
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดอืน 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                         
กองแผนและงบประมาณ 

                                                                                โทร. 0 7320 3614 
 



 
สารบัญ 

 
 การติดตามผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)   1 

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร       3  

สวนจังหวัดยะลาที่สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา  

ประจำปงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)   

- ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   4 
   

 ภาคผนวก 

    -    โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา               
         (พ.ศ.2561 - 2565) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 
    -     ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

         
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง เปนการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลา 

ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  
 

                    1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565 

 

  

 

การตดิตามการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาองคกร 27 110,050,000 36 133,794,000 37 75,354,000 38 213,757,000 28 44,659,657 166 577,614,657 

2. การพัฒนาเศรษฐกจิ 53 223,889,400 124 491,462,400 82 434,933,200 73 292,549,050 53 432,082,500 385 1,874,916,550 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

   ของประชาชน 
25 25,088,000 28 32,830,000 27 24,070,000 26 24,170,000 26 23,070,000 132 129,228,000 

4. การสงเสริมดานการศึกษา  

   ศาสนาและวัฒนธรรม 
40 23,810,000 40 20,360,000 49 29,185,570 48 22,785,000 41 18,765,000 218 114,905,570 

5. การสงเสริมดานการทองเที่ยว 

      และอัตลักษณ 
5 5,750,000 6 7,764,000 6 38,120,000 5 7,750,000 5 7,750,000 27 67,134,000 

รวม 150 388,587,400 234 686,210,400 201 601,662,770 190 561,011,050 153 526,327,157 928 2,763,798,777 

 1 



2 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดบรรจุจำนวนโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นฯ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง สรุปไดดังนี้ 
 

1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยไดเนน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 385 โครงการ คิดเปนรอยละ  41.49  รองลงมาคือยุทธศาสตร

การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 218  โครงการ คิดเปนรอยละ 23.49 ยุทธศาสตรการพัฒนา

องคกร จำนวน 166 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.89 และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 132 

โครงการ คิดเปนรอยละ 14.22  สวนยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณนอยที่สุด จำนวน 27 

โครงการ คิดเปนรอยละ 2.91 จากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 928 โครงการ   
 

2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ ่นฯ โดยไดเนนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจมากที ่สุด 

งบประมาณ 1,874,916,550 คิดเปนรอยละ 67.84 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร งบประมาณ 

577,614,657 บาท คิดเปนรอยละ 20.90 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน งบประมาณ 

129,228,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.67 ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ 

114,905,570 บาท คิดเปนรอยละ 4.16 และยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ งบประมาณ 

67,134,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.43 จากจำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น 2,763,798,777 บาท 
 

         ที่มา : ขอมูล 
             1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อนุมัติประกาศใช           เมื่อวันที ่14  มิถุนายน  2562 
             2. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565)   ประกาศใช  เมื่อวันที่   5  กันยายน  2562 
                 3. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565)    ประกาศใช  เมื่อวันที่  25  พฤศจกิายน  2562 
   4. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
                 5. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม  ครัง้ที่ 2) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
   6. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 3) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่   4   ธันวาคม   2562 
   7. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 4) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที ่  8   มกราคม   2563 
                 8. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (พ.ศ.2561 -2565)              ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
                 9. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลีย่นแปลง ครัง้ที่ 5) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
                 10. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2561 -2565)              ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
                 11. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่6) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
   12. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561 -2565)              ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
   13. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม   2563 
   14. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8) (พ.ศ.2561 -2565)             ประกาศใช  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม   2563 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
   ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จำแนกเปนยุทธศาสตร 
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โครงการปี 2561

โครงการปี 2562 

โครงการปี 2563

โครงการปี 2564

โครงการปี 2565



         

    

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่สอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)  
 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การสงเสริมความเขมแข็งของระบบการบริหาร 

   จัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก 

   ภาคการเกษตรที่แขงขันได 

47 194,009,400 109 433,417,400 79 413,433,200 69 265,949,050 53 421,928,500 356 1,728,791,550 

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรม 

   การทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม  

   และทองเที่ยวชายแดน 
5 5,750,000 6 7,764,000 6 38,120,000 5 7,750,000 5 7,750,000 27 67,134,000 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน 

   ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 35 46,710,000 45 80,035,000 41 44,545,570 39 39,745,000 30 22,725,000 190 233,760,570 

4. การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลา 

   สันติสุขที่ยั่งยืน 63 142,118,000 74 164,994,000 75 105,564,000 77 247,567,000 65 73,869,657 354 734,112,657 

รวม 150 388,587,400 234 686,210,400 201 601,662,770 190 561,011,050 153 526,327,157 928 2,763,798,777 

                    จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดยะลา จำนวน 928 โครงการ  

 งบประมาณทั้งสิ้น 2,763,798,777 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00

 4 



 

 
 

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

3. ยุทธศาสตรและโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    จำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ (บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564)           

 จำนวนทั้งสิ้น 109  โครงการ จากจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ระบุจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564)  จำนวน       

 190 โครงการ คิดเปนรอยละ  57.37  ปรากฏดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ทีบ่รรจุในแผนป 2564 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัตปิ 2564 

รอยละ 

1. การพัฒนาองคกร 38 25 65.78 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 73 22 30.14 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 26 20 76.92 

4. การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48 37 77.08 

5. การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 5 5 100.00 

รวม  190 109 57.37 

  

4. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา                                                 
                   

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ  

 

งบประมาณ โครงการ  

ทั้งหมด  

ดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได 

ดำเนินการ 

จำนวน  รอยละ  จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ ถือจาย เบิกจาย รอยละ 

1. การพัฒนาองคกร  25 100.00 - - 2 8.00 23 92.00 73,750,000 23,366,875.71 31.68 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 22 100.00 - - 3 13.64 19 86.36 97,016,800 - - 

3. การพัฒนาคุณภาพ  

   ชีวิตของประชาชน 

20 100.00 - - - - 20 100.00 10,340,000 - - 

4. การสงเสริมดาน 

   การศึกษา ศาสนา 

   และวัฒนธรรม 

37 100.00 - - 3 8.11 34 91.89 18,356,900 371,500 2.02 

5. การสงเสริมดาน 

    การทองเทีย่ว 

    และอัตลกัษณ 

5 100.00 - - - - 5 100.00 4,480,000 - - 

รวม 109 100.00 - - 8 7.34 101 92.66 204,703,700 23,738,375.71 11.60 

 

 

 

    5 
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  จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่ตั้งจายในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จำนวน

ทั้งสิ้น 109 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ไดดำเนินการจัดทำโครงการที่อยูระหวาง

ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 7.34 และยังไมไดดำเนินการ จำนวน 101 โครงการ  คิดเปนรอยละ 

92.66 ตามลำดับ งบประมาณที่เบิกจาย 23,738,375.71 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 204,703,700 บาท  คิดเปน

รอยละ 11.60 งบประมาณคงเหลือ 180,965,324.29 บาท คิดเปนรอยละ 88.40 
 

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ. 2564 

 

            
                      

 

 

                 

โครงการท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ 7.34 %

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 

92.66 %

โครงการที่อยูระหวางดําเนนิการ

โครงการที่ยังไมดําเนินการ

งบประมาณที่เบิกจาย 

11.60 %

งบประมาณคงเหลือ           

88.40 %

งบประมาณ

งบประมาณที่เบิกจาย 

งบประมาณคงเหลือ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตาราง : โครงการงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำป 2564  ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 

  

ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อบจ.ยะลา                     

ที่สอดคลอง 
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1            

การสงเสริมความเขมแข็ง

ของระบบการบริหารจัดการ

การเกษตรและอุตสาหกรรม

ตอเนื่องจากภาคการเกษตร 

ที่แขงขันได 

 

ยุทธศาสตรที ่2            

การพัฒนาเศรษฐกจิ 

เคหะและ

ชุมชน 

41 190,969,400 104 430,317,400 72 387,813,200 63 263,079,050 47 419,112,500 327 1,691,291,550 

การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

2 340,000 1 300,000 2 470,000 2 470,000 2 470,000 9 2,050,000 

ยุทธศาสตรที่  3                  

การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

2 1,600,000 2 1,600,000 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 10 6,800,000 

             

             

การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

1 300,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 5 1,900,000 

รวม 47 194,009,400 109 433,417,400 79 413,433,200 69 265,949,050 53 421,982,500 356 1,728,791,550 
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ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อบจ.ยะลา                     

ที่สอดคลอง 
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 2                   

การเสริมสรางความ

เขมแข็งของอุตสาหกรรม       

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัฒนธรรม และทองเที่ยว

ชายแดน 

ยุทธศาสตรที่ 5                  

สงเสริมดาน                    

การทองเที่ยว 

และ อัตลักษณ 

บริหารงานทั่วไป 

 

1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000 5 12,500,000 

การศึกษา 

 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

การศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ 

 

3 3,200,000 4 5,214,000 3 5,200,000 3 5,200,000 3 5,200,000 16 24,014,000 

เคหะและชุมชน     1 8,000,000     1 8,000,000 

รวม 5 5,750,000 6 7,764,000 6 15,750,000 5 7,750,000 5 7,750,000 27 44,764,000 

ยุทธศาสตรที่ 3       

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ศักยภาพของประชาชนตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

ยุทธศาสตรที่ 2                  

การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

การเกษตร 9 31,780,000 18 60,045,000 6 23,100,000 4 18,700,000 3 11,700,000 40 145,325,000 

ยุทธศาสตรที่ 4                 

การสงเสริม             

ดานการศึกษา  

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

การศึกษา 22 10,630,000 22 7,430,000 32 18,145,570 25 7,925,000 24 7,725,000 125 51,855,570 
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ยุทธศาสตรจังหวดั 

ยุทธศาสตร อบจ.ยะลา                     

ที่สอดคลอง 
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 3        

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ศักยภาพของประชาชน ตาม

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง       

ยุทธศาสตรที ่3 

การพัฒนา

คุณภาพชีวติ        

ชองประชาชน 

สรางความ

เขมแข็ง 

ของชุมชน 

 

1 1,500,000 2 1,760,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 6 7,760,000 

การเกษตร 3 2,800,000 3 10,800,000 2 1,800,000 2 1,800,000 2 1,800,000 12 19,000,000 

รวม 35 46,710,000 44 80,035,000 41 44,545,570 33 29,925,000 30 22,725,000 183 223,940,570 
ยุทธศาสตรที่ 4  

การระดมภาคีทุกภาคสวน

รวมเสริมสรางยะลาสันติสุข

ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 1   

การพัฒนาองคกร 

บริหารงาน

ทั่วไป 

10 76,450,000 11 81,450,000 12 57,874,000 11 16,974,000 11 16,974,000 55 249,722,000 

เคหะและชุมชน 

 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 5 750,000 

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

15 30,450,000 23 49,194,000 23 51,230,000 7 10,500,000 14 24,385,657 82 165,759,657 

การพาณิชย 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000 

อุตสาหกรรม  

และการโยธา 

-  - - 1 4,000,000 - - - - 1 4,000,000 

 
 
 

9 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อบจ.ยะลา                     

ที่สอดคลอง 
 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565  รวม 5 ป 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การ

ระดมภาคีทุกภาคสวน

รวมเสริมสรางยะลาสันติ

สุขที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 

3 การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ของประชาชน 

 

 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 4 2,900,000 20 14,500,000 

สาธารณสุข 

 

6 8,820,000 7 9,820,000 7 9,820,000 6 8,820,000 6 8,820,000 32 46,100,000 

สังคม

สงเคราะห 

5 5,768,000 5 3,700,000 6 4,500,000 6 4,500,000 6 4,500,000 28 22,968,000 

สรางความเข็ม

แข็งของชุมชน 

3 1,400,000 4 1,850,000 4 1,950,000 4 1,950,000 4 1,950,000 19 9,100,000 

 ยุทธศาสตรที่ 4                 

การสงเสริม         

ดานการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

เคหะและ

ชุมชน 

 

1 1,500,000 1 1,250,000 - - - - - - 2 2,750,000 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

16 11,350,000 16 11,350,000 16 10,710,000 16 10,710,000 16 10,710,000 80 54,830,000 

งบกลาง 1 330,000 1 330,000 1 330,000 1 330,000 1 330,000 5 1,650,000 

รวม 63 142,118,000 74 164,994,000               75  146,464,000                78 247,567,000               65   73,869,657 354   734,112,657 

รวมทั้งสิ้น 150 388,587,400 234 686,210,400              201  601,662,770                  190 561,011,050               153 526,327,157 928 2,763,798,777 
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ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
 

ลำดับ 

ที ่
รายการ 

จำนวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณ

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาองคกร 
         

1 โครงการการประกาศเจตจำนงของผูบริหารในการตอตานการทุจรติ    24,000   24,000  สำนักปลัดฯ 

2 โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนความรูความคดิเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน 

   170,000 
  

170,000  -“- 

3 พัฒนาสมรรถนะและวิสยัทัศนผูบริหารบุคลากร สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

    
  

   

   (1)  โครงการการวางแผนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ     110,000   110,000  -“- 

   (2)  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการสรางจิตสำนึก 

ที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองคกร 

   110,000 
  

110,000  -“- 

   (3)  โครงการเสริมสรางสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. 

   1,000,000 
 

700,000 300,000  -“- 

   (4)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางทักษะการใชงาน 

คอมพิวเตอรในสำนักงาน 

   91,000 
  

91,000  -“- 

4 เสรมิสรางความรูดานกฎหมายแกประชาชนและบุคลากรในองคกร           

    (1) โครงการฝกอบรมหลักสตูรความรูเกี่ยวกับความรับผิด 

ทางละเมดิของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

   150,000 
  

150,000  -“- 

    (2) โครงการรูกฎหมายไดประโยชน    150,000   150,000  -“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

จำนวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

5 โครงการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย    1,500,000   1,500,000  สำนักปลดัฯ 

6 โครงการงานวันทองถิ่นไทย    110,000   110,000  -“- 

7 ซอมแซมและปรับปรุงสิ่งกอสราง  

 (1) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
  

 

 

 

5,850,000 
  

 

5,850,000 

  

-“- 

  (2) โครงการปรับปรุงรั้วหลังอาคารสำนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา    125,000   125,000  -“- 

  (3) โครงการปรับปรุงหองเก็บพัสดุกองแผนฯ    135,000   135,000  -“- 

  (4)  โครงการปรับปรุงหองเก็บพัสดสุำนักปลดัฯ    91,000   91,000  -“- 

  (5)  โครงการปรับปรุงหองไฟฟาและปมน้ำ อบจ.ยะลา    108,000   108,000  -“- 

  (6)  โครงการปรับปรุงหองสำนักงานกองแผนฯ    315,000   315,000  -“- 

8 คาใชจายในการเลือกตั้ง    40,900,000   40,900,000 23,366,875.71 กองกิจฯ 

9 โครงการโลกทัศนประชาธิปไตยสูเยาวชน    400,000   400,000  -“- 

10 โครงการเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการบริการ 

สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

  100,000  
 

100,000 
 

-“- 

11 โครงการเสรมิสรางองคความรูดานประชาธิปไตยเพื่อการมีสวนรวมของ

เด็กและเยาวชนตอการเมืองการปกครอง 
 

  300,000  
 

300,000 
 

-“- 

12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

  400,000  
 

400,000 
 

-“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

จำนวนโครงการ งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

13 โครงการ อบจ.ยะลา รวมใจสานสมัพันธ เสรมิสรางความปรองดอง 

สมานฉันท เพื่อคืนความสุขสูชุมชน 
 

  400,000  
 

400,000 
 

กองกิจฯ 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน และ 

ภาคประชาสังคม เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

  300,000  

 

300,000 

 

-“- 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น    630,000   630,000  กองแผนฯ 

16 โครงการเพิม่ศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินของ อบจ.ยะลา    530,000   530,000  -“- 

17 โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชน    350,000   350,000  -“- 

18 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ชั้นเดียว ศูนยเครื่องจักรกล  

อบจ.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 

  1,801,000  
 

1,801,000 - กองชาง 

 

19 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานจาเราะซูซ ู

หมูที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

-“- 

20 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานบือซ ู

หมูที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

-“- 

21 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานยือโระ             

หมูที่ 2 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

-“- 

22 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานโตะปาเกะ             

หมูที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามนั จังหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

-“- 
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23 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานธารโต              

หมูที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

กองชาง 

 

24 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานลิเงะ หมูที่ 3  

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จงัหวัดยะลา 
 

  2,800,000  
 

2,800,000 
 

-“- 

25 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำบญัชีสายทาง 

และสวนประกอบอื่นของถนนในความรับผดิชอบของ อบจ.ยะลา 
 

  1,500,000  
 

1,500,000 
 

-“- 

25 รวม - 2 23 74,450,000 - 700,000 73,750,000 23,366,875.71  

 ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

    
  

   

1 โครงการยะลา ยะลาแฟร  (อุดหนนุหอการคาจังหวัดยะลา)    800,000   800,000  สำนักปลดัฯ 

2 คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนแบบกระพริบ    1,055,000   1,055,000  กองชาง 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแบวี หมูที่ 6 บานดาแลแป  

ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

   2,316,000 
  

2,316,000  -“- 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. สายกำปงบารู - บาซาบูเกะ หมูที่ 4           

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

   3,609,000 
  

3,609,000  -“- 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานกาแปะกอตอใน เขตเทศบาล 

เมืองเบตง - บานบาแตตูแง หมูที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย อำเภอเบตง  

จังหวัดยะลา (ชวงที่ 2) 

   1,312,000 

  

1,312,000  -“- 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานเบอรเสง ซอยบุหงารำไพ หมูที่ 1 

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   4,336,000 
  

4,336,000  -“- 
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7 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานพักเกษตร หมูที่ 2 - ชุมชนมะดือลง ตำบลโก

ตาบาร ูอำเภอรามนั จังหวัดยะลา 

   3,364,000 
  

3,364,000  กองชาง 

8 ปรับปรุงผิวลาดยางพาราแอสฟลทตกิคอนกรตี (PARA AC) ทางสาย  

ยล.ถ. 1-0028 บานยีราปน หมูที ่11 ตำบลตลิ่งชัน – บานคอลอกาเอ  

ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา  

     (1) โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม รหสัทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ 1-0028  

สายบานยรีาปน ตำบลตลิง่ชัน – บานคอลอกาเอ  ตำบลเขื่อนบางลาง   

อำเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา (ที่ กม.19+200) 

   

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

1,294,000 

  

 

 

 
 

1,294,000 

  

 

 

-“- 

      (2) โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม รหสัทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ 1-0028  

สายบานยรีาปน ตำบลตลิง่ชัน – บานคอลอกาเอ  ตำบลเขื่อนบางลาง  

อำเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา (ที่ กม.3+190) 

   1,193,000 

  

1,193,000  -“- 

      (3) โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม รหสัทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ 1-0028  

สายบานยรีาปน ตำบลตลิง่ชัน – บานคอลอกาเอ  ตำบลเขื่อนบางลาง  

อำเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา (ที่ กม.4+000) 

   887,000 

  

887,000  -“- 

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ม รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ 1-0048  

สายบานตันหยง - บานเตียง ตำบลบาโระ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  

(ท่ี กม.4+800) 

   1,963,000 

  

1,963,000  -“- 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.บานสะแตเซ็ง หมูที่ 3 ตำบลบาลอ 

อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

   5,778,000 
  

5,778,000  -“- 
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11 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายแยกถนน 

สาย 15 ตำบลสะเตง -บานบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา 

   3,886,000 

  

3,886,000  กองชาง 

12 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี  รหสัทางหลวง

ทองถิ่น ยล. ถ 1-0008 บานบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก - บานกะตูปะ  

ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

   5,030,000 

  

5,030,000  -“- 

13 โครงการปรับปรุงโครงสรางระบายน้ำและงานซอมสรางผิวจราจรลาดยางพารา

แอสฟลทตกิคอนกรตี ถนนสายบอหนิ - เลียบอางเก็บนำ้ ตำบลบานแหร  

อำเภอธารโต จังหวดัยะลา 

   3,207,000 

  

3,207,000  -“- 

14 โครงการขุดลอกจาเราะดูรี หมูที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวดัยะลา    3,500,000   3,500,000  -“- 

15 โครงการขุดลอกสระเก็บนำ้บาโงตอืเงาะ บานวังหิน หมูที่ 8  

ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

   2,375,000 
  

2,375,000  -“- 

16 โครงการขุดลอกสระเก็บนำ้บูเกะจะ หมูที่ 8 บานวังหิน ตำบลบันนังสตา 

อำเภอบันนังสตา จังหวดัยะลา 

   2,000,000 
  

2,000,000  -“- 

*17 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน ยล.ถ 1-0038 สายบานบาตะติงงี ตำบลกอตอตือระ –  

บานเจาะลีมสั ตำบลอาซอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  

   9,208,000 

  

9,208,000  -“- 
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*18 โครงการเสรมิผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหสัทางหลวงทองถ่ิน 

ยล.ถ 1-0031 สายบานธารโต อำเภอธารโต – บานบือซู  (บ.กะลาพอ) 

ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

   7,356,000 

  

7,356,000  กองชาง 

*19 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน ยล.ถ 1-0026 สายบานบือรอ ตำบลละแอ - บานบาจุ  

ตำบลปะแต  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  

   9,978,000 

  

9,978,000  -“- 

*20 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน ยล.ถ 1-0021 สายบานปะแต ตำบลกอตอตือระ - บานไมแกน 

ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

   9,913,000 

  

9,913,000  -“- 

*21 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน ยล.ถ 1-0016 สายบานเกาะ ตำบลทาธง - บานบือกะสะมา  

ตำบลวังพญา อำเภอรามัน  จังหวดัยะลา 

   8,985,000 

  

8,985,000  -“- 

*22 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง

ทองถ่ิน ยล.ถ 1-0005 สายบานหนาถ้ำ ตำบลหนาถ้ำ อำเภอเมืองยะลา – 

บานบาโงยีรา ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

   3,671,800 

  

3,671,800  -“- 

22 รวม - 3 19 97,016,800 - - 97,016,800 -  
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 ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    
  

   

1 โครงการมหกรรมภาคีเครือขายสขุภาพภาคประชาชน    400,000   400,000  สำนักปลัดฯ 

2 เฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตอ 

และโรคไมติดตอในจังหวัดยะลา  

    
  

   

     (1) โครงการรูเทาทันโรคติดตออุบัติใหม    200,000   200,000  -“- 

    (2) โครงการลอมรั้ว ลอมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน    330,000   330,000  -“- 

3 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนจังหวัดยะลา           

    (1) โครงการ อบจ.ยะลา หวงใย ใสใจวัยผูสูงอาย ุ    200,000   200,000  -“- 

    (2) โครงการปนยิ้มสรางสุขผูสูงอาย ุ    300,000   300,000  -“- 

4 โครงการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา    1,335,000   1,335,000  -“- 

5 โครงการมหกรรมรวมพลังผูสูงอาย ุ    200,000   200,000  -“- 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะหชวยเหลือผูพิการ ผูดอยโอกาส 

และผูยากไร 

   (1) โครงการสรางงาน สรางอาชีพ คนพิการทำอะไรไดมากกวาทีค่ิด 

   (2) โครงการสงเสรมิและพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูดอยโอกาส 

    

 

300,000 

350,000 

  

 

 

300,000 

350,000 

 -“- 

7 โครงการเด็กยะลามั่นใจ สรางอาชพี หางไกลยาเสพตดิ    400,000   400,000  -“- 

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูดอยโอกาส    350,000   350,000  -“- 

9 โครงการสานรักสานสัมพันธครอบครัว    350,000   350,000  -“- 

18 
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10 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาชนจังหวัดยะลา 

(อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา) 

   2,000,000 
  

2,000,000  สำนักปลัดฯ 

11 โครงการเทศกาลทุเรียนพื้นบานจังหวัดยะลา    550,000   550,000  กองแผนฯ 

12 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อในจังหวัดยะลา    1,000,000   1,000,000  -“- 

13 โครงการเพิม่ศักยภาพในการผลิตลองกองคุณภาพเพื่อนำการตลาด    1,000,000   1,000,000  -“- 

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตร ี    325,000   325,000  -“- 

15 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา)    400,000   400,000  -“- 

16 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางรายไดเยาวชน    300,000   300,000  กองคลัง 

17 คาใชจายการจัดระบบการแพทยฉุกเฉิน อบจ.ยะลา    200,000   200,000  กองชาง 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยเครือขายชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา (ศชภ.อบจ.ยะลา) ระดับอำเภอ 

   500,000 
  

500,000  -“- 

19 อนุรักษฟนฟูบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            

   (1) โครงการศูนยประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน          

จังหวัดยะลาของ อปท. 

   500,000 
  

500,000  -“- 

   (2) โครงการเสรมิสรางพลังเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

   300,000 
  

300,000  -“- 

   (3) โครงการสงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    200,000   200,000  -“- 

20 โครงการการบริการความปลอดภัยทางถนน    150,000   150,000  -“- 

20 รวม - - 20 10,340,000 - - 10,340,000 -  
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 ยุทธศาสตรที่ 4 

การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    
  

   

1 โครงการกอสรางรั้ว คสล.สำหรับอาคารจำลองบัยติลละห หมูที่ 1  

ตำบลทาสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

   3,000,000 
  

3,000,000 
 

กองชาง 

2 เงินทุนการศึกษา    41,000   41,000 9,000 กองศึกษาฯ 

3 คาใชจายในโครงการอบรมสมัมนาการจัดระบบประกันคณุภาพศึกษา 

ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ อปท. ตามกฎกระทรวงการประกนั

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

   22,000   22,000  -”- 

4 โครงการคายภาษาภาคฤดรูอน    500,000   500,000  -”- 

5 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา    1,000,000   1,000,000  -”- 

6 โครงการสงเสริมการศึกษาเพื่อความปรองดอง สมานฉันทสรางสันติสุข    300,000   300,000  -”- 

7 โครงการสงเสริมภาษามลายูสูอาเซียน    700,000   700,000  -”- 

8 โครงการ “รักนี้ใหหนสููเด็กพิเศษ” ครั้งท่ี 14    700,000   700,000  -”- 

9 อบจ.ยะลา กีฬาสัมพันธ           

      (1) โครงการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ.ยะลา สานสัมพันธเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 

   
 

300,000 
  

300,000 
 

-”- 

       (2) โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ยะลา สัมพันธมวลชน 

     (3) โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ 

     (4) โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธเด็ก เยาวชน และเยาวชน 

อบจ.ยะลา คัพ 

   
 

 
 

 
 

300,000 

400,000 

1,000,000 

  300,000 

400,000 

1,000,000 
 

-”- 
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10 คาใชจายในโครงการเสิรมสรางคณุธรรมจรยิธรรมในสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   24,000   24,000  กองศึกษาฯ 

11 ทดสอบการอานอลักุรอาน  

   (1) โครงการทดสอบการอานอลักุรอาน 

   
 

 

900,000 

   

900,000 

  

-”- 

    (2) โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข    100,000   100,000  -”- 

12 โครงการมหกรรมตาดีกาสมัพันธ    700,000   700,000  -”- 

13 โครงการรอมฏอนสัมพันธ    1,200,000   1,200,000  -”- 

14 โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบกีรออาต ี    1,200,000   1,200,000  -”- 

15 โครงการอนุรักษขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น    600,000   600,000  -”- 

16 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศระดับชาติ                      

(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 

   500,000   500,000  -”- 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเปนเลิศทางดานกีฬา 

(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา)  

   500,000   500,000  -”- 

18 โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ  

(อุดหนุนมูลนิธิแมกอเหนี่ยว (ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา) 

   150,000   150,000  -”- 

19 โครงการฝกอบรมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งของมุสลมิ 

ในจังหวัดยะลา  

(อุดหนุนสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย จังหวัดยะลา) 

   500,000   500,000  -”- 
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20 โครงการสืบสานจารตีประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน 

(อุดหนุนมูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยง (ศาลเจาแมทับทิมยะลา) ) 

   150,000   150,000  -”- 

21 โครงการสืบสานประเพณีจีนแหพระลยุไฟ 

(อุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสตัวอวโลกเิตศวร จังหวัดยะลา) 

   150,000   150,000  -”- 

22 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา          

      (1) คาใชจายในโครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวช้ีวัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

   11,000   11,000  กองศึกษาฯ 

      (2) คาใชจายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสตูร

การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม 

   20,000   20,000  -”- 

       (3) คาใชจายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

   11,000   11,000 
 

รร.ลำพะยาฯ 

      (4) คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตร การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานปรับปรุงใหม 

   20,000   20,000  -”- 

      (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน    61,800   61,800 16,000 -”- 

      (6) คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมดุโรงเรียน    100,000   100,000 100,000 -”- 

      (7) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา    20,000   20,000 20,000 -”- 

      (8) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน    50,000   50,000 45,000 -”- 
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      (9) คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา    50,000   50,000  รร.ลำพะยาฯ 

      (10) คาใชจายในการสงเสรมิกจิกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท.    80,000   80,000 22,000 -”- 

      (11) โครงการโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ    30,000   30,000  -”- 

      (12) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนดานคณิตศาสตร    100,000   100,000  -”- 

      (13) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนดานวิทยาศาสตร    200,000   200,000  -”- 

      (14) โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนดานดนตรีวงดรุิยางค    50,000   50,000  -”- 

      (15) คาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ    150,000   150,000  -”- 

23 คาใชจายในโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 

   44,000   44,000  -”- 

24 โครงการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    150,000   150,000  -”- 

25 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ    200,000   200,000  -”- 

26 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว    100,000   100,000  -”- 

27 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู    100,000   100,000  -”- 

28 โครงการพัฒนาการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ    150,000   150,000  -”- 
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29 คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน (SBMLD) 

   250,000   250,000 
 

รร.ลำพะยาฯ 

30 คาใชจายในการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สูศูนยการเรยีนรู

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   150,000   150,000  -”- 

31 คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน    798,100   798,100 159,500 -”- 

32 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.    54,000   54,000  -”- 

33 โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน    250,000   250,000  -”- 

34 โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    30,000   30,000  -”- 

35 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน    60,000   60,000  -”- 

36 คาใชจายในการสงเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด อปท. 

   100,000   100,000  -”- 

37 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    30,000   30,000  -”- 

 รวม - 3 34 18,356,900 - - 18,356,900 371,500  
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ยุทธศาสตรที่ 5 

การสงเสริมดานการทองเท่ียวและอัตลักษณ 
  

 
   

  

1 โครงการ Big Cleaning Day    60,000   60,000  สำนักปลดัฯ 

2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

     (1) โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไมรสเดน 
  

 
 

 

200,000 
  

 

200,000 
 

-“- 

      (2) โครงการมัคคุเทศกนอย รกับานเกิด    250,000   250,000  -“- 

3 โครงการมหกรรมสสีันโคมไฟเบตง    1,500,000   1,500,000  -“- 

4 โครงการมหัศจรรยยะลา    2,500,000   2,500,000  -“- 

5 โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย    30,000   30,000  รร.ลำพะยาฯ 

 รวม - - 5 4,540,000 - - 4,540,000 -  

 รวมทั้งสิ้น 109 โครงการ - 8 101 204,703,700 - 700,000 204,703,700 23,738,375.71  
      

       
       หมายเหตุ    *  หมายถึง  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จำนวน  6  โครงการ   
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