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คานา
นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกาหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูป โภค ที่ พัก สาธารณสุขพื้นฐาน
การเข้าถึง แหล่งท่ องเที่ยว รูป แบบการท่ อ งเที่ ยวที่ หลากหลาย การเสนอวัฒ นธรรมไทยที่ เป็นเอกลัก ษณ์
การกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์
ด้วยกั น ทุ ก ฝ่ายและมี ค วามยั่ง ยืน นโยบายดั ง กล่าวมี ความส าคัญ ต่ อการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ยวทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยถ่ า ยโอนภารกิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และนอกจากนี้ง านด้านการส่ง เสริมการท่องเที่ยวยัง เป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ควรมีแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ
โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเทีย่ วตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ดาเนินงานด้านการท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลยะหา เห็นว่าการจัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลยะหา เป็นสิ่ง
สาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทา เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นาแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีการกากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
เทศบาลตาบลยะหา
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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
**********************

๑. ด้านกายภาพ
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตาบลยะหา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลยะหา เมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี นายสมนึก เรณูมาศ เป็นนายกเทศมนตรี คนแรก และได้กาหนดให้มีรูปดวง
ตราสัญลักษณ์เทศบาลเป็นรูป “ ดอกขี้เหล็ก ” เพราะ “ ยะหา ” มาจาก คาว่า “ ยะฮา ” หรือ “ ยาฮา ”
เป็นภาษามลายูท้ องถิ่นแปลว่าต้นขี้เหล็ก ประกอบกับในอดีตบริเวณเขต เทศบาลตาบลยะหามีต้นขี้เหล็ก
ขึ้นอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น เทศบาลจึงได้จัดทาดวงตราสัญลักษณ์เป็นรูปดอกขี้เหล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับคา
เรียกขานของชาวบ้าน
๑.๑ ที่ตงั้ ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล เทศบาลตาบลยะหา ตั้งอยู่ในเขตตาบลยะหา อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาตามทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๕ เป็นระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร
มีอาณาเขตดังนี้
ด้านเหนือ
- ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากจากทางหลวงสายยะหา - ตาชีตรงกับที่
บรรจบกับลาน้าปะเหะฝัง่ ใต้ไปทางทิศตะวันตก ๗๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นฉากกับทางหลวงสายยะหา – ตาชี ไปทางทิศตะวันออกถึงจุด
ห่างฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง ไปทางทิศตะวันออก ๑๕๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๒
ด้านตะวันออก
- จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงสายยะหา – บ้านเนียง
ไปทางทิศใต้ถึงฝั่งเหนือของคลองตาชี ซึ่งเป็นหลักที่ ๓
ด้านใต้
- จากหลักเขตที่ ๓ เลียบตามฝัง่ เหนือของคลองตาชี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุด
ซึ่งอยูห่ ่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงสายยะหา – ปะแต ไปทางทิศตะวันตก ๗๐ เมตร ซึ่งเป็นหลักที่ ๔
ด้านตะวันตก
จากหลักที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

๒

แผนที่เทศบาลตาบลยะหา

เนื้อทีพ่ ื้นที่เทศบาลตาบลยะหา มีพื้นที่เขตเทศบาล ๑.๘๙ ตารางกิโลเมตร
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตาบลยะหา ตั้งอยู่บนที่ราบใกล้เนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
มีลาคลองเป็นแนวเขตเทศบาลทางทิศใต้
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตาบลยะหา มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ ๒๗- ๒๘ องศาเซลเซียส มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ซึ่งฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม –
พฤษภาคม ส่วนฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เขตการปกครองของเทศบาลตาบลยะหา ประกอบด้วย ชุมชน ๕ ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนตลาดยะหา
ประธานชุมชน นางนิเย๊าะ อาแวยุ
2. ชุมชนบ้านคละ
ประธานชุมชน นายอัสมาดี อาแซดอยิ
3. ชุมชนกาปงยาฮา
ประธานชุมชน นายอนันต์ สารีเย๊าะ
4. ชุมชนกาปงนือเร็ง
ประธานชุมชน นายอับดุลฮาเล็ม เจ๊ะแม
5. ชุมชนบือแนแจเกาะ
ประธานชุมชน นางเจ๊ะสาปีเย๊าะ นือเร็ง

๓

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒562 มีจานวน ๒,617 คน เป็นชาย ๑,๓10 คน หญิง
๑,๓07 คน จานวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลจานวน 735 ครัวเรือน โดยแยกเป็นรายชุมชน
ชุมชน

จานวนประชากร
เพศชาย
เพศหญิง

รวม

ตลาดยะหา

371

383

754

กาปงยาฮา

281

242

523

กาปงนือเร็ง

184

216

400

บือแนแจเกาะ

199

197

396

บ้านคละ

136

124

260

ไม่กาหนดชุมชน

139

145

284

รวม

1,310

1,307

2,617

4. ระบบเศรษฐกิจ
4.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปของเทศบาลตาบลยะหา ขึ้นอยู่กับการค้าขายและการเกษตร ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายร้อยละ ๕๐ รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพการเกษตรร้อยละ ๓๐ โดยเฉพาะ
การทาสวนยางพารา ซึง่ มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล และร้อยละ ๒๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป ประชากรของเทศบาลตาบลยะหามีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท / คน / ปี
4.2ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตาบลยะหาไม่มีสถานทีท่ ่องเที่ยวที่สาคัญ แต่ในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลยะหา ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตาบลยะหา ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร มีศาลาดูดวงจันทร์เป็น
สถานที่ทสี่ าคัญ ซึ่งชาวมุสลิมใช้สาหรับดูดวงจันทร์ในเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เทศกาลวันตรุษอิดิ้น
ฟิตรี และเทศกาลวันตรุษอิดิ้ลอัฎฮา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาปาเหะ ติดกับโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชยะหา หมู่ที่ ๖ ตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
4.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีเทศบาลตาบลยะหา “ไข่เค็ม นางฟ้า”

๔

5. สภาพทางสังคม
5.๑ การศึกษา
ในเขตเทศบาลตาบลยะหา มีสถานศึกษา / ห้องสมุด จานวน ๕ แห่ง ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านยะหา สอนระดับประถม มีบุคลากร จานวน ๓๗ คน นักเรียน จานวน ๘๕๒ คน
เป็นของรัฐบาลรับผิดชอบ เทศบาลตาบลยะหา สนับสนุนงบประมาณ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕)
๒. โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรทางศาสนาอิสลาม
มีครู / อาจารย์ จานวน ๔๓ คน นักเรียน ๔๐๐ คน เป็นโรงเรียนเอกชน
๓. โรงเรียนตาดีกา สอนศาสนาในระดับพื้นฐาน มีครู / อาจารย์ จานวน ๑๔ คนนักเรียน ๒๔๐
คน มัสยิดกลางอาเภอยะหาเป็นผูร้ ับผิดชอบ
๔. สถาบันศึกษาปอเนาะดารูลอัลกุรอ่านชุมชนกาปงยาฮา
๕. ห้องสมุดประชาชนประจาอาเภอยะหา จานวน ๑ แห่ง
5.2 ศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๘๐
รองลงมาเป็นชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๒๐ และมีมัสยิด จานวน ๑ แห่ง
5.3 ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลยะหา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและผสมผสานกันระหว่างคนไทย
พุทธ ไทยอิสลาม ไทยเชื้อสายจีน จึงมีประเพณีท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ ดังนี้
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยพุทธ
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีวันมาฆบูชา
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
- ประเพณีวันออกพรรษา
- ประเพณีวันลอยกระทง
- ประเพณีทอดกฐิน
- ประเพณีทอดผ้าป่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยมุสลิม
- วันฮารีรายอ
- วันเมาลิด
- วันอาซูรอ
- พิธีเข้าสุนัตหมู่

๕
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน
- ประเพณีวันตรุษจีน
- ประเพณีวันสารทจีน
- ประเพณีวันไหว้พระจันทร์
- ประเพณีถือศีลกินเจ
- ประเพณีวันไหว้บรรพบุรุษ
5.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การละเล่นพื้นบ้าน
ภาษาถิ่น คือ ภาษามลายู ภาษาใต้
5.5 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ไข่เค็มนางฟ้า
5.6 สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตาบลยะหา มีสถานพยาบาลของรัฐ จานวน ๑ แห่ง ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบ
ของอาเภอยะหา คือ สาธารณสุขอาเภอ มีร้านขายยา จานวน ๔ ร้าน คลินิคเอกชน จานวน ๒ แห่ง และ
สถานพยาบาลเอกชน จานวน ๑ แห่ง เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน
๑ แห่ง

6. ระบบบริการพื้นฐาน
6.๑ การคมนาคมขนส่ง
เทศบาลตาบลยะหา เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกระดับอาเภอทีส่ าคัญ มีทางหลวง
แผ่นดินผ่าน จานวน 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
ส่วนในเขตเทศบาลมีถนนจานวน 23 สาย ใช้สัญจรไป – มา ได้สะดวกรวดเร็ว
6.๒ การไฟฟ้า
- การบริกรทางด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตาบลยะหา สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยะหา
เป็นผู้ให้บริการ โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล จานวน 738 ครัวเรือน
6.๓ การประปา
- สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคยะหา เป็นผู้ให้บริการน้าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลยะหา และบริเวณข้างเคียง ซึ่งมีผู้ใช้น้าประปาในเขตเทศบาล จานวน 737 ครัวเรือน
6.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- ในเขตเทศบาลตาบลยะหา มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จานวน 1 แห่ง ไว้ให้บริการ ประชาชนใน
การติดต่อสือ่ สาร โทรศัพท์พื้นฐาน 480 หมายเลข และมีโทรศัพท์สาธารณะ จานวน 28 หมายเลข

๖

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงภูมทิ ัศน์และเส้นทาง
ท่องเที่ยวให้พร้อม ตลอดถึงส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ทมี่ ีศักยภาพตาม
วิถีชีวิตชุมชน
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทงั้ ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ภายในเขตเทศบาลตาบลยะหา
3. สร้างจิตสานึกของประชาชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย
(๒) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
(3) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่และภายในจังหวัด
(4) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(5) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(6) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลยะหา
1. ร่วมกันสร้างเป้าหมายทีเ่ ราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเทีย่ วของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม
- อยากให้ตาบลยะหาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง
เต็มรูปแบบ
- คนยะหามีแหล่งรายได้ทางการท่องเที่ยวเสริม จากการเป็นศูนย์พักระหว่างทาง
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อยากให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลยะหาเป็นทีร่ ู้จัก
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟือ้ กันเหมือนในอดีต
- อยากสภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
- มีแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพิม่ ขึ้น

๗
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รจู้ ักกันทั่วไป
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เส้นทางการคมนาคม ไม่สวยงาม
2. ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.1 การปรับปรุงแหล่งน้าที่มี

3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน
3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ

3.3 ปัญหาด้านตลาด
3.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต

สภาพปัญหา
- ขาดการจัดระเบียบและการปรับปรุงสภาพถนนที่
มีอยู่ ให้ดูสวยงาม
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ
เพื่อการเกษตรตื้นเขิน และมีนอ้ ย
- แหล่งน้าไม่มีคุณภาพ การปล่อยน้าเสียลงลาธาร
- ประชาชนมีผลกระทบกับเศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะ
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
- ประชาชนมีอาชีพด้านการค้าขาย ร้อยละ 80
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้ ถ้าหากราคาพืชผลตกต่า
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น
- การตลาดในพื้นที่การกระจายสินค้าการเกษตรอยู่
ที่พ่อค้าคนกลาง ซึ่งขาดการรวมกลุ่มของคนใน
อาเภอยะหา

- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต
3.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว - รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุม่ อาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม

๘
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
มีน้อย

- ศักยภาพในพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
- สถานที่ท่องเที่ยวอยู่นอกเขตพื้น ซึง่ มีสภาพไม่ค่อย
สวยงาม จึงไม่เป็นที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยว

4.ปัญหาด้านสังคม
4.1 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง - เยาวชน และประชาชนทั่ วไป ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
มุส ลิม มี ข้อจ ากั ดด้านการส่ง เสริม ศิล ปวัฒ นธรรม
บางกิจกรรมเป็นเรื่องที่ขัดกับศาสนาอิสลาม
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข และอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ

- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย เช่นเครือ่ งพ่นหมอก
ควัน มีไม่เพียงพอ แต่ต้องดาเนินการทั้ง 5 ชุมชน

-ราษฎรร้อยละ 20 ในพื้นที่ยังขาดจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่คานึงถึงธรรมชาติ
และปัญหาที่ตามมา

7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม
น้อย

7.2 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร

- ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ไม่ค่อยให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินการ ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา และขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
และการพัฒนารายได้ มีพื้นที่การทาธุรกรรมจากัด
การเพิม่ รายได้ไม่สามารถขยายหรือเพิ่มได้อีก

๙
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตาบลยะหา(SWOT)
จุดแข็ง Strength
- มีการแบ่งส่วนราชการและมอบหมายหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการแบ่งส่วนโครงสร้างหลักออกเป็น
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจา

จุดอ่อน Weakness
- การแบ่งงานในหน้าที่ยังไม่เป็นเอกภาพ

- โครงการใหญ่ ๆ ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
เนื่ อ งจากได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณน้ อ ยกว่ า ที่
- กิจกรรมแต่ละอย่างมีการวางแผนการดาเนินการ กาหนด
ไว้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง แผนระยะสั้ น ระยะยาวแผน
- การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ
ดาเนินงาน รวมทั้ง แผนปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง มี การ
งบประมาณที่ได้รับ
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานสาหรับแต่ละโครงการไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนที่วางไว้ - ผู้นาต้องมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล
- มีการประเมินโครงการทุกครั้งอย่างเป็นระบบ

- บุคลากรบางส่วนที่ได้รบั การฝึกอบรมไม่สามารถนา
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ ขาดความคิดริเริ่ม
ในการปฏิบัตงิ าน

จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness

- มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
แก่ประชาชน
- ระบบการติดต่อสื่อสารทีท่ ันสมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง
- มีระบบการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนทุกชุมชน
- มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรแก่ประชาชน
- นาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดมี า
เป็นหลักในการบริหาร
- มีงบประมาณพอสมควรในการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ
- ผู้บริหารมีความมุง่ มั่นตั้งใจทางานเพื่อพัฒนา
องค์กรและประชาชน
- มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัตงิ านตาม
อานาจหน้าที่

๑๐
- มีการทางานเป็นทีมและความสามัคคี
- บุคลากรเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถที่
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ส่วนรวมได้เป็น
อย่างดี
- มีความสามารถดาเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายรัฐในส่วนของเชิงรุก

โอกาส (Opportunity)
- ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน,ส่วนรวมและกิจกรรมของเทศบาล.
- มีงบประมาณพอสมควรทีส่ ามารถพัฒนาให้
ครอบคลุมปัญหาความต้องการของประชาชนทุกด้าน
- ประชาชนมีโอกาสขยายการลงทุนเพื่ออาชีพเสริม
มากขึ้นส่งผลให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อม
สนับสนุน ด้านวิชาการและเงินทุน
- ผู้นามีความสามารถในเชิงประสานงาน / บูรณา
การจัดการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน
- พื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
- องค์กร กลุ่มต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
- ในพื้นที่ใกล้เคียงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อ
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวมากเช่น ศาลาดูดวงจันทร์ ทะเลหมอก
เหมืองลาบู

อุปสรรค (Threats)
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่เป็นไป
ตามกฎหมายกาหนด
- นโยบายรัฐหรือผู้บริหารบางครั้งไม่ส่งผลหรือ
สะท้อนต่อความต้องการของประชาชนได้
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคง
มี อยู่
- เกิดปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ
- ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสานึกในการ
รับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
-ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญในพื้นที่ เป็นของตนเอง

๑๑
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน เทศบาลตาบลยะหา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ทุ ก กลุ่ม ได้เ ข้ามามี บ ทบาทและท างานร่ วมกั นในการพัฒ นาชุม ชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดัง กล่าว ให้แต่ล ะกลุ่ม ส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้ามาท างาน คณะกรรมการ ชุมชน
ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่าย
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน สร้างกิจกรรมการตลาด
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน
จัดทาระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพื่อนามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า

ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร นาเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้

5. ฝ่ายดูแลสถานที่ บารุงรักษาสิง่ แวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

บารุงรักษาธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมของชุมชนเอาไว้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้า ถนน ระบบการบาบัดน้าเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

6. ฝ่ายสาธารณสุข

5. ฝ่ายทะเบียน

ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขทั่วไป
รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่องความสะอาด
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว
สถานประกอบการ และผูป้ ระกอบการฯ

๑๒
6. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

7. ฝ่ายพัฒนาสังคม

ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดทาโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้
ฝ่าย
หน่วยงานทีส่ นับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
- สานักงานการท่องเที่ยว
จังหวัดยะลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้างเครือข่าย
- เป็นพีเ่ ลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้

เทศบาลตาบลยะหา

สนับสนุนการทางานของชุมชน

โรงเรียน/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
ลงทุนธุรกิจการให้บริการ ที่ได้มาตรฐานไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภค

มัสยิด
อปพร.

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่น ๆ

๑๓

