
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล



บญัจเัครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดยะลา

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล 
แผนงานบริหารงานทวไป

ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ดำเนินการ
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร ุ่๘
1 . โครงการคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ 

(ขอ้บญัญต้หินา้ 16/169)

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วชอ้งในการเลอืกตัง้สมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 

สว่นจังหวัด และผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่น 

จงัหวดัยะลา ตามทีค่ณะกรรมการการเสอืกตัง้กำหนด

500,000 ในพืน้ที ่

จงัหวดัยะลา

สำนกัปลดัฯ
( เล ื)กตั๋ เแท,ป้ตำ เหใ, ]'เที่วไงทึ๋เมใข่hรฟ้ครปวารเ!)

2. โครงการประขมุแลกเปลีย่นความรู้ความคดิเหน็ จดักจิกรรมการประขมุแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็ 

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิต้งิาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฎบิต้งิาน

(ขอ้บญัญต้หินา้ 18/169)

200,000 อบจ.ยะลา สำนกังาน 

เลขานกุาร อบจ.

3. โครงการการประกาศเจตจำนงของผูบ้รหิาร 

ในการตอ่ตา้นการทจุรติ

(ขอ้บญัญต้หินา้ 18/169)

- จดักจิกรรมการปลกูจติสำนกึ ปรบัทศันคตแิละคา่นยิม 

ทีถ่กูตอ้งในการ'ปอีงกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ของผูบ้รหิาร 

สมาซกิสภา อบจ. และบคุลากรในสงักดั

- จดันทิรรศการวนัตอ่ตา้นการทจุรตคิอรร์ปัชัน่สากล 

(ประเทศไทย) ประจำป ี 2566

25,000 ในพืน้ที่

จงัหวดัยะลา

สำนกัปลดัฯ
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

<รฺ๘
ะอฺ๘ ร}

C

5.

6.

โครงการผกิอบรมเซงิปฏบิตักิาร การวเิคราะห ์

และระบบการจดัทำแผนยทุธศาสตร ์

การพฒันาขา้ราชการ แผนอตัรากำลงั 3 ปี 

และแผนพฒันาบคุลากร (ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568)

ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

(ขอ้บญัญต้หินา้ 19/169)

โครงการผกิอบรมทกัษะ การพดู การนำเสนอ 

และการพฒันาบคุลกิภาพบคุลากร สังกัด 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา 

(ขอ้,บัญญติั'หนา้ 20/169)

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยดีจีทิลั 

(ขอ้,บญัญตั,ิหน้า 20/169)

จดัผกิอบรมเซงิปฏบิตักิาร การวเิคราะหแ์ละระบบ 

การจดัทำแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการ 

แผนอตัรากำลงั 3 ปี และแผนพฒันาบคุลากร (ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568) ขององคก์ารบรหิาร 

สว่นจงัหวดัยะลา

จดัผกิอบรมทกัษะ การพดู การนำเสนอและการพฒันา 

บคุลกิภาพบคุลากร สงักัด อบจ.ยะลา เพือ่เปน็การพฒันา 

ทกัษะเดมิ และเพิม่เตมิทกัษะ

จดัอบรมพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยดีจีทิลั การอบรม 

เซงิปฏบิต้กิารการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เซน่ การใช ้

โปรแกรม M icrodoft Excel ข้ันสูง การใชส้ือ่ดจิทิลั 

เทคนคิการจดัทำ?านขอ้มลเพือ่การพฒันางาบ

300,000

150,000

200,000

ในพืน้ท่ี 

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ท่ี 

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ท่ี 

จงัหวดัยะลา

กองการเจา้หนา้ที่

กองการเจา้หนา้ที่

กองการเจา้หนา้ที่
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=SlL โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รชัผดิขอบหลกั

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

พ ํ
ร ุ๘ รอฺ

C
7. โครงการพฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะ และ 

สมรรถนะบคุลากรสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น 

จงัหวดัยะลา 

(ขอ้บญัญต้หินา้ 21/169)

จดัอบรมและดกีษาดงูานในประเทศของผูบ้รหิาร เลขานกุาร/ 

ทีป่รกึษา นายก อบจ. สมาซกิ อบจ. ขา้ราชการ 

ลกจ้างประจำ และพนกังานจา้ง

8. โครงการรูก้ฎหมาย ได้ประโยชน ์

(ขอ้บญัญต้หินา้ 21/169)

จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ตลอดจนระเบยีบ 

และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง

9. โครงการสง่เสรมิคา่นยิมรกัษาความขือ่สตัย ์

สจุรติและเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม 

(ขอ้บญัญต้หินา้ 22/169)

10. โครงการเสรมิสรา้งผูน้ำแหง่การเปลีย่นแปลง 

และบรหิารความเปลีย่นแปลง 

(ขอ้บญัญต้หินา้ 22/169)

จดัอบรมเพือ่สง่เสรมิคา่นยิมรกัษาความขือ่สตัยส์จุรติ 

และเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่เนนิการสรา้ง 

จติสำนกิทีด่ใีนการปฏบิตีงิานและพฒันาบคุลากรในสงักดั 

นำหลกัคณุธรรม จรยิธรรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฎบิตีงิาน

จดัอบรมผูน้ำแหง่การเปลีย่นแปลงและบรหิาร 

ความเปลีย่นแปลงเพือ่เสรมิสรา้งการเนนิผูน้ำแหง่การ 

เปลีย่นแปลงเพือ่รองรบัระบบราชการแนวใหม่

1,300,000

150,000

90,000

200,000

ในพนท่ี

จงัหวดัยะลา 

และต่างจ ังหวัด

ในพืน้ท่ี 

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ที่

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ที่

จงัหวดัยะลา

กองการเจา้หนา้ที่

สำนกัปลดั อบจ.

กองการเจา้หนา้ที่

กองการเจา้หนา้ที่
( ฑํห่ นก’ รเดื :เนล .รี๗)
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ท ี่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมทีเ่กดิชึน้จากโครงการ งบประมาณ
สถานที ่

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

พ .ศ.2565 พ .ศ.2566
ระ รอํ

ริะ, ระ
in

ระ’
ฝ

ริะ:
C

ระ’
ฐ ํ

ร:
ฝ

ร ุ่
<๘

ระ*
C

ร :
ฟ

ร ุ่
C

11.

12.

13.

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด ้าน 

ประซาธิปใตยเพื่อการมีส ่วนร่วมของเด็ก 

และเยาวชนต่อการเม ืองการปกครอง 

(ข้อบัญญต้ ิหน้า 23 /1 6 9 )

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

คณ ะผ ูบ้ริหารและสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ข้อบัญญต้ หิน้า 23 /1 6 9 )

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงตลาดที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดยะลา 

(ข้อบัญญต้ ิหน้า 52 /1 6 9 )

จ ัดอบรมเพ ื่อเสร ิมสร้างองค ์ความร ู้ด้านประชาธิปไตย 

เพ ื่อการม สี ่วนร่วมชองเด ็กและเยาวชนต่อการเม ือง 

การปกครอง

จ ัดอบรมและท ัศนศ ึกษาด ูงานเพ ื่อพ ัฒนาศ ักยภาพ 

ของคณ ะผ ู้บริหาร เลขาน ุการ/ท ี่ปร ึกษานายก อบจ.

และสมาชิกสภา อบจ.

ปรับปรุงและซ ่อมแซมตลาดที่อย ู่ในความรับผิดชอบชอง 

องค ์การบรึหารส ่วนจังหวัดยะลา เพ ื่อพ ัฒนาตลาดให ้อย ู่ 

ในสภาพท ี่ด ีตามกฎกระทรวงว่าด ้วยส ุขล ักษณะชองตลาด 

พ.ศ. 2551

2 50 .000

5 00.000  

2 ,0 00 ,0 00

โรงเรียนระดับมัธยม 

ในจังหวัดยะลา

ในพ ื้นท ี่/

นอกพื้นที่ จ .ยะลา

ในพื้นที่ 

จ ังหว ัดยะลา

สำนักงาน 

เลขาน ุการ อบจ.

สำนักงาน 

เลขาน ุการ อบจ.

กองคลัง

• 4 -

4 —

-►

-►

รวม 5,865 ,000
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แผนงานลร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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ท ี่ โครงการ รายละเอยีดซองกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จากโครงการ งบประมา๓
สถานที ่

ดำเนนิการ

หนว่ยงาน 

รบัผดิขอบหลกั

พ .ศ.2565 พ .ศ .2566
<£
๙

รอ
ฝ <£

1๐
ปืนํฝ ระ

C แส่
รอ
ส ่ ระ

รอ
แส่

ร :
d

ระ
ฟ

ะอฺ
C

5.

6. 

7.

โครงการพฒันาสกัยภาพเครอืขา่ยภาครฐั

ภาคประซาซน และภาคประซาสงัคม

เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่

ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

(ขอ้บญัญตั ิ น .118/169)

โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่การพฒันา 

ทอ้งถิน่

(ขอ้บญั ญ ตั  ิ น .1 1 9 /1 6 9 )

โครงการวับทอ้งถิน่ไทย 

(ขอ้,บญัญต ิ น.120/169)

จดักจิกรรมอบรมศกัยภาพเครอืขา่ยภาครฐั 

ภาคประซาซน และภาคประซาสงัคม 

เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มใบการพฒันาทอ้งถิน่ - 

ซององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

จดักจิกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถิน่ 

ใหแ้ก ่ องคก์รจดัทำแผนขององคก์ารบรหิารสว่น 

จงัหวดัยะลา และองคก์รเครอืขา่ยในการบรหิารงาน 

ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัยะลา

จดักจิกรรมโครงการวนัทอ้งถิน่ไทย

500.000

550.000 

75,000

ในพืน้ที ่

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ที/่นอกพืน้ที ่

จงัหวดัยะลา

ในพืน้ที ่

จงัหวดัยะลา

สำนกังาน 

เลขานกุาร อบจ.

กองยทุธศาสตร์ๆ

สำนกัปลดัฯ

4 - -►

4 - -►

4 - -►

รวม 2 ,195 ,000
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