
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 พัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัยะลา :  การเสริมสร้างดา้นคุณภาพชวีติ
      ยทุธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ประชาสัมพนัธก์ารจดัการ 1. เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ ขา้ราชการ ครู นกัเรียน 300,000     300,000     300,000     300,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ขา้ราชการครู นกัเรียน กองการศึกษาฯ

ศึกษาขององค์การบริหาร ผลงาน การจดัการศึกษา ประชาชน หนว่ยงานภายนอก  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประชาชนองค์กรภาครัฐ 

ส่วนจงัหวดัยะลา และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ศักยภาพ ได้ทราบการ เอกชน และหนว่ยงาน 

และขดีความสามารถในการ จดัการศึกษา ภายนอกมคีวามรู้ความ

จดัการศึกษาของ อบจ.ยะลา ของ อบจ.ยะลา เขา้ใจนโยบายแนวทาง

 2. เพือ่เปน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และภารกจิการปฏรูิปการ

ระหวา่งหนว่ยงานทางการศึกษา และ ศึกษาการจดัการศึกษา

เสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละสร้าง โรงเรียนในสังกดั อบจ.ยะลา 

เครือขา่ยความสัมพนัธอ์นัดีของ ใหห้นว่ยงานภายนอกได้ทราบ

อบจ.ยะลากบัหนว่ยงานภาครัฐ 2. ขา้ราชการครู นกัเรียน 

เอกชน และประชาชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ 

3. เพือ่ส่งเสริมใหค้รู บคุลากรทางการ ภาคเอกชนและหนว่ยงาน

ศึกษาและนกัเรียนได้เรียนรู้และเพิม่ ภายนอกมทีศันคติ ความเชือ่มัน่

ประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง ความศรัทธาและใหค้วามร่วมมอื

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของ ในการจดัการศึกษาของ

การจดัการศึกษา อบจ.ยะลา

รวม                    1 โคงการ  -  - 300,000    300,000    300,000    300,000     -  -  -
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัยะลา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ. 01 



    แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ส่งเสริมศักยภาพการ เพือ่ส่งเสริมนกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ นกัเรียนโรงเรียนล าพะยา 60,000       60,000       60,000       65,000       นกัเรียนโรงเรียน นกัเรียนโรงเรียนล าพะยา รร.ล าพะยาฯ

จดัการศึกษาของทอ้งถิน่ ทีย่ากจนได้มปีจัจยัพืน้ฐานทีจ่ าเปน็ต่อ ประชานเุคราะหท์ีย่ากจน  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ)  (กรมส่งเสริมฯ) ล าพะยาฯ ประชานเุคราะหท์ีย่ากจน

(ค่าปจัจยัพืน้ฐานส าหรับ การด ารงชวีติ และเพิม่โอกาสทางการ ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 - 3 ทีย่ากจน มปีจัจยัพืน้ฐานทีจ่ าเปน็ต่อ

นกัเรียนยากจน) ศึกษาเปน็การชว่ยเหลือเด็กยากจน มโีอกาสได้รับการ การด าเนนิชวีติสามารถพฒันา

ระดับชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1 - 3 ศึกษาทีสู่งขึน้ ตนเองได้ ระดับการศึกษา

ใหม้โีอกาสได้รับการศึกษาทีสู่งขึน้ 100% ทีสู่งขึน้ มผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทีดี่ขึน้

2. แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 1.เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้แสดง นกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 200,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 85 ของ นกัเรียนได้รับการพฒันาความ รร.ล าพะยาฯ

ระดับจงัหวดั ระดับภาค ศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถ   (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ สามารถของตนเองใหม้ี

และระดับประเทศ ความคิดสร้างสรรค์ น าความรู้ไปใช้ ประสิทธภิาพขึน้

2.เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้เลือกเรียน ใหเ้กดิประโยชน์

ตามความถนดั

3.เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้น าความรู้

ทีเ่รียนไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

4. เพือ่เผยแพร่การประชาสัมพนัธ์

การศึกษาของโรงเรียนล าพะยาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. ส่งเสริมการศึกษาเพือ่ 1.เพือ่ส่งเสริมการจดัการศึกษาของ ผู้บริหาร ครู บคุลากร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ 1.เกดิกระบวนการจดัการ กองการศึกษาฯ

ความปรองดอง โรงเรียนทัง้ในระบบและนอกระบบ ทางการศึกษา และผู้ที่  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ศึกษาทีส่ามารถสร้างสันติสุข

สมานฉนัทส์ร้างสันติสุข ใหส้ามารถบริหารจดัการศึกษา เกีย่วขอ้งในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา มคีวามพงึพอใจ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

เชงิบรูณาการร่วมกบัทกุภาคส่วนทัง้ 2.ผู้เขา้ร่วมโครงการมส่ีวน

ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้ ร่วมก าหนดทศิทางการจดั

อยา่งมรีะบบถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ การศึกษาทัง้ในระบบ  

2.เพือ่สร้างจดุเนน้ในการใชก้ระบวน นอกระบบ ร่วมกบัภาคี

การจดัการศึกษาเปน็ฐานเพือ่สร้าง เครือขา่ยทางการศึกษาได้

สันติสุขใหเ้กดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดั อยา่งมปีระสิทธภิาพสูงสุด

ชายแดนภาคใต้ 3.เกดิภาคีเครือขา่ยทางการ

3.เพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจความ ศึกษาของ อบจ.ยะลา

สัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง อบจ.ยะลา 

กบัหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

4. ส่งเสริมกจิกรรม 1.เพือ่ใหน้กัเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรม นกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 200,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้ร่วมโครงการสามารถน า รร.ล าพะยาฯ

ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับโรงเรียน  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ความรู้มาประยกุต์ใชใ้นชวีติ

จงัหวดั และระดับชาติ สามารถพฒันา ประจ าวนั

2.เพือ่ใหน้กัเรียนได้ท ากจิกรรมลูกเสือ จติใจปรับปรุง

และเนตรนารี มาพฒันาจติใจ และ พฒันาตนเอง

ปรับปรุงพฒันาตนเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. ยกระดับคุณภาพ 1.เพือ่พฒันาทกัษะ การคิด วเิคราะห์  นกัเรียน ครู บคุลากรทาง 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 85  ของ 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมศัีกย กองการศึกษาฯ

การจดัการเรียนรู้ เชงิวชิาการ ของผู้เขา้ร่วมโครงการ การศึกษา ในจงัหวดัยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ภาพและทกัษะทางการคิด 

จงัหวดัยะลา อยา่งเปน็ระบบ เกดิทกัษะการ วเิคราะหเ์ชงิวชิาการ

2. เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมโครงการได้เรียนรู้ เรียนรู้ทาง 2. เกดิการเรียนรู้กระบวนการ

กระบวนการแสวงหาความรู้และทกัษะ วชิาการเพิม่ขึน้ แสวงหาความรู้และทกัษะทาง

ทางวชิาการทีเ่พิม่ขึน้ วชิาการ

3. เพือ่เพิม่ความรู้และทกัษะในด้าน 3. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ

วชิาการทีส่ามารถน าไปปรับปรุง ร่วมสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้

ประยกุต์ใชใ้นการศึกษาทัง้ในปจัจบุนั ได้อยา่งยัง่ยนื

และในอนาคต

4. เพือ่ใหผู้้เขา้ร่วมโครงการสามารถน า

ประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปใชใ้นการพฒันา

ตนเองใหเ้ต็มตามศักยภาพสอดคล้อง

กบัความสามารถของตนเอง

6. ส่งเสริมพฒันาการ เพือ่ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมแสดง ผู้น าองค์กร ภาครัฐ 500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 70 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการเกดิความ กองการศึกษาฯ

จดัการศึกษาศาสนาและ ความคิดเหน็ในการพฒันาทอ้งถิน่ เอกชน พอ่ค้า ประชาชน (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ รู้สึกรักและหวงแหนทอ้งถิน่

วฒันธรรม และตัวแทนชมุชนทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามพงึพอใจ ของตนเอง สามารถจดัการ

บริหารได้ตรงตามความ

ต้องการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. การพฒันาการจดัการ 1. เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมคีวาม     นกัเรียน ครู บคุลากร 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ 1.  ผู้บริหาร ครู บคุลากรทาง รร.ล าพะยาฯ

ศึกษาโดยใชโ้รงเรียน คล่องตัวในการบริหารจดัการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ การศึกษาได้รับการพฒันา

เปน็ฐานในการพฒันา เพือ่พฒันาคุณภาพผู้เรียน ประชาชนในเขตบริการของ กรมฯ) กรมฯ) กรมฯ) กรมฯ) มคีวามพงึพอใจ คุณภาพมากยิง่ขึน้

ทอ้งถิน่ (SBMLD) 2. เพือ่ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถาน โรงเรียนล าพะยาฯ 2. นกัเรียนได้รับการพฒันา

ศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขา้มามบีทบาทใน คุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์

การจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่ง สูงขึน้

แทจ้ริง 3. โรงเรียนได้รับความร่วมมอื

3. เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนพฒันา ในการจดัการศึกษาจาก

ทอ้งถิน่ด้วยการจดัการศึกษาตลอด ชมุชนมากยิง่ขึน้

ชวีติ ทัง้การศึกษาในระบบนอกระบบ 4. โรงเรียนได้เปน็ฐานในการ

และการศึกษาตามอธัยาศัย พฒันาชมุชนและทอ้งถิน่

4. โรงเรียนและชมุชน สามารถแลก 5. โรงเรียนจดัการศึกษา

เปล่ียนเรียนรู้ทางด้านอาชพีอยา่งมี ตลอดชวีติทัง้ในระบบ 

ประสิทธภิาพใชค้วามรู้จากภมูปิญัญา นอกระบบ และการศึกษา

ทอ้งถิน่และสืบสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ตามอธัยาศัย

สืบไป

5. คณะกรรมการสถานศึกษาและครู

มส่ีวนร่วมตัดสินใจในการบริหาร

จดัการโรงเรียนอยา่งมคุีณภาพมาก

ยิง่ขึน้
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8. ส่งเสริมสวสัดิการนกัเรียน 1. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมสุีขภาพ นกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ 1. นกัเรียนมสุีขภาพอนามยั รร.ล าพะยาฯ

อนามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) นกัเรียนโรงเรียน ทีส่มบรูณ์แขง็แรง

2. เพือ่สร้างแรงจงูใจผู้เรียนใหม้กีาร ล าพะยาฯ 2.. สร้างแรงจงูใจนกัเรียนให้

ศึกษาขัน้พืน้ฐานอยา่งมคุีณภาพและ มผีลสัมฤทธิท์าง มกีารศึกษาขัน้พืน้ฐานอยา่ง

ทัว่ถงึ การเรียนทีดี่ขึน้ มคุีณภาพและทัว่ถงึ

9. พฒันาศักยภาพการ ครู บคุลากร และนกัเรียน 800,000 800,000 800,000 800,000 ประสิทธภิาพ รร.ล าพะยาฯ

บริหารจดัการสถานศึกษา โรงเรียนล าพะยาฯ  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา ,  (อบจ.ยะลา , ในการบริหาร

 - ปรับปรุงหลักสูตร  - เพือ่ปรับปรุงพฒันาหลักสูตร กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) จดัการโรงเรียน  - โรงเรียนมหีลักสูตรสถาน

สถานศึกษา การสอนใหเ้หมาะสมกบับริบทของ ล าพะยาฯ ศึกษาทีส่อดคล้องกบัความ

ผู้เรียนและทอ้งถิน่ เพิม่ขึน้ ต้องการของผู้เรียนและทอ้งถิน่

 - ส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้รูผู้สอนมี  - โรงเรียนล าพะยาฯ มรีะบบ

ความรู้ ความเขา้ใจ มคีวามสามารถ การบริหารจดัการทางการเรียน

ในการพฒันาหลักสูตร การสอนทีม่ปีระสิทธภิาพ

 - ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์  - เพือ่ใหน้กัเรียนใชอ้นิเตอร์เนต็ใน  - นกัเรียนมรีะบบอนิเตอร์เนต็

เนต็โรงเรียน การพฒันาความรู้และทนัต่อเทคโนโลยี ทีท่นัสมยั

 - การพฒันาหอ้งสมดุ  - เพือ่พฒันาหอ้งสมดุของโรงเรียนให้  - หอ้งสมดุได้รับการพฒันา

ในโรงเรียน เปน็แหล่งศึกษาค้นควา้ขอ้มลูต่างๆที่ ใหเ้ปน็แหล่งศึกษาทีเ่หมาะสม

ทนัสมยั เด็กนกัเรียนรักการอา่นมากขึน้
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 - การพฒันาแหล่ง  - เพือ่ใหน้กัเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้  - โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้

เรียนรู้ของโรงเรียน ในโรงเรียนทีม่คุีณภาพและส่งเสริมการ ทีม่คุีณภาพ

จดัการศึกษาตามอธัยาศัย

 - การรณรงค์ปอ้งกนั  - เพือ่รณรงค์ปอ้งกนัปญัหา  - สามารถปอ้งกนัปญัหา

ปญัหาเด็กกลุ่มเส่ียง ยาเสพติดภายในโรงเรียนและโรงเรียน ยาเสพติดภายในโรงเรียนและ

ในโรงเรียน ปราศจากปญัหายาเสพติด การมเีพศสัมพนัธก์อ่นวยั

 - ใหค้วามรู้เร่ืองเพศสัมพนัธ ์โรคเอดส์ อนัควร อบายมขุและ

อบายมขุและการทะเลาะววิาท การทะเลาะววิาท

 - ซ่อมแซมอาคารเรียน  - ปรับปรุงอาคารเรียนและส่วนประกอบ  -อาคารโรงเรียนล าพะยาฯ  - อาคารเรียนและส่วน

และส่วนประกอบ ใหม้สีภาพทีดี่ขึน้ ประกอบมสีภาพทีแ่ขง็แรง

 - ส่งเสริมกจิกรรม  - พฒันาผู้เรียนใหม้นีสัิยรักการอา่น  - เด็กนกัเรียนรักการอา่นมากขึน้

รักการอา่นในสถานศึกษา และมทีกัษะการแสวงหาความรู้ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์

และน าไปสู่การใชช้วีติประจ าวนั

10. ตลาดนดัวชิาการเพือ่ เพือ่แนะแนวและประชาสัมพนัธ์ นกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ นกัเรียนเขา้มาศึกษาต่อใน รร.ล าพะยาฯ

การแนะแนว การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าพะยาฯ และนกัเรียน ในเขตพืน้ที่  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) นกัเรียนในเขต โรงเรียนล าพะยาฯ เพิม่ขึน้

ใหแ้กโ่รงเรียนในเขตพืน้ทีใ่กล้เคียง ใกล้เคียง  พืน้ทีใ่กล้เคียง

ตัดสินใจ

เลือกเรียนต่อ

ทีโ่รงเรียน

ล าพะยาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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11. เปดิโลกทศันสู่์การเรียนรู้ 1. เพือ่ใหผู้้เรียนรู้จกัตนเองและ ครู บคุลากร และนกัเรียน 200,000 200,000     200,000     200,000     ร้อยละ 90 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ รร.ล าพะยาฯ

สามารถพฒันาศักยภาพของตนเอง โรงเรียนล าพะยาฯ  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ประสบการณ์เพิม่ขึน้น ามา

ใหม้ปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ สามารถน าความรู้ พฒันาการเรียน การสอน

2. เพือ่ใหน้กัเรียน ครู บคุลากรของ มาประยกุต์ใชใ้น คุณภาพการศึกษาสูงขึน้

โรงเรียนได้มโีอกาสศึกษาหาความรู้ การปฏบิติังาน

จากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอยา่ง ทีเ่กีย่วขอ้ง

เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ

12. พฒันาภาษาองักฤษ เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้ฝึกทกัษะ วทิยากรชาวต่างชาติ 1 คน 150,000     150,000     150,000     150,000     ร้อยละ 80  ของ นกัเรียนสามารถพดูส่ือสารภาษา รร.ล าพะยาฯ

โดยชาวต่างชาติ การพดูภาษาองักฤษและสามารถ นกัเรียนระดับชัน้ ม.1 - ม.6  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ องักฤษพืน้ฐานในชวีติประจ าวนั

ใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารได้ ของล าพะยาประชานเุคราะห์ สามารถพดูและใช้ ได้

ภาษาองักฤษในการ

ติดต่อส่ือสารได้

13. ปรับปรุงภมูทิศัน์ 1.เพือ่ตกแต่งใหโ้รงเรียนมภีมูทิศัน์ ปรับปรุงภมูทิศันโ์รงเรียน 100,000 150,000 โรงเรียนมภีมูทิศัน์ 1.สภาพแวดล้อมภายใน รร.ล าพะยาฯ

โรงเรียนล าพะยาฯ ทีร่่มร่ืนสวยงามยิง่ขึน้ ใหส้วยงามเหมาะสมเปน็ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ทีส่วยงาม เพิม่ขึน้ โรงเรียนร่มร่ืนสวยงาม

2.เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกสบาย สถานศึกษา 2.สามารถใหบ้ริการด้าน

ความพงึพอใจแกผู้่มาเยอืนและติด อาคารสถานทีแ่กน่กัเรียน

ต่อราชการโดยทัว่ไป อยา่งดีและทัว่ถงึ

3.เพือ่ใหม้สีถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจเพิม่ขึน้

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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14. การจดัการศึกษาต้ังแต่ เพือ่ใหโ้รงเรียนล าพะยาฯ มงีบประมาณ นกัเรียนโรงเรียนล าพะยา 750,000     750,000     750,000     750,000     ร้อยละ 95 ของ โรงเรียนล าพะยาฯ รร.ล าพะยาฯ

ระดับอนบุาลจนจบ เพยีงพอในการจดัการศึกษา ประชานเุคราะห์ (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, นกัเรียนล าพะยา มงีบประมาณเพยีงพอในการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ขัน้พืน้ฐาน  และมมีาตรฐาน กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) ประชานเุคราะห์ จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 - จดัการเรียนการสอน การศึกษาเดียวกนั ได้รับการจดัสรร (รายหวั) มมีาตรฐานการ

 - เคร่ืองแบบนกัเรียน การจดัการศึกษา ศึกษาเดียวกนั

 - หนงัสือเรียน ขัน้พืน้ฐาน

 - อปุกรณ์การเรียน

 - กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

15. ศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่เปน็ศูนยส่์งเสริมและถา่ยทอด  - สร้างฐานการเรียนรู้ 400,000      -  -  - เปน็ศูนย์ โรงเรียนล าพะยาประชานเุคราะห์ รร.ล าพะยาฯ

เศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้ด้านเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 7 ฐาน (อบจ.ยะลา) ในการเรียนรู้ เปน็ศูนยถ์า่ยทอดความรู้ด้าน

ใหแ้กน่กัเรียน และชมุชน ด้านเศรษฐกจิ เศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้ก่

พอเพยีง นกัเรียนและชมุชน

16. พฒันาศักยภาพครูและ 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้และ ครู บคุลากรทางการศึกษา 100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 80 ของ 1. ครูและบคุลากรมคีวามรู้ รร. ล าพะยา

บคุลากรทางการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏบิติังาน โรงเรียนล าพะยาประชา (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, (อบจ.ยะลา, ผู้ทีเ่ขา้ร่วม เพิม่ขึน้น าความรู้มาปรับปรุง

 - กจิกรรมการเขา้ร่วม 2. เพือ่ส่งเสริมบคุลากรใหม้ี นเุคราะห์ กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) กรมส่งเสริมฯ) โครงการ ในการท างานและการสอน

ประชมุสัมมนา ความรู้ความสามารถ มคีวามพงึพอใจ 2.ครูบคุลากรมขีวญัและ

 - กจิกรรมการศึกษาดูงาน 3. เพือ่ใหค้รูและบคุลากรน าความรู้ ก าลังใจและมคีวามกา้วหนา้

 - กจิกรรมอบรม มาพฒันาปรับปรุงการท างานและ 3.ครูและบคุลากรมคุีณธรรม

 -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมครู จดักจิกรรมการเรียนการสอน จริยธรรม

และบคุลากรฯ

ที่ โครงการ
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17. พฒันาระบบเทคโนโลย ี 1.เพือ่สร้างและพฒันาระบบเทคโนโลยี ครู และบคุลากร 200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละ 90 ของ 1.โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี รร.ล าพะยาฯ

เพือ่จดัการเรียนการสอน และขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียนให้ ทางการศึกษา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นกัเรียน ครู และขอ้มลูสารสนเทศที่

และการบริหารจดัการ สมบรูณ์และเปน็ปจัจบุนั และบคุลากร สมบรูณ์และเปน็ปจัจบุนั

2. เพือ่พฒันาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ได้รับประโยชน์ 2. โรงเรียนมเีวบ็ไซต์ทีพ่ร้อม

โรงเรียนใหพ้ร้อมในการใชง้าน จากการพฒันา ในการใชง้านบริหารจดัการ

บริหารจดัการ ระบบเทคโนโลยี และจดัการเรียนการสอน

3. เพือ่พฒันาเครือขา่ยการปฏบิติัการ สารสนเทศ 3. โรงเรียนมเีครือขา่ยการ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดั ปฏบิติัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

การเรียนการสอน เพือ่การจดัการเรียนการสอน

4. เพือ่เปน็แหล่งเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศ 4. โรงเรียนมแีหล่งเกบ็ขอ้มลู

ของโรงเรียนใหเ้ปน็ปจัจบุนั และสืบค้นสารสนเทศของ

5. เพือ่ใชใ้นการสืบค้นขอ้มลูในด้าน โรงเรียนทีเ่ปน็ปจัจบุนั

การจดักจิกรรมการเรียนการสอนของ

ครูและนกัเรียน

โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18. ส่งเสริมการสอนอา่นภาษา 1.เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมได้รับความรู้ ครู/อาสาสมคัร ทีส่อนใน 600,000     600,000     600,000     600,000     ร้อยละ 80 ของ 1.ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้ความ กองการศึกษาฯ

อาเซียน ความเขา้ใจภาษาอาเซียน และสามารถ โรงเรียนตาดีกา บคุลากร (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม เขา้ใจในเร่ืองภาษาอาเซียน

อา่นออก เขยีนได้ มทีกัษะในการใช้ ในหนว่ยงานภาครัฐ โครงการ ดียิง่ขึน้

ภาษาเพิม่ขึน้ ภาคเอกชน และประชาชน มคีวามพงึพอใจ 2. ผู้เขา้อบรมสามารถอา่น

2.สามารถถา่ยทอดความรู้ทีไ่ด้รับ ในพืน้ทีจ่ านวน 200 คน ออกเขยีนได้ในภาษาอาเซียน

ใหก้บัเด็ก เยาวชน ประชาชน และ 3. สังคมมคีวามเขม้แขง็ 

ผู้สนใจ ได้อยา่งถกูต้อง มคีวามรักความสามคัคีมี

3. เพือ่ฟืน้ฟภูาษาทอ้งถิน่ในสังคม ความสมานฉนัทแ์ละเกดิ

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และเปน็การ ความสัมพนัธท์ีดี่ระหวา่ง

ส่งเสริมและอนรัุกษว์ฒันธรรม หนว่ยงานรัฐและประชาชน

ทอ้งถิน่ของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในพืน้ที่

19. จดัสร้างฐานการเรียนรู้ เพือ่ใชเ้ปน็ศูนยส่์งเสริมกจิกรรม  - สร้างฐานการเรียนรู้  - 200,000      -  - ร้อยละ 80 ของ โรงเรียนล าพะยาประชานเุคราะห์ รร.ล าพะยาฯ

ลูกเสือของโรงเรียน ลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียน ด้านลูกเสือ - เนตรนารี  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ เปน็ศูนยอ์ านวยการ ลูกเสือ -

ล าพะยาฯ ล าพะยาประชานเุคราะหแ์ละ จ านวน 8 ฐาน มคีวามพงึพอใจ เนตรนารี ใหแ้กโ่รงเรียน

โรงเรียนในพืน้ทีใ่กล้เคียง ในพืน้ทีใ่กล้เคียง

20. ส่งเสริมนวตักรรม 1. เพือ่ใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา ครูและบคุลากรทางการ - 500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 90 ครูและบคุลากรทางการศึกษาใช้ กองการศึกษาฯ

การศึกษาครูสอนดี ใชส่ื้อและเทคโนโลย ีมาบรูณาการ ศึกษาจงัหวดัยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา)  ของผู้เขา้ร่วม ส่ือและเทคโนโลยมีาบรูณาการ

จงัหวดัยะลา ในการจดัการเรียนรู้ โครงการ ในการจดัการเรียนรู้

2. เพือ่ส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรทาง มคีวามพงึพอใจ

การศึกษาคิดค้นสร้างสรรค์ ประดิษฐ์

นวตักรรมการเรียนรู้ได้อยา่งหลากหลาย

รวม 20 โครงการ  -  - 6,180,000 6,630,000 6,280,000 6,285,000  -  -
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งบประมาณและทีผ่่านมา
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    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ส่งเสริมกฬีานกัเรียน 1. เพือ่ส่งเสริมและพฒันานกัเรียน นกัเรียนโรงเรียนล าพะยาฯ 250,000     250,000     250,000     250,000     ร้อยละ 90 นกัเรียนมทีกัษะ มคีวามรัก รร. ล าพะยาฯ

ใหม้คีวามสามารถพเิศษด้านกฬีา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) นกัเรียนได้ ความสามคัคีและเหน็คุณค่า

สู่ความเปน็เลิศตามความถนดั รับการพฒันา ของการเล่นกฬีามสุีขภาพ

อยา่งเต็มศักยภาพ ทีแ่ขง็แรง สามารถปอ้งกนัการ

2. เพือ่ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ ติดยาเสพติดในกลุ่มนกัเรียน

ประโยชนไ์มฝั่กใฝ่อบายมขุ

และส่ิงเสพติดทัง้ปวง

2.  "รักนีใ้หห้นสูู่เด็กพเิศษ" 1.เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา เด็กพเิศษ และเด็กด้อยโอกาส 700,000     700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กพเิศษ และด้อยโอกาส กองการศึกษาฯ

ได้ตระหนกัถงึความส าคัญของเด็กพเิศษ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม ได้รับการพฒันาด้านร่างกาย  

และเด็กด้อยโอกาส  ใหไ้ด้รับ โครงการ จติใจสติปญัญาทีดี่และสามารถ

การดูแลเอาใจใส่เปน็กรณีพเิศษ มคีวามพงึพอใจ อยูร่่วมกบัผู้อืน่ได้อยา่งมคีวามสุข

2.เพือ่ใหเ้ด็กด้อยโอกาสและเด็กพเิศษ 2. พอ่แมผู้่ปกครองและผู้ทีม่ี

ได้รับการพฒันาด้านร่างกาย  จติใจ ส่วนเกีย่วขอ้งเกดิขวญัและ

สติปญัญาทีดี่ สามารถอยูร่่วมกบัผู้อืน่ ก าลังใจในการดูแลเด็กพเิศษและ

ได้อยา่งมคีวามสุข เด็กด้อยโอกาส
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. แขง่กฬีาอบจ.คัพภาคใต้ 1.เพือ่ส่งเสริมการมสุีขภาพพลานามยั ผู้บริหาร ส.อบจ.ยะลา 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมสุีขภาพที่ กองการศึกษาฯ 

ทีส่มบรูณ์แขง็แรง ขา้ราชการ ลูกจา้ง (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม แขง็แรงเกดิความสามคัคี

2.เพือ่เชือ่มสัมพนัธไ์มตรีระหวา่ง พนกังานจา้ง อบจ.ยะลา โครงการ ระหวา่งกนั

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และแลก มคีวามพงึพอใจ 2. เกดิความสัมพนัธไมตรีอนัดี

เปล่ียนความคิดเหน็ ประสบการณ์ ระหวา่งกนั

การท างาน และเกดิการประสานงาน 3 เกดิเครือขา่ยผู้ปฏบิติังาน

ในการพฒันาองค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ทอ้งถิน่ทีดี่ เกดิประโยชนสู์งสุด 4 เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิ

ต่อประชาชน ในจงัหวดัเจา้ภาพ

3.เพือ่ประชาสัมพนัธ ์อบจ.ยะลา

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. อบจ.ยะลา กฬีาสัมพนัธ์ 1. เพือ่เปน็การส่งเสริมความสมานฉนัท์ ผู้บริหาร ส.อบจ.ยะลา ขา้ราชการ 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

 - กฬีาหนว่ยงานสัมพนัธ์ สานสัมพนัธ ์โดยใชก้ฬีาเปน็ส่ือระหวา่ง ลูกจา้ง และ พนกังานจา้งของ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม และเจา้หนา้ที ่ในหนว่ยงาน

 - การแขง่ขนักฬีาเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชน และหนว่ยงาน อบจ. ยะลา และหนว่ยงานต่าง ๆ โครงการ ราชการจงัหวดัยะลา มสุีขภาพ

เยาวชน และประชาชน ราชการ ท าใหเ้กดิความสงบสุขในพืน้ที่ ในพื้นที่จงัหวดัยะลา เด็ก เยาวชน มคีวามพงึพอใจ ทีส่มบรูณ์ แขง็แรงและมนี้ าใจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และประชาชนในจงัหวดัยะลา เปน็นกักม๊า

2. เพือ่กระตุ้นใหเ้ด็ก เยาวชน 2.เกดิความสามคัคีและความ

และประชาชน มคีวามสนใจในการเล่นกฬีา สัมพนัธอ์นัดีในกลุ่มเด็ก เยาวชน

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ ประชาชน และหนว่ยงานราชการ

ประโยชน์ ในจงัหวดัยะลา

3. เพือ่สร้างความสัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง 3. ลดปญัหาการติดยาเสพติด

หนว่ยงานต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

4. เพือ่เปดิโอกาสใหบ้คุลากรของ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา

หนว่ยงานต่าง ๆ ได้ร่วมเสวนาแลกเปล่ียน 4. เกดิความสามคัคีและความ

ความคิดเหน็โดยใชก้ารกฬีาเปน็ส่ือกลาง ร่วมมอือนัดีระหวา่งบคุลากร

แลกเปล่ียนความคิดเหน็โดยใชก้ารกฬีา ในหนว่ยงานแต่ละหนว่ยงาน

เปน็ส่ือกลาง 5. ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ทีดี่

ของจงัหวดัยะลา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. โครงการพฒันาศักยภาพ 1 เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุใหผู้้ปฏบิติั ผู้น าทางศาสนาและผู้เกีย่วขอ้ง 1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000  ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ กองการศึกษาฯ

การบริหารจดัการ กจิกรรมด้านศาสนาได้รับการพฒันา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม น าความรู้และประสบการณ์ที่

ศาสนสถาน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ โครงการ ได้รับมาประยกุต์ใชใ้นการ

(วดั,มสัยดิ,ศาลเจา้,โบสถ)์ 2. เพือ่พฒันาศักยภาพการบริหารจดั มคีวามพงึพอใจ ด าเนนิงาน

การด้านศาสนาของผู้น าศาสนาใหม้ี 2.การบริหารจดัการด้านศาสนา

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ของผู้น าศาสนามปีระสิทธภิาพ

มากยิง่ขึน้

6. มหกรรมตาดีกาสัมพนัธ ์ 1 เพือ่พฒันาทกัษะทางด้านวชิาการและ  เด็กและเยาวชนจากศูนย์ 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กและเยาวชน มกีารแลก กองการศึกษาฯ

  การกฬีาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน การศึกษาอสิลามประจ ามสัยดิ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม เปล่ียนเรียนรู้ และได้รับ

2. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้เรียนและผู้สอน  (ตาดีกา) โครงการ ประสบการณ์

ของศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามสัยดิ มคีวามพงึพอใจ 2. เด็กและเยาวชนใชเ้วลาวา่ง

(ตาดีกา) ใน 5 จงัหวดั ชายแดนภาคใต้ ใหเ้ปน็ประโยชน์

ท ากจิกรรมร่วมกนั 3 ลดชอ่งวา่งความไมเ่ขา้ใจ

3. เพือ่ฝึกใหเ้ด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ กนัระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐ

การอยูร่่วมกนัในสังคม และสถาบนัการศึกษา (ตาดีกา)

4 เพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจและความ 4. สร้างความสามคัคีในหมูเ่ด็ก

สัมพนัธอ์นัดีระหวา่งภาครัฐและสถาบนั และเยาวชนท าใหช้มุชนมี

การศึกษา ความเขม้แขง็
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. อนรัุกษข์นบธรรมเนยีม 1.เพือ่อนรัุกษข์นบธรรมเนยีม ประเพณี เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ

ประเพณี วฒันธรรมและ และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม เกดิความรักในขนบธรรมเนยีม รร.ล าพะยาฯ

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดไป โครงการ ประเพณีและวฒันธรรม

2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน และ มคีวามพงึพอใจ ของตนเอง

ประชาชนมคุีณธรรม และจริยธรรม 2. ขนบธรรมเนยีมประเพณี

3.เพือ่ปลูกจติส านกึใหรั้กในศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

วฒันธรรม ประเพณีตลอดจนภมูปิญัญา คงอยูต่ลอดไป

ทอ้งถิน่ใหค้งอยูต่ลอดไป

8. รอมฎอนสัมพนัธ์ 1. เพือ่ท านบุ ารุงศาสนาอสิลามโดย เด็ก เยาวชน ประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ชาวไทยมสุลิมร่วมปฏบิติั กองการศึกษาฯ

การสนบัสนนุการปฏบิติัตามหลักการ ผู้น าศาสนาและผู้สนใจ (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม ศาสนกจิในเดือนรอมฎอน

อสิลามของประชาชนทอ้งถิน่ ในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา โครงการ 2. สามารถพฒันาคุณภาพชวีติ

2.เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุใหช้าวไทย มคีวามพงึพอใจ ประชาชนใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่ง

มสุลิมได้ปฏบิติัศาสนกจิในเดือน มคีวามสุข

รอมฎอนของทอ้งถิน่
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ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ทดสอบการอา่นอลักรุอาน 1.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและประชาชน 600,000     600,000     600,000     600,000     ร้อยละ 80 ของ 1. เด็ก เยาวชนและประชาชน กองการศึกษาฯ

ประชาชนได้น าหลักค าสอนจาก ในจงัหวดัยะลาและจงัหวดั (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม ได้น าหลักธรรมค าสอนทาง

อลักรุอานมาใชใ้นการด าเนนิชวีติ ใกล้เคียง โครงการ ศาสนามาใชใ้นการด าเนนิ

ประจ าวนั มนีสัิยรักการอา่นอลักรุอาน มคีวามพงึพอใจ ชวีติประจ าวนั และเขา้ใจใน

และเขา้ใจในหลักธรรมค าสอนของ หลักศาสนา

ศาสนา 2. เด็ก เยาวชนและประชาชน

2.เพือ่ส่งเสริมความสัมพนัธท์ีดี่ มนีสัิยรักการอา่นอลักรุอานและ

ระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน เขา้ใจในหลักศาสนาและ

และสนองนโยบายของรัฐบาลในการ สามารถพฒันาตนเองตาม

เสริมสร้างสันติสุขใหเ้กดิขึน้ในสังคม วถิชีวีติได้อยา่งถกูต้อง

3.เพือ่เปน็ตัวแทนเขา้ร่วมการทดสอบ

การอา่นอลักรุอานระดับประเทศ

4.เพือ่เปน็การกระตุ้นเศรษฐกจิให้

กบัประชาชนในจงัหวดัยะลา

10. ส่งเสริมการจดักจิกรรม เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุกจิกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน 300,000     300,000     300,000     300,000     ร้อยละ 80 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการ กองการศึกษาฯ

ท านบุ ารุงศาสนา วนัส าคัญทางศาสนาของทกุศาสนา  ในจงัหวดัยะลา โดยจดั (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม ปฏบิติัศาสนกจิและสืบทอด

เชน่ ส่งเสริมสนบัสนนุใหช้าวไทยมสุลิม กจิกรรมเชน่ วนัส าคัญ โครงการ ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงาม

ได้จดักจิกรรมวนัส าคัญทางศาสนาอสิลาม ทางศาสนา มคีวามพงึพอใจ ใหก้บัเด็ก เยาวชน และ

ชาวไทยพทุธร่วมจดักจิกรรม ประชาชนในพืน้ที่

วนัส าคัญทางศาสนาพทุธ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีม่า
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เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11. อบรมการสอนอา่นอลักรุอานเพือ่เสริมสร้างทกัษะการอา่นอลักรุอาน ประชาชนทีส่นใจในพืน้ที่ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 80 ของ ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถสอน กองการศึกษาฯ

ระบบกรีออาตี และสามารถเพิม่ทกัษะการสอนอา่น จงัหวดัยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม อา่นอลักรุอานได้อยา่งมี

อลักรุอานใหก้บักลุ่มเปา้หมายทีเ่ขา้ โครงการ ประสิทธภิาพ มทีกัษะการสอน

รับการอบรม มคีวามพงึพอใจ ทีม่ปีระสิทธภิาพและมผีลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนการสอนกรีออาตี

ทีม่คุีณภาพ

12. การพฒันาศักยภาพเด็ก 1. เพือ่พฒันาเด็กและเยาวชนใหม้คีวามรู้ เด็กและเยาวชนในพืน้ที่ 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ของ 1. เด็กและเยาวชนเปน็คนเกง่ กองการศึกษาฯ

และเยาวชน และทกัษะทีจ่ าเปน็และเพยีงพอในการ จงัหวดัยะลา (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) (อบจ.ยะลา) ผู้ทีเ่ขา้ร่วม คนดี อยูใ่นสังคมได้อยา่ง

ด ารงชวีติ โครงการ มคีวามสุข

2. เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมทีกัษะ มคีวามพงึพอใจ 2. เกดิสังคมทีเ่ปน็สุขอยา่งยัง่ยนื

การเรียนรู้และการปรับตัว สามารถเรียนรู้ 3. เด็กและเยาวชนมสุีขภาพ

ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้เทา่ทนั พลานามยัทีแ่ขง็แรงและสมบรูณ์

การเปล่ียนเปลงของโลก สามารถใช้

แหล่งความรู้และส่ือต่างๆ เพือ่พฒันา

ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวได้

มมีนษุยสั์มพนัธแ์ละท างานร่วมกบัผู้อืน่

ได้เปน็อยา่งดี

3. ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัใช้

เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์โดยการ

ออกก าลังกายและเล่นกฬีาหรือกจิกรรม

ทีเ่หมาะสม

รวม 12 โครงการ  -  - 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000  -  -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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    แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลลพัธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. ทนุการศึกษายะลา เพือ่ใหน้กัเรียน นกัศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา ผู้ด้อย 330,000     330,000     330,000     330,000     ร้อยละ 90 ของ 1.นกัเรียน นกัศึกษา ผู้ด้อย กองการศึกษาฯ

รักในหลวง ผู้ด้อยโอกาสได้มโีอกาสในการได้รับ โอกาสในพืน้ทีจ่งัหวดัยะลา  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา)  (อบจ.ยะลา) ผู้เขา้ร่วมโครงการ โอกาส ได้มทีนุการศึกษาซ่ึง

การศึกษาทีสู่งกวา่การศึกษาขัน้ มคีวามพงึพอใจ สามารถพฒันาตนเองได้

พืน้ฐานถงึระดับปริญญาตรี 2.เปน็การสนองต่อนโยบาย

การปฏบิติังานของจงัหวดั

ยะลา

3. นกัเรียนมผีลสัมฤทธิท์าง

การเรียนทีดี่ขึน้

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 330,000    330,000    330,000    330,000     -  -

330,000     

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
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