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แบบฟอรมโครงการขอรับเงินอุดหนุนภาคประชาสังคม ตามโครงการขบัเคลื่อนการมีสวนรวมของ 

ภาคประชาสังคมในการแกไขปญหาและพัฒนา จชต. งบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ขององคกร/หนวยงาน ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตําบล ยะตะ 

 

1. ชื่อโครงการ (ควรสื่อใหเห็นถึงสิ่งที่จะทําใหเกิดข้ึนอยางชัดเจน ทําอะไร เพื่ออะไร ทํากับใคร ทําที่ไหน) 

“อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝงหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น” 
 

2. ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน 

         ประเด็นที่ 1  งานรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน 

         ประเด็นที่ 2  งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยา 

         ประเด็นที่ 3  งานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน       

                   ประเด็นที่ 4  งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

                  ประเด็นที่ 5  งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน 

        ประเด็นที่ 6  งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 

        ประเด็นที่ 7  งานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเมอืงตนแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน            

         ประเด็นที่ 8  งานขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหา จชต. ป 60-62       

                   ประเด็นที่ 9  งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

                  ประเด็นที่ 10 งานพัฒนาสรางศักยภาพองคกรภาคประชาสังคม                

3.ที่มา/ ความสําคัญ (ของเรื่องที่จะดําเนินการควรตองอธิบายเชื่อมโยงกับการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต) - สถานการณของปญหา และผลกระทบที่เกิดข้ึน 

- สาเหตุที่ตองทําโครงการนี้ มาจากปญหาอะไร ของใคร ที่ไหน 

 - แนวทาง/ วิธีการที่จะแกปญหาได และวิธีการนั้นจะแกปญหาไดอยางไร 

 หลักการและเหตุผล 

 สภาพขอเท็จจริงผูเรียนตาดีกาสวนใหญอายุระหวาง 8-14 ป มีความสุมเสี่ยงตอการชักจูงไปในทางที่ไมดีเกิด

ความเขาใจผิดในหลักศาสนา และวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่น การปลูกฝงหลักศาสนาอิสลาม 

วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ถูกตอง จึงมีความจําเปน เพื่อเตรียมวัยเด็กเขาสูวัยเยาวชนที่ดีในอนาคต เสริมสราง

ทรัพยกรมนุษยที่มีคุณภาพใหกับสังคมและชุมชนตอไป 

 

4.วัตถุประสงค (ทําเพื่ออะไร ตองสอดคลองกับชื่อโครงการและประเภทโครงการ) 

1. เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่แทจริง 

2. เพื่อสรางเกราะปองกันใหผูเรียนในชุมชนไมถูกชักจูงไปในทางที่ผิด 

3. เพื่อสรางอนาคตใหเปนเยาวชนที่ดีในวันขางหนา 

แบบฟอรม CSO-1 

แบบเสนอโครงการ 

เลขท่ี.............../.................. 

วันท่ี......../................./......... 

ผูสง...................................... 

ผูรับ...................................... 
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4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมอิสลามอยางถูกตอง 

5. เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงหลักการศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม 

6. เพื่อสรางชุมชนและสังคมใหเกิดความสันติสุข 

5. กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

 - พื้นที่เปาหมาย ระบุ พ้ืนที่หมูบานและชุมชน/ตําบล/อําเภอ/จังหวัด จํานวน เหตุผลที่เลือก และวิธีการเลือก 

 - กลุมเปาหมาย (ผูรับประโยชน) เปนใคร เหตุผลที่เลือกกลุมนี้ จํานวน วิธีการเลือก 

 - จัดกิจกรรมในกลุมตาดีกาพ้ืนที่เปาหมาย มีดังนี้ 

1. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)ดารุสสาลาม หมูที่ 1 

2. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)อัลฟุรกอน หมูที ่1 

3. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)อีกอมาตุดดีน หมูที่ 1 

4. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)อัลคอยรียะห หมูที่ 2 

5. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)ดารุนนาอิม หมูที่ 3 

6. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)ดารุลฮุดา หมูที ่3 

7. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)นูรุลอิหซาน หมูที่ 5 

8. ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)นูรุลฮีดายะห หมูที่ 5 

- จํานวนนักเรียนที่เขารวมอบรมจํานวน 500 คน 

6. ระยะเวลาที่ดําเนินการ  ก.ย. – ธ.ค. 60 

7. แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ 

- งบบริหารจัดการ 

 

กิจกรรม 
วิธีการ 

กลุมเปาหมาย

และสถานที่

ดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใชแตละเดือน รวมงบ 

ประมา

ณ 

การสมทบ 
ผูรับผิดช

อบ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ประชุมคณะทํางาน

ชมรมตาดีกา เดือนละ 1 

ครั้ง ทั้งหมดจํานวน 4 

ครั้ง 

1.จัดประชุมเตรียม

ความพรอมจัดทํา

โครงการ งาน

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2.ประชุมวางแผนการ

ดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการตาดี

กา ตาํบลยะตะ 

3,100 3,100 3,100 3,100 12,400 -สมทบอาหาร

กลางวัน 

-สมทบใน

การใช

สถานที่ 

ประธาน

ชมรมตาดี

กา ตาํบล

ยะตะ 
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2.จัดทํารายงาน

ดําเนินการผลการ

ดําเนินการ 

-สรุปผลการดําเนินงาน

เปนเลมเอกสาร

(รายงานงวดที1่/

รายงานงวดที2่) 

-เผยแพรไปยังชมุชน

และหนวยงาน 

คณะกรรมการ

ชมรมตาดีกา 

ตําบลยะตะ 

  2,500  2,500   

3.คาเดินทางและตดิตอ

ประสานงาน 

-ใชในการเดินทางใน

การทํากิจกรรม 

คณะกรรมการ

ชมรมตาดีกา 

ตําบลยะตะ 

4,000 4,000  4,000 12,000   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหกพันเการอยบาทถวน ) 7,100 7,100 5,600 7,100 26,900   

 

- งบกิจกรรม 

กิจกรรม วิธีการ 
กลุมเปาหมายและ

สถานที่ดําเนินการ 

งบประมาณที่ใชแตละเดือน รวมงบ 

ประมาณ 
การสมทบ ผูรับผิดชอบ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.อบรมเรื่องปลูกฝงหลัก

ศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่นทีถูกตอง 

 

-จัดเตรียมความพรอม

เรื่องสถานที ่

-ประสานงานผูเขารวม

กิจกรรม 

-อบรมเรื่องปลูกฝง

หลักศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที

ถูกตอง 

 

-นักเรียนศูนยฯตา

ดีกา 

ตําบลยะตะ 

-หองประชมุมัสยิด 

 

 152,050   152,050 -สมทบอาหาร

กลางวัน 

-สมทบหอง

ประชุมจดั

กิจกรรม 

ประธาน

คณะกรรม 

การชมรม

ตําบลยะตะ 

2.พิธีเปดกิจกรรม

โครงการ 

-ชี้แจงโครงการใหกับ

ชุมชน 

-ประสานงาน 

-จัดเตรียมสถานที ่

-หองประชมุ

องคการบริหาร

สวนตําบลยะตะ 

10,500    10,500  คณะกรรม 

การชมรม

ตําบลยะตะ

ทุกทาน 

3. จัดเวที่สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

-ทําการสรุปขอมูล

ผลการดําเนินงานที่

ผาน 

-จัดทําสื่อเพ่ือใชใน

การประชาสัมพันธ

ใหคนในหมูบาน

ทราบและผูเขารวม

เวที 

-หองประชุม

องคการบริหาร

สวนตําบลยะตะ 

   15,500 15,500 ประชุม

องคการ

บริหารสวน

ตําบลยะตะ 

คณะกรรม 

การชมรม

ตําบล

ยะตะทุก

ทาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนเจด็หมื่นแปดพันหาสิบบาทถวน) 10,500 152,050  15,500 
 

178,050 
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8.งบประมาณ 

 ระบุงบประมาณที่ตองใชเปนรายกิจกรรม แลวสรุปเปนหมวดตามที่มีรายการ ไดแก 

- หมวดคาตอบแทน หมายถึง คาตอบแทนเจาหนาที่ คาตอบแทนคณะทํางาน  คาตอบแทนวิทยากร 

คาตอบแทนประสานงาน 

- หมวดคาจาง หมายถึง คาจางจัดทําขอมูล คาจางทําของ 

- หมวดคาใชสอย หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อบริการตางๆ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาถายเอกสาร คาเชาหอง

ประชุม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่  

- หมวดคาวัสดุ หมายถึง คาใชจายเพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในสํานักงานหรือใชทํากิจกรรม เชน วัสดุเครื่องเขียน 

วัสดุสํานักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร  

- อื่นๆ หมายถึง รายจายที่อยูนอกเหนือจากรายการขางตน เปนรายจายที่มิไดเกิดกับโครงการโดยตรง แตมี

สวนทําใหงาน/ กิจกรรมสําเร็จลุลวง มีคุณภาพมากขึ้น 

 

 

ตัวอยางการเขียนรายละเอียดงบประมาณ 

ไดรับงบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งหมด 196,000 

บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

- สรุปงบบริหารจัดการ   รวมเปนเงิน 20,450.- บาท 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะทํางานเดือนละ 1 ครั้ง (3,600 บาท x 4 ครั้ง) รวมเปนเงิน 14,400.- บาท 

 - คาอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จํานวน 20 คน (1มื้อX80บาทX20คน) เปนเงิน   1,600 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 20 คน (2มื้อX25บาทX20 คน)  

          เปนเงิน   1,000 บาท 

 - คาถายเอกสาร เปนเงิน 1000 บาท     เปนเงิน   1000 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน   รวมเปนเงิน 2,500 บาท 

- คาจัดทําเอกสาร คาถายเอกสาร       เปนเงิน  1,000  บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 3 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 15 คน(3มื้อX25บาทX20คน)  

         เปนเงิน  1,500  บาท 

กิจกรรมท่ี 4 คาประสานงาน /คาเดินทางคณะทํางาน  รวมเปนเงิน 3,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 5 คาวัสดุ อุปกรณสํานักงาน    รวมเปนเงิน    550  บาท 

- มีดคัตเตอร จํานวน 2 เลมๆละ 120 บาท     เปนเงิน   240  บาท 

- ไมบรรทัดเหล็ก จํานวน 1 อันๆ ละ 35 บาท    เปนเงิน     35  บาท 

- คลิปหนีบ จํานวน 5 กลองๆ ละ 8 บาท      เปนเงิน     40 บาท 

- ตัวหนีบสีดํา จํานวน 3 กลองๆ ละ 45 บาท     เปนเงิน   135 บาท 

- ไสแม็ก จํานวน 10 กลองๆ ละ 10 บาท      เปนเงิน   100  บาท 
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- สรุปงบกิจกรรม    รวมเปนเงิน  175,550   บาท 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเรื่องปลูกฝงหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นทีถูกตอง  รวมเปน    154,550 บาท 

 - คาอาหาร 2 มื้อๆละ 80 บาท จํานวน 500 คน (2มื้อX80บาทX500 คน)     เปนเงิน  80,000  บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 4 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 500 คน (4มื้อX25บาทX500 คน)   

                  เปนเงิน  50,000 บาท 

- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 4 คนๆ ละ 1,200 บาท (1,200 บาท X 4 คน) เปนเงิน  4,800  บาท 

- อุปกรณในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 - คาจัดซื้อแฟม (25 บาทx500 เลม)            เปนเงิน  12,500 บาท 

- คาจัดซื้อสมุด (50 บาทx13 โหล)            เปนเงิน  650  บาท 

- คาจัดซื้อปากกา (180 บาทx5 โหล)           เปนเงิน  900  บาท 

 - คาเชาเครื่องเสียง เปนเงิน 1000 บาท เปนเวลา 2 วัน (1000 บาท X 2 วัน) เปนเงิน  2,000 บาท 

 - คาจัดทําไวนิล  1,200 บาท         เปนเงิน  1,200 บาท 

 - คาถายเอกสาร (25 บาท x 500 บาท     เปนเงิน  2,500 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 พิธีเปดกิจกรรมโครงการ    รวมเปนเงิน 10,500 บาท 

  - คาอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จํานวน 100 คน (1มื้อX80บาทX100คน) เปนเงิน   8,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 100 คน (1มื้อX25บาทX100คน)   

         เปนเงิน   2,500 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 7 จัดเวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการและนําเสนอสูสาธารณชน รวมเปนเงิน 10,500บาท 

 - คาอาหาร 1 มื้อๆละ 80 บาท จํานวน 100 คน (1มื้อX80บาทX100คน) เปนเงิน   8,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆละ 25 บาท จํานวน 100 คน (1มื้อX25บาทX100คน)   

         เปนเงิน   2,500 บาท 

 

รายละเอียดคาใชจายตามหมวด 

กิจกรรมในโครงการ หมวดคาใชจาย งบรวมทั้งหมด สมทบจาก

องคกร คาตอบแทน คาจาง คาใชสอย คาวัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมท่ี 1 การ

ประชุมคณะทํางาน 

  10,400   
10,400 

 

กิจกรรมท่ี 2 อบรม

เรื่องปลูกฝงหลัก

ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที

ถูกตอง 

4,800 2,000 134,500 15,700  

157,000 
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กิจกรรมท่ี 3 จัดทํา

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

  2,500   

2,500 

 

กิจกรรมท่ี 4 คา

ประสานงาน /คา

เดินทางคณะทํางาน 

3,000     

3,000 

 

กิจกรรมท่ี 5 คาวัสดุ 

อุปกรณสํานักงาน 

   550  
550 

 

กิจกรรมท่ี 6 พิธีเปด

กิจกรรมโครงการ 

   12,500  
12,500 

 

กิจกรรมท่ี 7 จัดเวที

สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ

และนําเสนอสู

สาธารณชน 

   10,500  

10,500 

 

รวม 7,800 2,000 147,400 39,250  196,450  

 

 

9.ผลที่คาดวาจะไดรับและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 - สิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือ ควรเกิดขึ้น เมื่อทํากิจกรรมเสร็จ ซึ่งจะทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

- แสดงถึง ความสําเร็จ ของโครงการ ที่เปนรูปธรรม วัดได พิสูจนได ทั้งระดับกิจกรรม ผลที่คาดวาจะ 

ไดรับ และวัตถุประสงค 

9.1 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

- ผูเขาอบรมมีหลักธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

- ผูเขารวมสามารถแยกแยะระหวางหลักศาสนากับจารีตประเพณีของทองถิ่นหรือชุมชน 

- ผูเขารวมสามารถปองกันการบิดเบือนหลักศาสนาของกลุมผูไมหวังดี 

 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

-`ผูเขารับการอบรม จํานวน 500 `คน  

- มีคณะทํางานที่เสียสละ 20 `คน 

 

9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

-เกิดสังคมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 

-นําหลักศาสนาและวัฒนธรรมที่ถูกตองนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

-เกิดความปลอดภัยในชุมชน 
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10. องคกร : ผูรับผิดชอบโครงการ   

- หนวยงาน   :  ชมรมตาดีกาตําบลยะตะ 

- ผูรับผิดชอบโครงการ    : นายวาฮะ ดีมูเละ 

- รายชื่อคณะทํางาน  :  

1. นายวาฮะ  ดีมูเละ             บ้านเลขที� 40 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร. 0807120122  

2. นายอิบรอเฮง  เลาะตะโละ   บ้านเลขที� 24/6 หมูที่� 3 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร. 0849646093  

3. นายกอเซ็ม  โซดารี            บ้านเลขที� 34 หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

4. นายบูรฮัน  บือแน             บ้านเลขที� 155 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา  โทร. 0612307684 

5.นายอาหามะ  อามีซา          บ้านเลขที�  67หมูที่� 2 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

6.นายไอดี  ลงซา                  บ้านเลขที� 43 หมูที่� 3 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา  โทร.0878362360 

7.นายอารีฟฟ  สะกะแย          บ้านเลขที� 42 หมูที่� 3 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

8.นายบูคอรี  บาสอลอ           บ้านเลขที� 2 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

9.นายอับดุลกอเดร  สะมะลี     บ้านเลขที� 1/2 หมูที่� 3 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

10.นายอิบรอเฮง  ยะมะแล      บ้านเลขที�  23 หมูที่� 2 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

11.นางสาวยานีละ ดอละ         บ้านเลขที� 56 หมูที่� 2 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

12.นางคอลีเยาะ  เจะแมงดี      บ้านเลขที� 5 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา  โทร.0862985638  

13.นางสาวซากียะ  มูซอ          บ้านเลขที� 47 หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

14.นางสาวนัสรียะ  ดีมูเละ       บ้านเลขที� 40 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร. 0807120122 

15.นางรอสนะ  สาและมะ        บ้านเลขที� 78 หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

16.นายบคูอรี  แวกาจิ             บ้านเลขที�  55/1หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร. 0807104690 

17.นางรอสนี  อเูซ็ง               บ้านเลขที� 55 หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร.  0848907156  

18.นางสาวซากีเราะห์  ยาหะรอ  บ้านเลขที� 2/4 หมูที่� 3 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

19.นางสาวนรีูดา สือเราะ         บ้านเลขที�  45/3หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

20.นางอสัมะ มะดงแซ           บ้านเลขที�  32/4 หมูที่� 1 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

 

- สํานักงาน :  สํานักงานชั่วคราว ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) นูรุลฮีดายะฮ (ที่อยู บ้านเลขที� 

121 หมูที่� 5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา  โทรศัพท - 

11.ภาคีรวมดําเนินงาน หรือ สนับสนุนโครงการ 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลยะตะ ที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา 

 - องคการบริหารสวนตําบลยะตะ  สนับสนุนสถานที่ประชุม และใหคําปรึกษา 
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12.  เอกสารแนบ  

 - หนังสือรับรองคุณสมบัติ (เอกสารแนบ 1) 

 - ภาพถายที่ตั้งสํานักงาน (ถามี) 

 - ภาพถายผลงานกิจกรรมที่ผานมา  

 - อื่น ๆ 

13. ผูเสนอโครงการ 

       
 

(ลงชื่อ)........................................................................................ 

(นายวาฮะ ดีมูเละ) 

ประธานชมรมตาดีกาตําบลยะตะ 
 

14. ผูตรวจสอบโครงการ (หัวหนาฝายรวบรวมและประมวลโครงการ)  

                   เอกสารครบถวน             เอกสารไมครบถวน    (ระบุ..................................) 

 

(ลงชื่อ).................................................................................................. 

(นายศิริพงษ  หมัดศิริ) 

หัวหนาฝายรวบรวมและประมวลโครงการ 

15. ความเห็นของคณะกรรมการฯ (คกป.) 
                   เห็นชอบ                        ไมเห็นชอบ 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

(.............................................................) 

ตําแหนง................................ 

16. ผูอนุมัติโครงการ 

.......................................................................................................................................................... 

 

(ลงชื่อ)......................................................... 

(.............................................................) 

ตําแหนง................................ 
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เอกสารแนบ 1 หนังสือรับรองคุณสมบัติ 

 

1. ชื่อองคกร กลุม หรือ เครือขาย ชมรมตาดีกาตําบลยะตะ 

ที่อยู ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)นูรุลฮีดายะฮ เลขที� 121 หมูที่�5 ตําบลยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   

เบอรโทรศัพทติดตอ 0862985638 

E-mail address - 

Facebook - 

จํานวนเครือขาย/สมาชิก   15            คน  

 

2. รายช่ือคณะทํางาน/ คณะกรรมการ (ที่รวมดําเนินงาน) และบทบาทหนาที่ในโครงการ 

 

1. นายวาฮะ  ดีมูเละ             ประธานกรรมการ 

2. นายอิบรอเฮง  เลาะตะโละ  รองประธานกรรมการ 

3. นายกอเซ็ม  โซดารี           รองประธานกรรมการ 

4. นายบูรฮัน  บือแน            เลขานุการ 

5. นายอาหามะ  อามีแซ        กรรมการ 

6. นายไอดี  ลงซา                ฝายวิชาการ 

7. นายอารีฟฟ  สะกะแย       ฝายประชาสัมพันธ 

8. นายบูคอรี  บาสอลอ         กรรมการ 

9. นายอับดุลกอเดร  สะมะลี   กรรมการ 

10. นายอิบรอเฮง  ยะมะแล      ฝายปฏิคม 

11. นางสาวยานีละ ดอละ        ฝายกิจกรรม 

12. นางคอลีเยาะ  เจะแมงดี     ฝายประสานงาน 

13. นางสาวซากียะ  มูซอ         ฝายวัดผลและประเมินผล 

14. นางสาวนัสรียะ  ดีมูเละ      ฝายเหรัญญิก 

15. นางรอสนะ  สาและมะ       ฝายกิจกรรม 
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3. บุคคลอางอิงใหระบุขอมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ที่อยู เบอรโทร)        

     1..นายสมมาตร  มะมุพ.ิ กํานันตําบลยะตะ   หมูที่ 4 ตําบยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา โทร. 0849681997 

     2..นายอาแซ  มะเซ็ง  สมาชิก อบต.ยะตะ  หมูที่ 5 ตําบยะต๊ะ อําเภอรามนั จงัหวดัยะลา   โทร. 0861078353 

4. เปนองคกรภาคประชาสังคมที่อยูและปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

      เปน                      ไมเปน  

5. ชื่อผลงานที่เชิงประจักษ  

          - จัดกิจกรรมคายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจําตําบลยะตะ 

          - เขารวมกิจกรรมตาดีกากีฬาสัมพันธระดับอําเภอ 

6.สรุปผลงานโดยยอ   

          - มีการจัดอบรมบรรยายแกเด็กนักเรียนในตําบลยะตะจํานวน 195 คน 

          - มีการจัดกิจกรรมฐานความรูและกิจกรรมนันทนาการ 

 

 

ผูรับรอง............วาฮะ..................... 

           (นายวาฮะ ดีมูเละ) 

                                           ตําแหนงในองคกร ประธานชมรมตาดีกาตําบลยะตะ 
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