยว 
สถานประกอบการ และผูป้ระกอบการฯ 



๑๒ 
 

6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดบัชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการทอ่งเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการด าเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบ 
หน่วยงานทีส่นับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง 

- ส านักงานการท่องเที่ยว 
จังหวัดยะลา 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครอืข่าย  
- เป็นพีเ่ลี้ยงและคอยสนบัสนุนด้านองค์ความรู้  
 

เทศบาลต าบลยะหา สนับสนุนการท างานของชุมชน 
 

โรงเรียน/ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก ์
- สนับสนุนใหม้ีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน 

มัสยิด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมอืระหว่างในชุมชน 
อปพร. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 

โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เช่ือมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
ร้านอาหาร และธุรกจิอื่น ๆ  

ลงทุนธุรกิจการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค 
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