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ค าน า 

 
นโยบายการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพ้ืนฐาน   
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์    
การก าหนดมาตรฐานความปลอกภัยแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงเป้าหมายดั่งกล่าวมีความจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้
ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย และมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุก
ระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นประกกอบกับแผนการกระจายอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถา่ยโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และนอกจากนี้งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมี
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเทียวโดยรวมของประเทศ โดยยึด
หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยว 

  เทศบาลต าบลยะรัง เห็นว่าการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลยะรังเป็น
สิ่งส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงกระท า เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็น าแผนงานและโครงการไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีการก ากับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของชุมชนหรือชุมชนหรือต าบล 

    ที่ตั้ง 
     ต าบลยะรัง ค าว่า"ยะรัง" สันนิษฐานว่า เป็นค าแผลงมาจากค าว่า "บราแว" ในภาษามาลายู
ท้องถิ่น ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า "พะวัง" หรือ"พระราชวัง" สาเหตุที่ได้เรียกพ้ืนที่แถบนี้ว่า"บราแว"หรือ"
พระราชวัง"นั้น เนื่องมาจากว่ามีหลักบานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเมือง
โบราณ ชื่อ"โกตามาหาลิไฆ" ปัจจุบันยังมีซากก าแพงดิน คูเมือง สระ(บ่อโบราณ) และซากปรักหักพังของ
โบราณสถานหลายแห่งในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 บ้านปราแว ต าบลยะรัง จากค าว่า"ปราแว"ซึ่งแปลว่า"พระราชวัง"
หรือ"พระวัง"หลายร้อยปี ต่อมาก็กลายเป็น"ยะรัง"เมื่อตั้งชื่อต าบลก็ได้น าชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อของต าบล 
 

   เนื้อที่ 
  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
  ส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง ตั้งอยู่บริเวณถนนยะรัง -มายอ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอยะรังเป็น
ระยะทาง1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปัตตานีไปทางทิศใต้ประมาณ 15  กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
410  มีพื้นท่ี 3.65 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

- ทิศเหนือ   จรดหมู่ที่  5   ต าบลยะรัง 
- ทิศใต ้  จรดหมู่ที่  1    ต าบลปิตูมุดี     
- ทิศตะวันออก จรดหมู่ที่  3-4   ต าบลยะรัง 
- ทิศตะวันตก  จรดหมู่ที่  3    ต าบลยะรัง , หมู่ที่ 1 ปิตูมุด ี 

  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  มีลักษณะเป็นที่ราบ ลักษณะชุมชนมีความหนาแน่นบริเวณถนนสายปัตตานี -  ยะลา ทั้งสอง
ฝั่งมีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย และคลองพาดผ่านตลอดเทศบาล 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มีภูมิอากาศแบบมรสุมมสีองฤดู ดังนี้ 

 - ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มี
อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุกโดยตกชุกท่ีสุดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
 

 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนปนเหนียว มีสีเทา มีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะส าหรับการเพาะปลูก เป็นที่ราบลุ่ม ใช้ปลูกข้าว มัน ผลไม้ต่างๆและยางพารา  
 
 
 
 
 



 

 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แม่น้ าปัตตานีมีต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี บริเวณรอยต่อแดนไทยมาเลเซีย ในเขต
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลาไหลจากทางทิศใต้ ไปทางทิศเหนือ ผ่านอ าเภอยะรัง ลงสู่อ่าวไทย จังหวัดปัตตานีซึ่ง
เป็นแหล่งน้ าใกล้เคียงกับเทศบาลต าบลยะรัง และมีคลอง 1 สาย พาดผ่านตลอดเขตเทศบาล 
 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลยะรังเป็นที่ราบและเป็นเขตชุมชนที่ไม่ติดกับป่าไม้ ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เช่น ไม้ตะเคียน สะเดา ต าเสา เป็นต้น 
   

2.1 เขตการปกครอง 

 เทศบาลต าบลยะรัง ตั้งอยู่ในเขตบางส่วนของหมู่ 3 , 4 , และ 5 ขอลต าบลยะรัง และ
บางส่วนของหมู่ 1 ต าบลปิตูมุดี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.65 ตารางกิโลเมตร 

  จ านวนชุมชน   
   เทศบาลต าบลยะรังแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนบันยาลีมอ   หมู่ 3 และบางส่วนของหมู่ 1 ต าบลปิตูมุด ี
2. ชุมชนแนบาแด  หมู่ 5 
3. ชุมชนปราแว   หมู่ 3 
4. ชุมชนตรอแซ  หมู่ 5 
5. ชุมชนปายอเมาะซูเมง หมู่ 4 

 

3.  ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  เทศบาลต าบลยะรังมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น    4,963  คน  
  จ านวนประชากรแยก ชาย หญิง จ านวน ครัวเรือน 

แยกเป็นชาย  2,428  คน 
      แยกเป็นหญิง  2,535  คน 
      จ านวนครัวเรือน  1,230  ครัวเรือน 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
  ในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลยะรัง มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา       1  แห่ง 

-โรงเรียนอนุบาลยะรัง              
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน   1  แห่ง 

     -ศูนย์เด็กก่อนเกณฑเ์ทศบาลต าบลยะรัง                   1       แห่ง  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

 -กศน. อ าเภอยะรัง                    1    แห่ง 
 
 

 



 

4.2 สาธารณสุข 
  สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลยะรัง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 1  แห่ง  
ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต าบลยะรัง และมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ า 100 % 
 

 4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลยะรังเป็นพ้ืนที่ที่มีสถิติการก่ออาชญากรรมน้อย แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ และพ้ืนที่ข้างเคียงอยู่ 
 

 4.4 ยาเสพติด 
  ด้านยาเสพติด ไม่มีแหล่งผลิตในพ้ืนที่ ไม่มีผู้ค้ารายใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อย ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นผู้เสพ ได้แก่ น้ ากระท่อม (4 X 100) 
 

4.3 การสังคมสงเคราะห์ 

 สังคมสงเคราะห์เป็นงานบริการ เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นงาน
บริการที่ให้บริการแก่บุคคล ทั้งท่ีมีปัญหาและไม่มีปัญหา ให้เขาสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม ด้วยความเป็น
ปกติสุข และมีความสามารถในการพัฒนาสังคมส่วนรวมด้วย ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กแรกเกิด ผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาส การบริการรถกู้ชีพกู้ภัย  
  ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพมี 3 ประเภท ได้แก่  
   1. ผู้สูงอาย ุ จ านวน  333    ราย   
   2. คนพิการ จ านวน  106    ราย   
   3. เด็กแรกเกิด จ านวน  221    ราย   

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   การคมนาคม 

   การคมนาคมในเทศบาลต าบลยะรัง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลักในการคมนาคมติดต่อ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด โดยใช้การใช้คมนาคมกับอ าเภอใกล้เคียง 
   1.  ถนนลาดยาง ความยาว  8 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 32,000 ตร.ม. 

2.  ถนนลูกรัง ความยาว  8 กม. คิดเป็นพ้ืนที่รวม 12,000 ตร.ม.  
3.  ถนนคอนกรีต ความยาว 12 กม. คิดเป็นพื้นที่รวม 48,00 ตร.ม.    
 

5.2 การไฟฟ้า 

  การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลยะรัง  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอยะรัง  จ านวนชุมชนที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ทั้ง  5  ชุมชน ครอบคลุมครบทุกหลังคาเรือน 

 จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน 1,230 ราย 

 พ้ืนที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน 440 จุด 

 ครอบคลุมถนน  จ านวน 28  สาย 



 

5.3 การประปา 

 - จ านวนผู้ใช้น้ าประปาทั้งสิ้นจ านวน 1,230 ราย 

 - สามารถผลิตน้ าประปาได้ จ านวน 400 ลบ.ม./วัน 

 - น้ าประปาที่ใช้เฉลี่ย จ านวน   400 ลบ.ม./วัน 

 - หน่วยงานเจ้าของกิจการการประปา เทศบาลต าบลยะรัง 

 - แหล่งน้ าดิบที่ใช้เป็นแหล่งน้ าใต้ผิวดิน 

5.4 โทรศัพท์ 

  มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ  5  แห่ง 

  ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะรังนิยมใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะพกพา
ง่ายและสะดวกสบาย เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T 
TOT CAT และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS , True , DTAC 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
 

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะรังมีที่ท าการไปรษณีย์สาขายะรัง จ านวน  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ใน
เทศบาลต าบลยะรัง มีการส่งและแจกวันละ 1 ครั้ง คือ 08.30-9.00 น.รับเอกสาร จดหมาย พัสดุ เพ่ือน าลง
ไปที่ไปรษณีย์ที่ตัวอ าเภอ และช่วงบ่ายก็จะน าจดหมาย พัสดุ น ามาแจกจ่าย 

 

5.6 การเงินการธนาคาร 
  ในพ้ืนที่เทศบาลมีธนาคาร จ านวน 3 แห่ง คือ 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขายะรัง 
2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะรัง 
3. ธนาคารอิสลามแห่งประทศไทย สาขายะรัง 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  รายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลยะรังมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ คือ 
ยางพารา นาข้าว ลูกหยี และผลไม้อ่ืนๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีประชาชนบางส่วนประกอบกิจการค้าและบริการ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็กจนถึงปานกลาง 
 

 อาชีพ 
 อาชีพเกษตรกรรม  60 % 
 อาชีพรับจ้าง  30 % 
 อาชีพอ่ืนๆ  10 % 

 

6.1 การเกษตร 
เทศบาลต าบลยะรัง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3.56 ตร.กม. มีเนื้อท่ีท าการเกษตร จ านวน 1.5 ตร.กม.  

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้และค้าขายมีรายได้เฉลี่ย ประมาณ 60,000 บาท/คน/ปี 
 

 
 



 

6.2 การบริการ 
สถานประกอบการด้านบริการ 

 สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 10 แห่ง 
   สถานประกอบการด้านพาณิชย์กรรม 

 สถานที่บริการน้ ามัน  1 แห่ง 
 ตลาดสด   1 แห่ง 
 ร้านค้าท่ัวไป   68 แห่ง 

 

6.3 การประมง 
    ไม่มีการประมงขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ เนื่องจากในพ้ืนที่ไม่มีแม่น้ า แต่ก้อมีประชาชน ชาวบ้านหาสัตว์

น้ าตามบึง คลอง 
 

6.4  ปศุสัตว ์
    สัตว์น ามาเลี้ยง ส่วนใหญ่เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร เช่น โค วัว แพะ แกะ และสัตว์ปีก 
 

6.5  การท่องเที่ยว 
  เทศบาลต าบลยะรังเป็นย่านธุรกิจการค้า  พาณิชกรรม  ธุรกิจการท่องเที่ยวราษฎรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพค้าขาย การบริการรับจ้างต่างๆ และท าสวนต่างๆ ซึ่งในเขตเทศบาลต าบลยะรัง    มีสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งด้วยกันในเชิงประวัติศาสตร์ คือ ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณยะรัง จ านวน 1 แห่ง 
และโบราณสถานบ้านจาเละ ในบริเวณใกล้เคียง  จะเห็นได้ว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลยะรัง 
สามารถสร้างรายได้จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว  การค้าขาย  การให้บริการทั้งด้านอาหาร ที่พักรถยนต์ การ
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึก  และอ่ืน ๆ  แก่นักท่องเที่ยว  นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและต่างประเทศท า
ให้ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

 

       6.6 อุตสาหกรรม 
  ภายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลยะรัง มีผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือนในท้องถิ่น จ านวน 5 
ราย เงินลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท 
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   ประชากรประกอบธุรกิจ เป็นนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา รวม 20 ราย มีเงินลงทุนประมาณ 15 
ล้านบาท 
  

6.7  แรงงาน 
  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม ทั้งภายในพื้นและนอกพ้ืนที่ และบางส่วนก็ไปรับจ้างที่ประเทศ

มาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนหรือชุมชน 
เทศบาลต าบลยะรังแบ่งการปกครองเป็น 5  ชุมชน ได้แก่ 
 ชุมชนบันยาลีมอ   หมู่ 3 และบางส่วนของหมู่ 1 ต าบลปิตูมุดี 
 ชุมชนแนบาแด  หมู่ 5 
 ชุมชนปราแว   หมู่ 3 
 ชุมชนตรอแซ  หมู่ 5 
 ชุมชนปายอเมาะซูเมง หมู่ 4 

จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ   1,230    หลังคาเรือน 
 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ท าสวน 

  ส่วนใหญ่ประชาชนจะปลูกยางพารา  
 ท าไร่ 

  ประชาชนส่วนใหญ่ท าไร่ ไร่มันส าปะหลัง ปลูกพืชเกษตรต่างๆ เช่น มะพร้าว 
 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ  

 แม่น้ าใกล้เคียง  1 แห่ง 
 ล าคลอง   1 แห่ง 
 ล าห้วย   1 แห่ง 

 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลยะรังใช้น้ าประปาที่ผลิตจากกิจการประปาของ

เทศบาลต าบลยะรัง ซ่ึงเป็นระบบประปาผิวดิน และบ่อน้า 380 แห่ง 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1  การนับถือศาสนา 
การนับถือศาสนาและวัฒนธรรม 
  ผู้นับถือศาสนาอิสลาม     ร้อยละ  95 
  ผู้นับถือศาสนาพุทธ        ร้อยละ    5 
  ศาสนาสถาน  มี 6  แห่ง  แยกได้  ดังนี้  
 มัสยิด 5   แห่ง 

 - มัสยิดดารุลอีหม่าน 
 - มัสยิดนูรูลอิสลามปากีสถาน 
 - มัสยิดรอฎอตุลนาอีล  
 - มัสยิดตรอแซ 
 - มัสยิดแนบาแด 
 วัด     1    แห่ง             

 - วัดสุขาวดี 
 



 

     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีท้องถิน่ที่ส าคัญ 

1. ประเพณีกวนอาซูรอ (เดือนมูฮัรรอม) ประมาณเดือน  ตุลาคม และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
2. ประเพณีงานเมาลิด (เดือนรอบีอุ้ลอัววัล)ประมาณเดือน  พฤศจิกายน กิจกรรมช่วงกลางวันแสดง

ชีวประวัติของ ท่านศาสดา มูฮัมหมัด (  ซ.ล.  )   
3. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
4. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุฯ 
5.  ประเพณีวันฮารีรายอ มี 2 รายอ คือ อีดิ้ลฟิตรี(เดือนซัววาล) อีดิ้ลอัฏฮา(ซุลฮิจญะฮฺ) ประมาณ
เดือน พฤษภาคม/สิงหาคม กิจกรรมการละเล่นต่างๆ ในชุมชน ช่วงกลางคืนชุมชนอ่านคัมภีร์ -     
อัลกรอุ่าน และ บรรยายธรรม 
6.  ประเพณีถือศีลอด ประมาณเดือนพฤษภาคม การออกบวชของมุสลิมในเวลากลางคืน 
7.  ประเพณีเข้าพรรษา  ประมาณ เดือนกรกฎาคม 
 

    8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
1. ท ากรงนก  
2. ลูกหยีแปรรูป  
ภาษามลายูปัตตานี ( Bahasa Melayu Pattani )  
อักษรยาวี ( توليسن جاوي ) 

 

    8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองของเทศบาลต าบลยะรัง ก็จะเป็น ลูกหยีกวน เป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความ

นิยมทั้งชาวปัตตานีและนักท่องเทียวจากต่างถิ่น มักจะซื้อเป็นของฝาก  
หยี เป็นผลไม้พ้ืนเมืองภาคใต้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อายุยืนเป็น 100 ปีเลย  

กว่าจะให้ผลได้ต้องมีอายุ 30 ปีเป็นอย่างน้อย ลักษณะผลจะออกเป็นช่อผลดิบจะมีสีเขียว เมื่อสุกเปลือกจะ
ออกสีด า เนื้อด้านในจะเป็นสีเหลืองอมน้ าตาลรสจะออกเปรี้ยว เมล็ดจะมีลักษณะแบนเป็นสีน้ าตาล ลูกหยีที่
สุกแล้วนอกจากกินผลสดแล้ว  นิยมน ามากวน   

ฉาบด้วยน้ าตาลหรือทรงเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชายแดนใต้สร้างรายได้
ให้กับชาวสวนในพื้นท่ีได้พอสมควร  

 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  
 แม่น้ าใกล้เคียง  1 แห่ง 
 ล าคลอง   1 แห่ง 
 ล าห้วย   1 แห่ง 

 

9.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลยะรังส่วนใหญ่นั้นไม่มีป่าไม้ ซึ่งมีแค่ต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

ได้แก่ ตะเคียน สะเดา ต าเสา เป็นต้น 
 

9.3 ภูเขา  
  เนื่องพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลยะรังเป็นที่ราบ ท าให้ไม่มีภูเขา 
 



 

 
 

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นที่ราบ เป็นเขตชุมชน ท าให้ไม่มีทรัพยากรมากนัก 

นอกจากสวนยางพารา ดังนั้นการฟืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีการปรับปรุงและฟ้ืนฟู
คุณภาพให้ดีขึ้น ก่อนกลับมาใช้ เช่น บ าบัดน้ าเสีย การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 

  

9.5  การจักท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  มีการจัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 

10.โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
10.1 ด้านการเมืองการบริหาร 

  เทศบาลต าบลยะรังได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 6 หน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว รายละเอียด ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการประปา 
5. กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
6. กองกาศึกษา 

โดยมีจ านวนพนักงานเทศบาล    คนแยกเป็น 
  ข้าราชการประจ า   15  คน 
  ลูกจ้างประจ า     4  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   20  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป   12  คน 
  พนักงานจ้างเหมารายวัน   27  คน 
 

10.2 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลยะรัง 
  โครงสร้างการบริหาร 
   การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลต าบลยะรัง  ประกอบด้วย 

เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ที่มาจากการเลือกตั้ง 
จ านวน 22 คน  มีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  
ด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี 

 

นายกเทศบาลต าบล ประกอบด้วย  นายกเทศบาลต าบลยะรัง 1  คน และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน มีหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลต าบลยะรังให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังประกอบด้วยพนักงาน
เทศบาลต าบลยะรังลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เป็นผู้ปฏิบัติราชการเพ่ือสนองนโยบายฝ่ายการเมืองที่
ก าหนดไว้เป็นแผนงาน / โครงการ  และปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการสนองนโยบายของ
รัฐบาล  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายต่าง ๆ   
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
แผนผังเทศบาลต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลยะรัง 

คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลต าบล 
 

นายกเทศบาลต าบล 

รองนายกเทศบาลต าบล 
 

รองนายกเทศบาลต าบล 

เลขานุการนายกเทศบาล
ต าบล 

ประธานสภาเทศบาลต าบล 

รองเทศบาลต าบล 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
(22 คน) 



 

 
 
คณะนายกเทศบาลต าบลยะรังประกอบด้วย 
  1 นายอาแซ  วาแม  นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง   ประธานกรรมการ 
  2 นายสะมาแอ  เจะอาแว รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
  3 นายหามะ  จาลง  รองนายกเทศมนตรี  กรรมการ 
  4 นายเจ๊ะบือราเฮง ดูมีแด  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  กรรมการ 
  5 นายสุบันโญ  จีนารงค์  เลขานุการนายกเทศมนตรี กรรมการ 
  6 นายมะรอปี  อาเย๊าะแซ ประธานสภาเทศบาล  กรรมการ 
  7 นายกอยา  ยือริง  รองประธานสภาเทศบาล  กรรมการ 
  8 นายดือราแม  ดูมีแด  เลขานุการสภาเทศบาล  กรรมการ 
  9 นายฮารอมัน  ดือราแมหะยี สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  10 นายเจ๊ะมะ  มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  11 นายแมนซูร  บาบูมาเร๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  12 นายมะรอซี  หะยีแวกะจิ สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  13 นายยามารูดิง เจ๊ะเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  14 นายนิมะ  ดอกา  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  15 นายอิสมาแอ  สาและมิง สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  16 นายสุเทพ  ฮะซา  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  17 นายอับดุลเลาะ ดูมีแด  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  18 นางสาวนริศรา แดสามัญ นักบริหารงานเทศบาล   กรรมการ 
  19 นายอัซรีย์  ศุภศิริ  หัวหน้าส านักปลัด   เลขานุการ 
  

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   

“เทศบาลต าบลยะรังเมืองน่าอยู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมสังคมชุมชนเข้มแข็ง เมืองยะรังก้าว
ล้ าการพัฒนา” 

 พันธ์กิจ 
  

1. ส่งเสริมการพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ 

   

1. ส่งเสริมการพัฒนา สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนให้พ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล 



 

5. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้ดีขึ้น 
6. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่ 
7. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลยะรัง  
  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์ 13 แนวทางการพัฒนา  รายละเอียดแต่ละด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 แนวทางการพัฒนา  

 

1. พัฒนาและปรับปรุง ถนน คู คลอง ระบบระบายน้ าและทางเท้า 
2. พัฒนาและปรับปรุง ไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
3. พัฒนาและปรับปรุง ระบบประปา ส าหรับอุปโภคและบริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา 
   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท การรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  

1. พัฒนาเทศบาลต าบลยะรังให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา 
   

1. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   

1. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้พร้อมต่อการบริการประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหาร การปกครอ’ 

 

   10.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลต าบลยะรังมีศูนย์อ านวยการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชน  ดังนี้ 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  รถยนต์ดับเพลิง  2 คัน 
- พนักงานดับเพลิง  8 คน 

        - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 43 คน 
 
 



 

 
ส่วนที่ 3 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลต าบลยะรัง 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
กิจกรรม 

 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

 
หมายเหตุ 

 
1.ประเพณีกวนอาซูรอ ตุลาคม 2560 ทุกชุมชน  
2.ประเพณีงานเมาลิด พฤศจิกายน 2560 ทุกชุมชน  
3. โครงการวันเด็กแห่งขาติ มกราคม 2561 เทศบาลต าบลยะรัง  
4.ประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2561 วัดสุขาวดี  
5.ประเพณีถือศีลอด พฤษภาคม 2561 วัดสุขาวดี  
6.ประเพณีวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี/อีดิ้ลอัฏฮา พฤษภาคม/สิงหาคม 

2561 
ทุกชุมชน  

7.ประเพณีเข้าพรรษา   กรกฎาคม 2561 วัดสุขาวดี  
8.เทศการของดีเมืองยะรัง กรกฎาคม – สิงหาคม 

2561 
เทศบาลต าบลยะรัง  

9.ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณยะรัง ตลอดปี เทศบาลต าบลยะรัง  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


