
ยทุธศาสตรท์ ี4
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสืกษา ศาสนา

วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิป็ญญา



แบบ ผด. 02
บญั?โครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสืกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปีพญาท้องถิ่น 
แผนงานการสีกษา

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

!ส่ ะอฺC
1. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

และส่งเข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
(ข้อบัญญ้ติ น.60/169)

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค 
ระดับประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง

350,000 จังหวัด 
เจ้าภาพ

กองการศึกษาฯ

2. โครงการทุนการสิกษายะลารักษ์ถ่ิน
(ข้อบัญญ้ติ น.61/169)

มอบทุนการสิกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักสิกษา และผู้ด้อย 
โอกาสในเขตจังหวัดยะลา และเงินทุนการสิกษาสำหรับ 
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสำพะยาประชานุเคราะห์

1,900,000 ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ
1ทอ1 2/; 56! IVอม 1/2; 66

3. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ข้อบัญญ้ติ น.61/169)

การเข้าร่วมกิจกรรมประซาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับภาคและระดับประเทศ 
ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง  ๆ ของ 
หน่วยงาน

300,000 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ * *■
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รันผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร ุ่
พ ํ

ร ุ
ฟ

รอฺC
8.

9.

10.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษา 
(ข้อบัญญ้ติ น.64/169)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
(ข้อบัญญ้ติ น.64/169)

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 
ศึกษา (โครงการการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)
(ข้อบัญญ้ติ น.79/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมผิกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษา

จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน

1,000,000

500,000

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

ใบพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาๆ

กองการศึกษาฯ

จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

30,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

การพัฒนาการที่อสารด้านภาษาอังกฤษ)
(ข้อบัญญ้ติ น.80/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียบรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการที่อสาร 
ด้านภาษาอังกฤษ

120,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ + -►
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดชื้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ร:
d

รอ ระto d เะC <£&ฝ
รอ
3 ฝ รอ๘ 0ะC ระฟ S3C

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 60,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ < - -►
สถานศึกษา (โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึลปะและการส่งเสรีมศึลปวัฒนธรรม

การเรียนรู้ศึลปะและการส่งเสรีมศึลป ด้านนาฎศิดป๋สู่ความเป็นเลิศ

วัฒนธรรมด้านนาฎศึลป็ส่ความเป็นเลิศ) 
(จ้อบัญญ้ติ น.81/169)

13. โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มส่าระการเรียนรู้ 100,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ -►
สถานศึกษา (โครงการการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมโรงเรียนสงเสรีม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กีฬานักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมกีฬานักเรียน)
(ข ้อบ ัญญ ัต ิ น .1 8 2 /1 6 9 )

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพ 100,000 รร.ลำพะยาๆ กองการศึกษาฯ 4 - —»
ศึกษา (โครงการจัดการเรียบรูเ้พื่อพัฒนา 
สักยภาพ ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณ ิตศาสตร์)
(ข้อบัญญ้ติ น.83/169)

ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
ศถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รันผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร ุ(ฝ ะอฺC
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 

สถานศึกษา (โครงการจัดการเรียน! เพ่ือพัฒนา 
พักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียน!
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(ข้อบัญญ้ติ น.84/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียน!เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียน!วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมการพัฒนา 
ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียน!ภาษาไทย 

การส่งเสริมรักการอ่าน)
(ข้อนัญญ้ติ น.74/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียน! 
ภาษาไทย การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน

10,000 รร.ลำพะยาๆ กองการศึกษาฯ 4 *•

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การติกทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ)

จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียบการติกทักษะด้านกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศ

(ข้อบัญญ้ติ น.73/169)

200,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ เ กอร. 
♦

56; เ กอร. 1/:* 566-*•
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
ศถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

<รฺ๘
18.

19.

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียบ 
การ1!เกทักษะทางวิซาการสู่ความเป็นเลิศ) 
(ข้อบัญญ้ติ น.76/169)

โครงการสนับส!{นค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี)
(ข้อบัญญ้ติ น.79/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนการ,ฝืกทักษะทางวิชาการ 
ส่ความเป็นเลิศ

จัดกิจกรรมการเช้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ของ รร.ลำพะยาฯ 
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ ตลอดจนเช้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือ -  
เนตรนารีของหน่วยงานอ่ืน

20. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลำพะยาประซานุเคราะห์) 

(จ้อบัญญ้ติ น.78/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนลำพะยาฯ

21. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
(ข้อบัญญ้ติ น.72/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

150,000

150,000

50,000

1,176,200

รร,ลำพะยาๆ

รร.ลำพะยาๆ

รร,ลำพะยาฯ

รร.ลำพะยาฯ

กองการศึกษาๆ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

I แอ]. 2/; 565

เทอ]. 2/: 565

กองการศึกษาฯ ค่าi ปก ทณ์ก ไร11ยบ 
►

Iแอ] 1/: 56d

M8J. 1/ะ 566

f าหุ!งุ สิ?เรี ยุ !

ท่เ f รุองแบปนิกเ เยบ

จัด!
1เท เ:

ารเ,mil I'
เม ะ /25>.

ารสิอนร
ค่าทจกb บ, พัเไ าผู้เ It 

เท?ย 2เ2เ6 5
ยน

ค่าชุ?)กา II 
1เทอม

ค่า!!
'เ,ริ? นก' รสอ น

/ 256
จก รม,

1อ]
II เฒใ. II1/J 1 ]ร ุ่^

ยน
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โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ระ
ร ํ

รอริะ ร:to <£๘ ริะC GC รอ
ฐ่ ร:

ระ
รอ๘ ร:C ร:ฟ ร ุC

22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดโครงการ/กิจรรมการ'สิกอบรม 200,000 รร.ลำพะยาๆ กองการศึกษาฯ 4 — -►

สถานศึกษา (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และศึกษาดูงานโครงการกิจรรมพัฒนาผู้เรียน

การทัศนศึกษาและเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้) 
(ข้อบัญญ้ติ น.75/169)

การทัศนศึกษา และเปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้

23. โครงการสนับสบุบค่าใช้จ่ายการบรีหาร 
สถานศึกษา (โครงการปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษา)
(ข้อบัญญ้ติ น.85/169)

จัดโครงการ/กิจกรรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 รร.ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ 4 - -►

24. โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์)
(ข้อบัญณูติ น.85/169)

จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลำพะยาฯ 80,000 รร.ลำพะยาๆ กองการศึกษาฯ 4 - -►

25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 100,000 รร,ลำพะยาฯ กองการศึกษาฯ 4 - -►

สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน Open House)

O pen House)
(ข้อนัญญ้ติ น.86/169)
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนินการ

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
<5ะ 
๔

รอฟ to ฝ ระC <3ะ1ฝ รอ
3

ร:ฟ รอ ร:C ระTC รอฺC
26.

27.

28.

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ''สถาน?เกษา 
พอเพียง,, สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามปลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจ)
(ช้อบัญญัติ น.87/169)

โครงการสนับสบุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
สถาน??กษา (โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมต้านยาเสพติดในสถาน?เกษา)
(ข้อบัญญัติ น.88/169)

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแชมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ 

(ข้อบัญญัติ น.96/169)

ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง,,

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด 
ในสถานศึกษา

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ของ รร.ลำพะยาประซานุเคราะห์

150,000

80,000

1,105,000

รร.ลำพะยาฯ

รร.ลำพะยาๆ 

รร,ลำพะยาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ 

กองการศึกษาฯ

4 - ->

■ P

รวม 9,551,200
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ฟท โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ

สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

1. โครงการ “รักน้ื1ห้หนูสู่เด็กพิเศษ 
(ข้อบัญญ้ติ น .!22/169)

จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ในเขตจังหวัดยะลา โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมลานอาหาร และกิจกรรมอ่ืน 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ได้มีกิจกรรมวันเด็กเป็นของตัวเอง

700,000

ดำเนินการ 
ในพ้ืนท่ี

รับผิดขอบหลัก

กองการศึกษาฯ

< ร ฺ!ฝ

จังหวัดยะลา

ๆ

2. โครงการ อบจ.คัพ ภาคใต้ 
(ข้อบัญญ้ติ น.122/169)

ส่งตัวแทนบุคลากรใบสังกัด อบจ.ยะลา ซ่ึงเป็นตัวแทนนักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้

2,000,000 นครศรีธรรมราข กองการศึกษาฯ •* >

3. โครงการ อบจ.ยะลากีฬาสัมพันธ์ - 
กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์

(ข้อบัญญ้ติ น .!23/169)

การแข่งขันกีฬาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
กับหน่วยงานต่าง  ๆ หริอองค์กรของประเทศข้างเคยง 
โดย อบจ.ยะลา เป็นผู้ดำเนินการเองหรือเข้าไปร่วมการ 
แข่งขันท่ี อบจ.อ่ืน หรือหน่วยงานของทางราชการ 
หรือเอกซนจัดข้ึน ตลอดจนการแข่ขันกีฬาภายในหน่วยงาน 

อบจ.ยะลา

300,000 ใบพ้ืนท่ี
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ •* *■
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565
ร:

พ.ศ.2566
ร ุ

1ส่
ะอฺC

4. โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เด็ก 
เยาวชน และประซาซน อบจ.ยะลาคัพ 
(ข้อบัญญ้ติ น.123/169)

5.

6.

โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
(ข้อบัญญติ น .!24/169)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวซนเพื่อ
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
(อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา)

(ข้อบัญญ้ติ น .!24/169)

จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวซน และประซาซน
เซ่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาเซปีกตะกร้อ 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล การแข่งขันแบตมินตัน 
การแข่งขันกรีฑา

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

7.

- พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวซนที่สามารถพัฒนาและ 
ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตซอล จำนวน 150 คน
- การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวซนที่สามารถพัฒนาและ 

ก้าวส่การเป็นนักกีฬา กรีฑา จำนวน 150 คน

โครงการทดสอบการอ่านอัลกุรอาน 
(ข้อบัญญ้ติ น.125/169)

จัดงานทดสอบการอ่านอัลกุรอานในระดับเยาวซน 
และประซาซนท่ัวไป ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม

1,350,000 ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษา*!

300,000

500,000

600,000

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

สนามกีฬา 
มหาวิทยาลัย 

การกีฬาแห่งซาติ 
วิทยาเขตยะลา 
และสนามกีฬา 
ต่าง  ๆในเซต 
จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ

กองยุทธศาสตร์ฯ

กองการศึกษาฯ
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ej โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ร:ฟ รอ
ฝ ร :1๐ ร:

ส่
5ะC ระ๘

รอ
3

ร:
ฝ รอ ร:C ร:ฟ ะวฺ

C
8. โครงการพัฒนาสักยภาพการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ 1,000,000 ในพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ

9.

ศาสนสถาน (วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า,โบสถ์) 
(ข้อบัญญัติ น .!25/169)

โครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 
(ข้อบัญญัติ น.126/169)

ผู้นำศาสนาและผูน้ำชุมชน การพัฒนาศักยภาพ  
การบริหารจัดการศาสนสถาน (วัด,มัสยิด,ศาลเจ้า,โบสถ์)

จัดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรมมหกรรมตาดีกา 
สัมพันธ์จังหวัดยะลา และกิจกรรมมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,700,000

จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา 

และจังหวัดเจ้าภาพ

กองการศึกษาฯ พ

10. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 
(ข้อบัญญัติ น.126/169)

จัดกิจกรรมอบรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ กิจกรรมอบรม 
ผู้นำศาสนาและบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดยะลา 
กิจกรรมอบรมจริยธรรมและแยะติกาฟ ตามหลัก

1,450,000 ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ

ศาสนาอิสลาม กิจกรรมดูดวงจันทร์กิจกรรมต้อนรับ
เดือนรอมฎอน

11. โครงการส่งเสริมการจัดกิจรรมทำนุบำรุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมปฏิบ้ติ 300,000 ใบพ้ืนท่ี กองการศึกษาฯ 4 - -►

ศาสนา ธรรมนำสุข กิจกรรมบรรยายธรรม กิจการอบรมการ จังหวัดยะลา

(ข้อบัญญ้ติ น .!27/169) อาบนํ้าศพ (มุสลิม) ฯลฯ
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ท่ี โครงการ รายละเอยดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานที่

ดำเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ร:'
พ ํ

ร ุ๘ รวฺ
cf

12.

13.

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพเด็ก 
เยาวชน และประขาซน 
(ข้อบัญญ้ติ น .!27/169)

โครงการอนุรักษ์ฃนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปีญญาท้องถ่ิน 

(ข้อบัญญ้ติ น .!28/169)

จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษามาลายูอาเซียน กิจกรรมอบรมจริยธรรม

14. โครงการอบรมฺการสอนอ่านอัลกุรอาน 
ระบบกีรออาตี
(ข้อบัญญ้ติ น .!28/169)

15. โครงการลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดยะลา 
(อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา) 
(ข้อ,บัญญัติ น .!29/169)

จัดกิจกรรม/โครงการอบรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปีญญาท้องถ่ิน กิจกรรมบรรยาย 

ธรรม กิจกรรมเชิดซูปราซญ์ซาวบ้าน และสืบทอดภูมิป้ญญา 
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมอบรมการสอนอ่านอัลกุรอาบระบบกีรออาตี 
การอบรมทบทวนทักษะการสอนอ่านอัลกรุอานระบบ 
กิรออาตี กิจกรรมอบรมพัฒนาสักยภาพผู้สอน และ 
กิจกรรมคอตัมอัลกุรอานระบบกิรออาตี

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ท้นฟู ประเพณี วัฒนธรรมสำคัญของซาตี 
และภูมิปิญญาท้องถ่ินให้อนุซนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และ 
สืบทอดให้ดำรงอยู่อย่างย่ังยืน

1, 000,000

300,000

750,000

386,300

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองยูทธศาสตร์ฯ
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดชื้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

๔ นิ)
ฝ

&
<๐ ฝ

3ะ
C

<3ะ
๘

นิ)
ฝ ฝ

นิ)
๘

ระ
C

(ระฟ รอฺ
C

16.

17.

โครงการประเพณีแห่พระลุยไฟ

(อุดหนุนมูลนิธิแม่กอเหน่ียว (ฉ่ือเชียงตึ้ง) ยะลา
(ข้อบัญญ้ติ น.129/169)

โครงการพ่ืนฟูวัฒนธรรมของซาวไทย 
เชื้อสายจีน (แห่พระลุยไฟ)
(อุดหนุนมูลนิธิตุ้ยปวยเต็งเนี่ยง ศาลเจ้า 
แม่ทับทิมยะลา)
(ข้อบัญญัติ น .!29/169)

สนับสนุนงบประมาณใหักับมูลนิธิเจ้าแม่ล้ิมกอเหน่ียว 
จังหวัดยะลาเพื่อดำเนินการตามโครงการประเพณี 
แห่พระลุยไฟ ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วย 
- กิจกรรมขอพรต่อส่ิงศักด๋ึสิทธ์ พิธีเวียนเทียนสะเดาะ 

เคราะห์ พิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าประทับบนเกี้ยว 
พิธีจุดประทัดเพื่อนำองค์พระแห่รอบเมือง พิธีก่อกองไฟ 
พิธีแห่พระลุยไฟ

สนับสบุนงบประมาณใหักับมูลนิธิตุ้ยบวยเต็งเน่ียงศาล 
เจ้าแม่ทับทิมจังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการตามโครงการ 
สิบสานจารีตประเพณีของคนไทยเช้ือสายจีน ประจำปี 2565 
กิจกรรมประกอบด้วยจัดกิจกรรมการไหว้เจ้า/การกินเจ 
กิจกรรมพิธีแห่พระลุยไฟการแสดงโชว์คณะสิงหโต -  มังกร 

การประกวดร้องเพลงจีน -  เพลงไทยลูกทุ่ง การแห่พระ 
รอบเมืองยะลา การแสดงบนเวทีของชมรม

150.000

150.000

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

ในพ้ืนท่ี 
จังหวัดยะลา

กองยุทธศาสตร์ๆ 

กองยุทธศาสตร์ฯ

•* - -►

-►
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ท ี่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานที ่

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
(E
ฟ

รอ
ฝ

ระ
เ/ว่ ฝ

ระ
C ๘

รอ
3

ระ
ฝ

รอ
3ฝ

ร:
C

ระ
ฟ

รวฺ
C

18. โครงการเรียนรู้ เข้าใจ ต่างวัฒนธรรมนำสู่
ศตวรรษท่ี 21
(อุดหนุนมูลนิธิอำเภอเบตง
(ข้อ,บัญญ้ติ น .!29/169)

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 'บัฏิบัติบูซา 
สืบสานและเรียนร ู้เข้าใจต่างวัฒนธรรม ส่งเสรีมคุณธรรม 
พ ธิ ีลุยไฟ ลุยกระเบื้อง พ ธิ ีปีนบันไดมีด พ ธิ สีะเดาะเคราะห์ ฯลฯ

150,000 อำเภอเบตง 
จังหวัดยะลา

กองยุทธศาสตร์ฯ < * - -►

รวม 13,086,300
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
สถานท่ี 

ดำเนินการ
หน่วยงาน 

รับผิดขอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

๙ รอ
ฝ to ฝ ๙ <ร รอ

ฐ่
<ร  
ฝ

รอ๘ C (5ะฟ รอฺC
1. โครงการก่อสร้างหอถังน้ําสูง 5 เมตร 

พร้อมระบบและอุปกรณ์ (ค่ายลูกเสือ 
จังหวัดยะลา หสู่ท่ี 1 ตำบลกายูบอเกาะ 
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา)
(อุดหนุนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสืกษาประถม 
สืกษายะลา เขต 1)
(ข้อ,บัญญ้ติ น.166/169)

หอถังน้ําสูง 5 เมตร พร้อมระบบและอุปกรณ์ 164,250 ค่ายลูกเสือ 
จังหวัดยะลา 
อำเภอรามัน 
จังหวัดยะลา

กองยุทธศาสตร์ฯ จุ้ดV ไน'น

จัดจ้
ายก
ไง

ไร

ดํ' .บิบ กร

ทยเบิก

รวม 164,250
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