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ส่วนที่  1 
 

1.บทน า  
 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ  26  และข้อ  27   
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม         
ท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557  ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ           
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแผนพัฒนำสำมปี   ท้ังนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  ตลอดจนควบคุมกำรด ำเนินงำน      
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมท้ังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลของผู้บริหำรท้องถิ่นในปีต่อ ๆ  ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
     2.1  เพ่ือให้ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำน 
     2.2  เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
     2.3  เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
    2.4  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
    2.5  เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรมีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำน 
 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ       
โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนมีท่ีมำจำก 

3.1.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 

     3.1.2 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 
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3.1.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  หรือหน่วยงำนอื่น ๆ  ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่น ๆ   ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรประสำน
กำรด ำเนินงำนในพื้นท่ี 

  ขั้นตอนที่  3.2  การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน   โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนว

ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  3.3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนด ำเนินงำน  ท้ังนี้ให้ปิดประกำศ

แผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ  เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
4.1 ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
4.2 ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
4.3 ท ำให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม   ท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัด  
4.4 ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.5 สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตัดสินใจและปฏิบัติงำนต่อ ๆ ไป 

 
****************************** 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

1.พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
   1.1ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 29 9.15 11,980,400.00     1.46 กองการศึกษาฯ, รร.บา้นเขาตูม,
       ในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้ 4 1.26 2,458,000.00       0.30 กองแผนฯ, กองคลัง, 
        มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น กองการศึกษาฯ
   1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ ์และสืบสาน 17 5.36 11,200,000.00     1.36 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น กองแผนฯ, กองคลัง,

กองช่าง, กองการศึกษาฯ
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชน 6 1.89 1,880,000.00       0.23 ส านักปลัดฯ, กองคลัง
        และสถาบนัครอบครัว กองช่าง, กองการศึกษาฯ
   1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี 23 7.26 16,230,000.00     1.97 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, 
        ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กองคลัง, กองการศึกษาฯ
   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกัน 7 2.21 15,030,000.00     1.83 ส านักปลัดฯ, กองคลัง, 
        และการแก้ไขปญัหายาเสพติด รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.7 การบริหารจัดการที่ดี 10 3.15 14,201,000.00     1.73 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง
   1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร 75 23.66 7,540,200.00       0.92 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน กองแผนฯ, กองคลัง,

กองช่าง, กองการศึกษาฯ,
รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี,

หน่วยตรวจสอบฯ
รวม 171 53.94 80,519,600        9.78

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2557

องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

2.พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
   2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ 56 17.67 546,274,200.00   66.38 กองช่าง, หน่วยงานอื่น
        ทอ่ระบายน  า สะพาน ระบบการขนส่งทางน  า และทา่เทยีบเรือ
   2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 2 0.63 20,030,000.00     2.43 รร.บา้นตะบงิตีงี, หน่วยงานอื่น
   2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ - - - -
   24. ปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง - - - -

รวม 58 18.30 566,304,200      68.82
3.จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
   3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 12 3.79 9,989,728.00       1.21 กองช่าง, หน่วยงานอื่น
        และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั 3 0.95 1,150,000.00       0.14 กองช่าง
   3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 11 3.47 88,594,050.00     10.77 หน่วยงานอื่น

รวม 26 8.20 99,733,778        12.12
4.พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชด าริ 35 11.04 44,584,600.00     5.42 กองแผนฯ, กองคลัง,

กองช่าง, หน่วยงานอื่น
   4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้า - - - -
       การลงทนุในทอ้งถิ่น
   4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการ - - - - -
       และการตลาด

รวม 35 11.04 44,584,600        5.42
5.พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
   5.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ 13 4.10 10,460,000.00     1.27 ส านักปลัดฯ, กองคลัง,
       ใหก้ับประชาชนทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ กองการศึกษาฯ,

รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
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จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด (บำท) งบประมำณทั้งหมด

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬา 1 0.32 2,000,000.00       0.24 กองช่าง
       สถานที่นันทนาการ
   5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว - - - - -
       ของประชาชน
   5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน - - - - -
       โบราณวตัถุ
   5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 6 1.89 10,840,000.00     1.32 ส านักปลัดฯ, กองคลัง
       โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว

รวม 20 6.31 23,300,000        2.83
6.ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
   6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยั 1 0.32 7,500,000.00       0.91 กองคลัง
        ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบ 1 0.32 100,000.00         0.01 กองช่าง
        ความเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั
   6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน เพื่อใหเ้กิดความ 5 1.58 850,000.00         0.10 กองช่าง
        เข้าใจของคนในชาติ

รวม 7 2.21 8,450,000          1.03
7.ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
  7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพบคุลากร  ประชาชน  - - - - -
       ด้านการใหค้วามรู้
  7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน - - - - -

รวม - - - -
รวมทั้งสิ้น 317 100.00 822,892,178      100.00
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมทางศาสนาใน

เทศกาลตางๆ

จัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภค เชนนม 

น้ําหวาน ขนม และ อื่นๆ เพ่ือมอบ

ใหแกวัด มัสยิด นักโทษในเรือนจํา

250,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจ

ภักดิ์รักษพื้นท่ีสีเขียว

จัดกิจกรรมปลูกตนไม โดยพรอม

เพรียงกัน ในวนัที่ 28 เมษายน 

ของทุกป

50,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจางนักเรียน 

นักศึกษาในชวงปดภาคเรียน

ทํางาน

จางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวง

ปดภาคเรียน

20,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจางคนพิการทํางาน จางคนพิการทํางาน ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

200,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุนและ

สงเสริมการประชาสัมพันธการ

ใหความรูเรื่องสุขภาพ

สนับสนุนและสงเสริมการ

ประชาสัมพันธความรูเรื่องสุขภาพ 

เชน จัดทําแผนพับสื่อประชาสัมพันธ

 ปายประชาสัมพันธ

500,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูพิการจังหวัดปตตานี

จัดอบรมใหความรูแกผูพิการ 

เกี่ยวกับสิทธปิระโยชนและ

สวัสดิการของผูพิการ

50,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการสอนภาษามือใหกับ

คนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ

จัดอบรมใหความรูทางดานการใช

ภาษามือไทยในการสื่อสาร

150,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการสนับสนุนกาย

อุปกรณดานสายตาผูสูงวยั

จังหวัดปตตานี ประจําป 2557

จัดหาแวนสายตาใหกับผูสูงวยัท่ีมี

อาการผิดปกติทางสายตา และ

สามารถมองเห็นได อยางปกติ และ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข

8,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการคุมครองเด็ก เยาวชน

และสตรี

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใน

สถานศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ

ถึงกฎหมายการลงโทษตอการ

กระทําผิดตอเด็กเยาวชน และสตรี

50,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

8 โครงการชวยเหลือประชาชน

และเด็กนักเรียนในการออก

โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่

แจกชุดนักเรียน, อุปกรณการเรียน

ใหแก นักเรียน และแจกเครื่อง

อุปโภคบริโภค ใหแกประชาชนที่

ยากจน

600,000.00       อําเภอตางๆ

 จํานวน 12 

อําเภอ

สํานักปลัดฯ

9 โครงการเสริมสรางสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดอบรมใหความรูและจัดแขงขัน

กีฬา

1,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

10 โครงการฝกอบรมและเขาคาย

เยาวชน

จัดอบรมนอกสถานท่ี เพ่ือสงเสริม

และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหแก

เด็กและเยาวชน

100,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

11 โครงการสงเสริมสนับสนุน

ผูพิการ เด็กกําพรา 

ผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

จัดอบรมใหความรู รวมถึงการ

สงเสริมอาชีพ

200,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี

จัดฝกอบรมใหความรู และทัศนศึกษา

ดูงาน

800,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ในการปองกัน

และแกไขปญหาโรคเอดส

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส

150,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

และอื่นๆสําหรับเตรียมความ

พรอม

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่นๆ 

สําหรับเตรียมความพรอมเพ่ือ

ปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ

 เชน ไขหวัดนก โรคไขเลือดออก 

เปนตน

8,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดจังหวัด

ปตตานีอยางเรงดวน

จัดซื้อชุดตรวจสารส่ิงเสพติดใหกับ

หนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

6,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมสัมมนา

ขาราชการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี

2,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝกอบรมสัมมนา

ลูกจางและพนักงานจาง อบจ.

ปตตานี

จัดอบรม สัมมนาใหกับลูกจางและ

พนักงานจาง องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

300,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการฝกอบรมสัมมนา

ผูบริหารสมาชิกสภา อบจ.

ปตตาน,ี ท่ีปรึกษา นายกฯ, 

เลขานุการนายกฯ และ

ขาราชการในสังกัด อบจ.

ปตตานี

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่

9,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

อบจ.ปตตานี แทนตําแหนงที่วาง 

กรณีลาออกจากตําแหนง หรืออื่น ๆ

50,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

 

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



12 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจางเหมากําจัดปลวก จางเหมาบริการกําจัดปลวก 

บานพักขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

100,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

แบบมีพนัก

จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนัก มีลอ

และปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน 5 ตัว

30,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อโตะทํางานแบบ

เหล็กปดผิวดวยพีวีซี

จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กปดผิว

ดวยพีวีซมีี 3 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตัว

13,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซื้อโตะ

อเนกประสงค

จัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาด 30 x

 72 นิ้ว พรอมเกาอี้แบบมีพนัก มีลอ

 จํานวน 1 ชุด

20,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเก็บเอกสาร มี 4 ลิ้นชัก 

จํานวน 1 ตู

10,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซื้อชั้นวางทีวี 

ชนิดมีลอ

จัดซื้อชั้นวางทีวี ชนิดมีลอ จํานวน 

2 ตัว

10,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

7 โครงการจัดซื้อ

โทรศัพทเคล่ือนที่

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 

1 เครื่อง

40,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

8 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพ

ระบบดิจิตอล

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 17 ลาน

พิกเซล

40,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



13 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพ

ระบบดิจิตอล

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 36 ลาน

พิกเซล จอ LCD ไมนอยกวา 3.2 นิ้ว

 พรอมอุปกรณ เลนซซมูระยะไกล 

80 - 400 มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว

300,000.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะสําหรับงานสํานักงาน (จอภาพ

ไมนอยกวา 18 นิ้ว พรอมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้งและโตะ 

เกาอี้ จํานวน 3 ชุด

62,400.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

11 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี 

จํานวน 3 เครื่อง

16,500.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

12 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

จํานวน 5 เครื่อง

26,500.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



14 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต จัดซ้ือเครื่องแท็บเล็ต ขนาดหนาจอ

ไมนอยกวา 7 นิ้ว หนวยความจํา

ภายในตัวเครื่องไมนอยกวา 64 GB 

มีกลองหนา ความละเอียดไมนอย

กวา 1.2 ลานพิกเซล และกลองหลัง

ละเอียดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

26,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

14 โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาดไม

นอยกวา 24,000 BTU

100,200.00      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



15 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.คัพ เขารวมการแขงขันกีฬาระหวาง 

อบจ. 

กับ อบจ. ภาคใตประจําป

3,000,000.00    จ.ชุมพร สํานักปลัดฯ

2 โครงการแขงขันกีฬา "อบจ.-

เทศบาลสัมพันธ"

จัดการแขงขันกีฬา อบจ.-เทศบาล 

สัมพันธ โดยหมุนเวียนกันเปน

เจาภาพ ปละ 1 ครั้ง

100,000.00      สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา 

สนับสนุนการออกกําลังกาย

ของประชาชน เยาวชนในพ้ืนท่ี

 จังหวัดปตตานี

จัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล

วอลเลยบอล แชรบอล ปงปอง และ

อุปกรณกีฬาอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม

2,000,000.00    อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



16 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันสถาปนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

จัดกิจกรรมสันทนาการ จัดกิจกรรม

ทางศาสนา และจัดนิทรรศการ

10,000.00        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมการเรียนรู

สถานที่สําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

จัดทําสื่อประชาสัมพันธสถานที่และ

แหลงทองเท่ียว จังหวัดปตตานี 

เพ่ือใหนักทองเที่ยวและจังหวัดอื่น ๆ

 ไดรูสึกและสนใจที่จะมาทองเท่ียว

ในจังหวัดปตตานี

10,000,000.00  อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริม และประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการทองเท่ียว



17 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมครูผู สอน

การอานอัลกุรอานตามแนวกี

รออาตี

จัดฝกอบรมเยาวชนสอนการอาน

อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี คัมภีร

อัลกุรอานในพื้นท่ีจังหวัด จํานวน 

2 รุน

1,000,000.00    สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการฝกอบรมครูโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนา

จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 300,000.00      สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

3 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการอิสลามประจํา 

5 จังหวัดชายแดนใต

จัดอบรมใหความรูคณะกรรมการ

อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต

1,000,000.00    สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน



18 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมใหความรูแก

เยาวชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมของประชาชนใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี

จัดคายยุวชนประชาธิปไตย และ

อบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธแิละ

หนาที่ของปวงชนชาวไทย

15,000.00        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูนําทองถิ่นในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดู

งานใหแกผูนําทองที่และ ผูนํา

ทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี 

จํานวน 2 รุนๆละ 100 คน

2,000,000.00    สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



19 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพ

ระบบดิจิตอล

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 10 

ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

10,000.00        อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการติดตั้งมานปรับแสง ติดตั้งมานปรับแสงขนาด 

1.80x1.20ม.จํานวน 2 ชุด

7,000.00          อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะพรอม

เกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

20,800.00        อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร 

ชนิด LED ขาวดํา(25หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

5,500.00          อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 

1 เครื่อง

5,300.00          อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน



20 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อสื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนใหแก

โรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ใหแกโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

1,000,000.00    อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

หนวยงาน  กองแผนและงบประมาณ



21 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมจริยธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ฝกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบานเขาตูม อ.ยะรัง จังหวัด

ปตตานี

30,000.00        ต.เขาตูม 

อ.ยะรัง

กองแผนฯ

2 โครงการคายอบรมจริยธรรม

เยาวชนบานตะโละดือรามัน

อบรมจริยธรรมเยาวชนบานตะโละ-

ดือรามัน อ.กะพอ จังหวัดปตตานี

130,000.00      อ.กะพอ กองแผนฯ

3 โครงการเขาคายพัฒนาเด็ก

ภาคฤดูรอน

ใหเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

 แกเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี

800,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

4 โครงการจัดสงนักเรียนและ

ครูผูสอนตาดีกาและ

ผูเกี่ยวของ เขารวมกิจกรรม

มหกรรมตาดีกา 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต

เขารวมการแขงขัน  และเปนการ

พบปะกันเพ่ือสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางกลุมตาดีกาในพ้ืนท่ีและใน 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต

300,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



22 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

ผูสูงอายุ

ฝกอบรมใหความรู สนับสนุน

อุปกรณ และทัศนศึกษาดูงาน

150,000.00      อ.ปะนาเระ กองแผนฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา

สตรีในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

ฝกอบรมใหความรู สนับสนุน

อุปกรณ และทัศนศึกษาดูงาน

250,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับจังหวัด

ฝกอบรมใหความรู สนับสนุน

อุปกรณ และทัศนศึกษาดูงาน

200,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

4 จัดงานวันพบปะสตรีมุสลิม 

(มุสลีมะห) ประจําป

บรรยายใหความรูความเขาใจในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีถูกตองแก

มุสลิมและประชาชนท่ัวไป

4,000,000.00    อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม



23 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานพบปะผูนํา

ศาสนาอิสลามในเทศกาล

ถือศีลอด

จัดประชุมแกผูนําศาสนาเพื่อสราง

ความเขาใจที่ดีระหวางผูนําศาสนา

เพ่ือรวมกันแกปญหาใหกับราษฏร

ในทองถิ่น ปละ 1 ครั้ง

200,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



24 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุ

นวม

จัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมขาแฉกแบบ

มีลอ ปรับระดับได พนักพิงตาขาย 

จํานวน 4 ตัว

12,000.00        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ 

พรอมเกาอี้ และเครื่องปริ้น

เตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมโตะเกาอี้ และเครื่องปริ้น

เตอร จํานวน 1 ชุด

17,800.00        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร LED 

จํานวน 1 ชุด

5,500.00          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ

แบบฉีดหมึก

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

(INKJET Printer)  ขาวดําและสี  

จํานวน 1 เครื่อง

4,300.00          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

จํานวน 3 เครื่อง

15,900.00        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

6 โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ 

LCD หรือ LED

จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 

 ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว  จํานวน 

1 เครื่อง

3,100.00          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม



25 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมอาชีพกลุม

แมบานราตาปนยัง

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

90,000.00        อ.ยะหริ่ง กองแผนฯ

2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสม

โอแกว

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.ยะรัง กองแผนฯ

3 โครงการสงเสริมสตรีมีอาชีพ

กลุมแมบานเกษตรมุสลีมะห

บานทาแรด

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

60,000.00        อ.แมลาน กองแผนฯ

4 โครงการสงเสริมอาชีพ ตัด

เย็บผาคลุมผม

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.แมลาน กองแผนฯ

5 โครงการเพ่ิมศักยภาพดาน

การแปรรูปอาหาร

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.ยะรัง กองแผนฯ

6 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง

นกกระทา

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.เมือง กองแผนฯ

7 โครงการฝกอบรมฝมือ

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรรากไม

ตําเสา

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.ไมแกน กองแผนฯ

8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องแกงและน้ําพริก

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000.00      อ.แมลาน กองแผนฯ

9 โครงการสงเสริมอาชีพผลิตไข

เค็ม

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

50,000.00        อ.แมลาน กองแผนฯ

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการฝกอบรมการทํา

กาแฟโบราณ

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

70,000.00        อ.ยะรัง กองแผนฯ

11 โครงการฝกอบรมการผลิต

ถานอัดกอนจาก

กะลามะพราวและเศษวัสดุ

เหลือใช

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

60,000.00        อ.ยะหริ่ง กองแผนฯ

12 โครงการตอยอดปกผาคลุมผม

สตรีและตัดเย็บเสื้อผาสตรี

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

150,000.00      อ.กะพอ กองแผนฯ

13 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง

ปลากะพง

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

150,000.00      อ.สายบุรี กองแผนฯ

14 โครงการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพกลุมผลิตดอกไมจาก

ใยบัวจังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

200,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

15 โครงการฝกอบรมวชิาการ

ดานการเกษตรใหแกเกษตรกร

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

2,000,000.00    อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

16 โครงการสงเสริมกลุม

เกษตรกรผูปลูกแตงโม

ปลอดภัยจากสารพิษ

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

50,000.00        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556



27 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดทําแผนชุมชน

ดําเนินการฝกอบรมและระดมกลุม

พลังมวลชนโดยมีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานตางๆ

150,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

2 โครงการถวายพระพรชัย

มงคลสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

นําสมาชิกเขาเฝาถวายพระพรชัย

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิต-

ดาลัย สวนจิตรลดา

250,000.00      อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



28 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาการศกึษาดาน

จริยธรรม

สนับสนุนงบประมาณในการจัด

ฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูวิชา

จริยธรรมใหกับนักเรียน

48,000.00        โรงเรียน 

ตชด. พีระ

ยานุเคราะห

ฯ 4

โรงเรียน ตชด.

 พีระยานุ

เคราะหฯ 4

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556



29 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณี

ชักพระและงานมหกรรม

สินคาชุมชน

สนับสนุนการจัดงานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

200,000.00      อ.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์

2 โครงการวิทยุรอมฎอน ทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดปตตานี

สนับสนุนการจัดรายการวิทยุมุงเนน

ใหความรูประชาชนเก่ียวกับคุณคา

ในการปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน 

(เดือนถือศีลอด)

50,000.00        โรงเรียน

ศาสนูปถัมภ

โรงเรียน

ศาสนูปถัมภ

3 โครงการสัมมนาวิชาการทาง

ภาษามลายู  เรื่อง  Bahasa  

Melayu  Membangun  

Tamadun  Bangsa

สนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการ

ทางภาษามลายู

80,000.00        มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลา

มหาวิทยาลัย

อิสลามยะลา

4 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ

ทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย

 ประจําป

 สนับสนุนคาใชจายของโรงเรียนใน

สังกัด อบจ. ท่ีเขารวมโครงการ

40,000.00        อปท. เจาภาพ อปท. เจาภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



30 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสรางทักษะชีวติ

ครอบครัวมุสลิมใหม (มุอัลลาฟ)

ฝกอบรมเสริมสรางความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับหลักคําสอนของ

อิสลามใน

ทุกมิติ

70,000.00        มูลนิธิ

สงเสริม

จริยธรรม

ปตตานี

มูลนิธิสงเสริม

จริยธรรม

ปตตานี

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

มุสลีมะฮและบุคคลทั่วไป 

ประจําป

ฝกอบรมมุสลีมะฮและบุคคลทั่วไป 210,000.00      มัสยิดตะลุบัน มัสยิดตะลุบัน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



31 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมเด็กและ

เยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูรอน 

(ฟรดูอีน)

ฝกอบรมใหความรู  ความเขาใจใน

ศาสนาอิสลามอยางถูกตอง  และจัด

กิจกรรมสงเสริมดานศาสนาใหแก

เยาวชนมุสลิม  เพ่ือสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวัน

100,000.00      จ.ปตตานี สมาคมมุสลิม

ปตตานี

2 โครงการสัมมนาสตรีและ

เยาวชนมุสลิมในพ้ืนที่อ.ยะหริ่ง

จัดอบรมใหความรู แลกเปลี่ยน

ความคิดและทัศนคติตาง ๆ  ของ

อิสลามในการดํารงชีวิตระหวางพ่ี

นองมุสลิมในชุมชนเขตพื้นท่ี อ.ยะ

หริ่งและชุมชนใกลเคียง

140,000.00      อ.ยะหริ่ง โรงเรียนมุสลิม

พัฒนศาสตร

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวสัมพันธ  อ.โคกโพธิ์

จัดอบรมใหความรูแกสมาชิกใน

ครอบครัวใหเห็นความสําคัญของ

สถาบันครอบครัว  และเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือน

บานและบุคคลอื่น  รักใครกลม

เกลียว อันจะนํามาซึ่งความสันติสุข

ในชุมชน

60,000.00        ชมรมสตรี

มุสลีมะหโคก

โพธิ์

ชมรมสตรีมุส

ลีมะหโคกโพธิ์

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวสัมพันธ

จัดอบรมใหความรูสมาชิกครอบครัว

ใหเห็นความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว

60,000.00        โรงเรียน

มูลนิธิบาน

ดอนวทิยา  

อ.โคกโพธิ์

โรงเรียน

มูลนิธิบาน

ดอนวทิยา  

อ.โคกโพธิ์

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



32 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ชุมชนตานยาเสพติด

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพ

ติดและสรางจิตสํานึกในการรวมกัน

ดูแลเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

ใหปลอดภัยหางไกลจากยาเสพติด

50,000.00        มัสยิดอุสสา

อาลัตตักกวา

  อ.ทุงยาง

แดง

มัสยิดอุสสา

อาลัตตักกวา 

 อ.ทุงยางแดง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

โครงการ/กิจกรรม



33 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมวทิยากร

ประจํามัสยิด

จัดอบรมใหความรูแกวิทยากร

ประจํามัสยิดใหสามารถเปน

วิทยากรท่ีมีคุณภาพและถูกตองตาม

หลักการ

186,000.00      สนง. 

คณะกรรมกา

รอิสลาม

ประจํา

จังหวัด

ปตตานี

สนง. 

คณะกรรมการ

อิสลาม

ประจํา

จังหวัดปตตานี

2 โครงการอบรมกรรมการ

ประจํามัสยิด

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับบทบาท

หนาที่การงานและการบริหาร

จัดการไดอยางบรรลุเปาหมาย

350,000.00      สนง. 

คณะกรรมกา

รอิสลาม

ประจํา

จังหวัด

ปตตานี

สนง. 

คณะกรรมการ

อิสลาม

ประจํา

จังหวัดปตตานี

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ดานการบริหารองคกรแก

คณะกรรมการอิสลามประจํา

จังหวัด

จัดอบรมใหความรูความเขาใจการ

บริหารองคกรสมัยใหมอยางถูกตอง

และสามารถนําความรูไปปรับใชกับ

องคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000.00      สนง. 

คณะกรรมกา

รอิสลาม

ประจํา

จังหวัด

ปตตานี

สนง. 

คณะกรรมการ

อิสลาม

ประจํา

จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



34 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเกาอี้ จัดซื้อเกาอี้มีพนักพิง ขาเหล็ก มีลอ 

สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน 

7 ตัว

17,500.00        อบจ.ปตตานี กองคลัง

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคํานวณ จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟา ขนาด

 12 หลัก จํานวน 4 เครื่อง

16,000.00        อบจ.ปตตานี กองคลัง

3 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

5,500.00          อบจ.ปตตานี กองคลัง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



35 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันแตงโม สงเสริมใหเกษตรกรปลูกแตงโม

ปลอดภัยจากสารพิษ  สามารถเพ่ิม

รายได  แกปญหาการวางงานและมี

คุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

60,000.00        สํานักงาน

เกษตร

อ.ทุงยางแดง

สํานักงาน

เกษตร

อ.ทุงยางแดง

2 โครงการประกวดศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบลดีเดน  ประจําป

เงินสนับสนุนคาเงินรางวัลและโล

สําหรับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

ที่ชนะการประกวด

20,000.00        สํานักงาน

เกษตร

จังหวัด

ปตตานี

สํานักงาน

เกษตร

จังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 4 .พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญา (เศรษฐกิจพอเพียง)

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



36 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานกีฬา

การสนับสนุนชมรมตาง ๆ ในสังกัด

สมาคมเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาดาน

กีฬาประเภทตาง ๆ การจัดการ

แขงขันกีฬาตาง ๆ

4,000,000.00    สมาคมกีฬา

จังหวัด

ปตตานี

สมาคมกีฬา

จังหวัดปตตานี

2 โครงการชบาเกมส สนับสนุนและสงเสริมการเลนกีฬา  

และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

 ครู อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  

ของโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

200,000.00      สนง. เขต

พ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1

สนง. เขต

พ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1

3 โครงการเขารวมแขงขัน

บาสเก็ตบอลเยาวชนทั่ว

ประเทศไทย

สนับสนุนการเขารวมการแขงขัน

บาสเก็ตบอลเยาวชน "TOA U18 

Basketball ALL Thailand 

Championship 2014"

50,000.00        โรงเรียน

เดชะปตตน

ยานุกูล

โรงเรียน

เดชะปตตน

ยานุกูล

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



37 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานแขงขันกีฬา

ตกปลาสายบุรี จังหวัดปตตานี

 ประจําป

สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาล

ตําบลตะลุบันในการจัดการแขงขัน

ตกปลาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี

150,000.00      เทศบาล

ตําบลตะลุบัน

เทศบาล

ตําบลตะลุบัน

2 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี และ

อนุรักษของดีเมืองยะหริ่ง 

(งานวันปลากะพง) ประจําป

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

วันปลากะพง อ.ยะหริ่ง

350,000.00      อ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง

3 โครงการจัดงานมหกรรม

ทองเที่ยวปตตานี : กตัญูคู

ฟา 444 ปแหงศรัทธามหา

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว

ปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวและงาน

แสดงแสงสีเสียงประจําปใหกับ

จังหวัด

300,000.00      มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน 

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน 

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

4 โครงการสมโภชศาลเจาจาว

เองสือปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

ของจังหวัดปตตานี สมโภชศาลเจา 

จาวเองสือ

30,000.00        มูลนิธิเจา

เองสือปตตานี

มูลนิธิเจา

เองสือปตตานี

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



38 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสานสัมพันธ 3 

วัฒนธรรมไทยมุสลิม พุทธ จีน

จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนเยียวยาผู

ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบ

300,000.00      สมาคมไทย

มุสลิม พุทธ 

จีน

สมาคมไทย

มุสลิม พุทธ 

จีน

2 โครงการวันทองถ่ินไทยของ

จังหวัดปตตานี

จัดการแขงขันกีฬาและกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

30,000.00        สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น

จังหวัด

ปตตานี

สํานักงาน

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น

จังหวัดปตตานี

3 โครงการเขาเฝาถวายพระพร

ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

เขาเฝาถวายพระพรชัยสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

120,000.00      ศูนย

ประสานงาน

ลูกเสือ

ชาวบาน 

กองรอย

ตํารวจ

ตระเวน

ชายแดนที่ 

444

ศูนย

ประสานงาน

ลูกเสือ

ชาวบาน 

กองรอย

ตํารวจ

ตระเวน

ชายแดนที่ 

444

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข



39 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางอาคารเก็บ

พัสดุโรงเก็บเครื่องจักรกล 

ตําบลรูสะมิแล ขนาดกวาง  

12.00  เมตร ยาว  20.00  

เมตร  พรอมอุปกรณเครื่อง

ทุนแรงโครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 1  หลัง

กอสรางอาคารเก็บพัสดุโรงเก็บครื่

องจักรกล ตําบลรูสะมิแล  ขนาด

กวาง  12.00  เมตร  ยาว  20.00  

เมตร  พรอมอุปกรณเครื่องทุนแรง 

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จํานวน 1  หลัง  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด )

2,300,000.00    กองชาง กองชาง

2 โครงการวัสดุกอสราง  เชน   

 ปูนซเิมนต หิน ทราย  และ

อื่นๆท่ีจําเปน เพ่ือสมทบการ

กอสรางการปรับปรุง ตาดีกา 

มัสยิด วัด ปอเนาะ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

วัสดกุอสราง เชน ปูนซิเมนต  หิน 

ทราย และอื่น ๆ  ที่จําเปน  เพ่ือ

สมทบการกอสราง  การปรับปรุง 

ตาดีกา มัสยิด วัด ปอเนาะ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

4,000,000.00    กองชาง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  กองชาง



40 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางรั้วเหล็ก

พรอมปรับภูมิทัศนอาคาร

ละหมาด และศูนย OTOP

กอสรางรั้วเหล็กพรอมปรับภูมิทัศน

อาคารละหมาด และศูนย OTOP 

โดยปูบล็อกพื้นลานทางเดิน (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,300,000.00    ศูนย  OTOP กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 งบประมาณ

(บาท)



41 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 

แบบใชกระดาษธรรมดา 

สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน 

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช

กระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้ง

ละ 20 แผนจํานวน 1 เครื่อง 

สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง

ชาง โดยจัดซื้อในราคาที่ไมเกินราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

18,000.00        กองชาง กองชาง

2 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุน 

ขนาดความจุไมต่ํากวา 15 

ลิตร 

จํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาดความจุไม

ต่ํากวา 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง 

สําหรับใชในการปฏิบัติงานของกอง

ชาง  โดยจัดซื้อในราคาที่ไมเกิน

ราคามาตรฐานครุภัณฑ

13,000.00        กองชาง กองชาง

3 โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา 

ชนิดเจาะกระแทก 3 ระบบ 

ขนาด  1000 วัตต พรอม

อุปกรณ

จัดซื้อสวานไฟฟา ชนิดเจาะกระแทก

 3 ระบบ ขนาด 1000 วัตต พรอม

อุปกรณเพ่ือใชในการซอมอาคาร  

จํานวน 1  เครื่อง โดยจัดซื้อตาม

ราคาทองตลาดท่ัวไป เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

16,000.00        กองชาง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 งบประมาณ

(บาท)



42 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดซื้อเครื่องเปาลม

ไฟฟา ขนาด 1000 วัตต  

พรอมอุปกรณสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเปาลมไฟฟาขนาด 

1000 วัตต พรอมอุปกรณสํานักงาน 

 1 เครื่องเพ่ือใชในการซอมบํารุง

และรักษาอาคารสํานักงาน โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลาดท่ัวไป

4,000.00          กองชาง กองชาง

5 โครงการจัดซื้อกลองสํารวจ

อิเล็กทรอนิกส ชนิดคํานวณ

ระยะทางได  (Reflectorless

 Total Station)  พรอม

อุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อกลองสํารวจอิเล็กทรอนิกส 

ชนิดคํานวณระยะทางได  

(Reflectorless Total Station)  

พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช

ในการสํารวจวางผังเมือง

470,000.00      กองชาง กองชาง

6 โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม

 ความสูงไมนอยกวา 3.00 

เมตร

จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ความสูงไม

นอยกวา 3.00 เมตร เพ่ือใชในการ

ซอมบํารุงอาคาร  จํานวน  2 อัน 

โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาดท่ัวไป 

เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ

15,000.00        กองชาง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม



43 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ  

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

  สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม

นอย กวา 18 นิ้ว) พรอมชุด

โปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิว เตอร  พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้ง  และโตะ 

เกาอี้  2  ชุด  โดยจัดซื้อตาม

คุณลักษณะพื้นฐานและราคา

มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

41,600.00        กองชาง กองชาง

8 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

 ขนาด 1kVA  จํานวน 2 

เครื่อง โดยจัดซื้อตาม

คุณลักษณะพื้นฐานและราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

 จํานวน 2 เครื่อง  โดยจัดซื้อตาม

คุณลักษณะพื้นฐานและราคา

มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 

ปจจุบัน

10,600.00        กองชาง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

พ.ศ. 2557



44 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร

  ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว

ดํา (25 หนา/นาท)ี  จํานวน  2

  เครื่อง  โดยจัดซื้อตาม

คุณลักษณะพื้นฐานและราคา

มาตรฐานครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ณ ปจจุบัน

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  ชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา/นาท)ี  2  เครื่อง  โดยจัดซื้อ

ตามคุณลักษณะพื้นฐานและราคา

มาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ 

ปจจุบัน  และจะดําเนินการและ

เบิกจายตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด  

(กองชาง)

11,000.00        กองชาง กองชาง

10 โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรค

เตอรเครื่องยนตดีเซล ขนาด

ไมนอยกวา 105 แรงมา

จัดซื้อรถฟารมแทรคเตอร  

เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 

105 แรงมา  พรอมใบมีดดันหนา 

ชุดตัดหญา และหลังคา จํานวน 1 

คัน  โดยจัดซื้อตามราคาทองตลาด

ทั่วไป เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีไมได

กําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ

1,500,000.00    กองชาง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



45 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอสรางอาคารโรง

จอดรถ (เครื่องจักรกลขนาด

หนักและเครื่องจักรกลขนาด

กลาง) บริเวณบานพัก

ขาราชการ อบจ.ปตตานี 

ตําบลรูสะมิแล 

อ.เมือง จังหวัดปตตานี

กอสรางอาคารโรงจอดรถ 

(เครื่องจักรกลขนาดหนักและ

เครื่องจักรกลขนาดกลาง) บริเวณ

บานพักขาราชการ อบจ.ปตตานี 

ตําบลรูสะมิแล อ.เมือง จังหวัด

ปตตานี 

ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 24.00

 เมตร จํานวน 1 หลัง  (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

2,304,000.00    กองชาง กองชาง

12 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงพลับพลาบานละเวง 

 ตําบลดอนทราย อ.ไมแกน 

จังหวัดปตตานี

ซอมแซมและปรับปรุงพลับพลาบาน

ละเวง  ตําบลดอนทราย  อ.ไมแกน 

จังหวัดปตตานี ตามรายละเอียด

และแบบแปลน อบจ. กําหนด

100,000.00      กองชาง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



46 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการซอมแซมอาคาร

สํานักงาน บานพัก ขาราชการ

 และลูกจางประจํา  ศูนย

จําหนายและแสดงสินคา 1 

ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  และ

อาคารอื่น ๆ  ที่เปนทรัพยสิน

ของ อบจ.ปตตานี

ซอมแซมอาคารสํานักงาน บานพัก

ขาราชการ และลูกจางประจํา 

ศูนยจําหนายและแสดงสินคา 1 

ตําบล 1 ผลิตภัณฑ และอาคารอื่น ๆ 

ที่เปนทรัพยสินของ อบจ.ปตตานี

30,000.00        กองชาง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



47 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม

หองนํ้า–หองสวม อาคารตลาด

เทศวิวัฒน (ช้ันลาง)

ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา–หองสวม 

อาคารตลาดเทศววิฒัน (ชั้นลาง)  

ขนาดกวาง  3.00  เมตร ยาว  

14.00 เมตร  โดยทําการซอม

เปลี่ยนบานประตูกระเบ้ืองปูพื้น 

และผนังหองน้ํา ทาสีผนัง และอื่น ๆ

 (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

350,000.00      ตลาด

เทศวิวัฒน

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน อบจ.ปตตานี

ปรับปรุงอาคาร สนง.อบจ.ปตตานี 

ประกอบดวยปรับปรุงหองสมาชิก

สภา อบจ., หอ ประชุมใหญ, โถง

ทางเขา, เฉลียงทางเขา, หองนํ้ากอง

กิจ  ฯ  รวมถึงทาสีภายนอกตัว

อาคารกองกิจการสภาฯ,ทางเขา

หองประชุมใหญ อบจ.ปตตาน,ี แผง

อะลูมิเนียมกันแดด, ปายรั้วดานหนา

 อบจ.ปตตานี และอื่น ๆ (ตามแบบ

ที่ อบจ.ปตตานีกําหนด)

1,500,000.00    อบจ.ปตตานี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



48 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการเสริมผิวจราจรถนน

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย 

อบจ.ปตตาน3ี033 บาน

กะลาพอ-บานจะเฆตก 

อ.สายบุรี  จังหวัดปตตานี

เสริมผิวจราจรถนนแอสฟลทติกคอ

นกรีต สาย อบจ.ปตตานี 3033  

บานกะลาพอ- บานจะเฆตก อ.สาย

บุรี จังหวัดปตตานี ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.03  เมตร 

ระยะทาง 950.00 เมตร หรือพื้นท่ี

ไมนอยกวา 7,600 ตารางเมตร 

(ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

2,510,000.00    อ.สายบุรี กองชาง

4 โครงการซอมสรางถนนผิว

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย 

อบจ. ปตตานี3013 บานยามู

เฉลิม-บานปูยุด  อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

ซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนก

รีต สาย อบจ. ปตตานี 3013  บาน

ยามูเฉลิม-บานปูยุด อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรกวาง 6.00

 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  

ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร ระยะทาง

 705 เมตร เสริมหินคลุกหนา 0.05 

เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 5,640 

ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบจ. 

กําหนด)

2,530,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



49 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการยกระดับถนนพรอม

หินคลุกสายมัสยิด-พรุโลทู หมู

ที่ 6  ตําบลปลองหอย อ.

กะพอ  จังหวัดปตตานี

ยกระดับถนนพรอมหินคลุกสาย

มัสยิด-พรุโลทู หมูที่ 6 ตําบลปลอง

หอย  อ.กะพอ จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร หินคลุกหนา

 0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.15 

เมตร ระยะทาง 1,090.00 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

1,400,000.00    อ.กะพอ กองชาง

6 โครงการซอมสรางถนนผิว

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย 

อบจ.ปตตานี 4022 บานสะ

นอ-บานจาแบปะ อ.ยะรัง 

จังหวัดปตตานี

ซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนก

รีต สาย อบจ.ปตตานี 4022 บาน

สะนอ-บานจาแบปะ  อ.ยะรัง  

จังหวัดปตตานีผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร  ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร 

ระยะทาง 978.00 เมตร เสริมหิน

คลุกหนา 0.05 เมตร  หรือพื้นท่ีไม

นอยกวา 5,868 ตารางเมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,660,000.00    อ.ยะรัง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



50 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการเสริมผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต สาย ปตตานี

 2035 แยกทางหลวง

หมายเลข 42–บานบางโกระ  

ตําบลบางโกระ อ.โคกโพธิ์  

จังหวัดปตตานี

เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต

 สาย ปตตานี 2035 แยกทางหลวง

หมายเลข 42–บานบางโกระ ตําบล

บางโกระ  อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร ผิว

จราจรหนา 0.03เมตร ระยะทาง 

1,157 เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 

9,256 ตารางเมตร (ตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด)

3,000,000.00    อ.โคกโพธิ์ กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

 หมูท่ี 1 ตําบลบานา–หมูท่ี 3 

ตําบลตันหยงลูโละ อ.เมือง 

จังหวัดปตตานี

ซอมแซมถนนผิวจราจรแอสฟลทติก

 คอนกรีต หมูท่ี 1 ตําบลบานา–หมูท่ี

 3 ตําบลตันหยงลูโละ อ.เมือง 

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 

เมตร หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 2,880 

ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,300,000.00    อ.เมือง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



51 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายวัดบูรพา หมูท่ี 

1 

ตําบลยามู เช่ือมตอเขต

เทศบาลตําบลยะหริ่ง อ.ยะ

หริ่ง  จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายวัดบูรพา หมูท่ี 1 ตําบลยามู  

เชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลยะหริ่ง  

อ.ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  ระยะทาง

 521 เมตร 

กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)  (กองชาง)

1,595,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

 หมูท่ี 1,3 ตําบลตาลีอายร-

ตําบลปุลากง อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก  หมูท่ี 1,3  

ตําบลตาลีอายร-ตําบลปุลากง 

อ.ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี กวาง 5.00

 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 

0.15 

เมตร เสริมยกระดับลูกรัง 0.30 

เมตร  

2,506,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

 หมูท่ี 5-6  ตําบลหนองแรต  

อ.ยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 - 6  

ตําบลหนองแรต  อ.ยะหริ่ง  จังหวัด

ปตตานี  กวาง 5.00 เมตร  ยาว 

1,700 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

2,412,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



52 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานตะโละอาโหร หมูที่ 2–

บานทากุน หมูที่ 5 ตําบลตะ

โละกาโปร อ.ยะหริ่ง  จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก  บานตะโละ

อาโหร หมูที่ 2–บานทากุน หมูท่ี 5 

ตําบลตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

2,287,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 2 ตําบลสาบัน–หมูท่ี 1 

ตําบลตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2  

ตําบลสาบัน–หมูที่ 1 ตําบลตันหยง

ดาลอ 

อ.ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี กวาง 5.00

 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,553,000.00    อ.ยะหริ่ง กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 5 ตําบลควนโนรี อ.โคก

โพธิ–์หมูท่ี 3 ตําบลปาไร 

อ.แมลาน จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 ตําบล

ควนโนรี อ.โคกโพธิ–์หมูท่ี 3 ตําบล

ปาไร อ.แมลาน จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

1,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

1,595,000.00    อ.แมลาน กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556



53 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 1,3 ตําบลบานนอก–

หมูท่ี 5 ตําบลบานกลาง อ.ปะ

นาเระ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1,3 

ตําบลบานนอก–หมูที่ 5 ตําบลบาน

กลาง อ.ปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

(ชวงท่ี 1) กวาง 5.00 เมตร ยาว 

675.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ชวงท่ี 2) กวาง 4.00 เมตร ยาว 

325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรังยกระดับหนา 0.20 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,509,000.00    อ.ปะนาเระ กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบาน ปุลามาวอ หมูที่ 5 

ตําบลดอน อ.ปะนาเระ–หมูที่ 

4 บานหัวคลอง ตําบลบาน

นอก อ.ปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานปุลา

มาวอ หมูท่ี 5  ตําบลดอน อ.ปะนา

เระ–หมูที่ 4 บานหัวคลอง ตําบล

บานนอก อ.ปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี ระยะทาง 636 เมตร กวาง 

4.00 เมตร ลูกรังหนา 0.30 เมตร 

หินคลุกหนา 0.15 เมตร พรอมฝง

ทอระบายน้ํา Ø 0.60 x 1.00  

จํานวน 6 ทอน จํานวน 3 จุด (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,293,000.00    อ.ปะนาเระ กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



54 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 บานบาลูกาสะแลแม หมูท่ี 4 

ตําบลปะโด อ.มายอ–บาน

ลาน-ควาย ตําบลกอลํา อ.ยะ

รัง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกบานบาลูกาสะ

แลแม หมูที่ 4 ตําบลปะโด อ.มา

ยอ–บานลานควาย ตําบลกอลํา อ.

ยะรัง จังหวัดปตตานี ระยะทาง 

2,185.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 

เมตร กวาง 5.00 เมตร (ตามแบบท่ี

 อบจ.กําหนด)

2,500,000.00    อ.มายอ กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานปาเซตีง–ีบานบือแต หมูที่

1, หมูที่ 8 ตําบลตะโละดือรา

มัน อ.กะพอ–บานตะบิงรูโบะ

 หมูท่ี 4 ตําบลมะนังดาลํา อ.

สายบุรี จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกบานปาเซตีง–ี

บานบือแต หมูที1่, หมูที่ 8 ตําบลตะ

โละดือรามัน อ.กะพอ–บานตะบิงรู

โบะ หมูท่ี 4 ตําบลมะนังดาลํา อ.

สายบุรี จังหวัดปตตานี ระยะทาง 

1,500.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 

เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 

1,600.00  เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,717,000.00    อ.กะพอ กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 1 ตําบลละหาร–ตําบล

ตะลุบัน อ.สายบุรี จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบล

ละหาร–ตําบลตะลุบัน อ.สายบุรี 

จังหวัดปตตานี ระยะทาง 1,300.00 

เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร กวาง

 5.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,500,000.00    อ.สายบุรี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



55 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 2 ตําบลตะบ้ิง–บานจา

กอง หมูที่ 6 ตําบลปะเสยะวอ

 อ.สายบุรี จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบล

ตะบิ้ง–บานจากอง หมูท่ี 6 ตําบลปะ

เสยะวอ อ.สายบุรี จังหวัดปตตานี 

ยาว 2,000.00 เมตร หินคลุกหนา 

0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,837,000.00    อ.สายบุรี กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 สายบานบาเลาะ หมูท่ี 5 

ตําบลปะเสยะวอ–หมูที่ 4 

บานปาทุง ตําบลบางเกา อ.

สายบุรี จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก สายบานบา

เลาะ หมูที่ 5 ตําบลปะเสยะวอ–หมู

ที่ 4 บานปาทุง ตําบลบางเกา อ.

สายบุรี จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 1,765.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)

2,500,000.00    อ.สายบุรี กองชาง

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 บานทาเรือ หมูท่ี 5 ตําบล

ทาเรือ-บานลอแตก หมูท่ี 5 

ตําบลบางโกระ อ.โคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก บานทาเรือ 

หมูท่ี 5 ตําบลทาเรือ-บานลอแตก 

หมูท่ี 5 ตําบลบางโกระ อ.โคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี ระยะทาง 1,955.00 

เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร กวาง

 4.00 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)

3,000,000.00    อ.โคกโพธิ์ กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556



56 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 สายหมูที่ 5 ตําบลทรายขาว–

หมูท่ี 3 ตําบลชางใหตก อ.โคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก สายหมูที่ 5 

ตําบลทรายขาว–หมูท่ี 3 ตําบลชาง

ใหตก อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

หินคลุกหนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร ยาว 2,435.00 เมตร พรอม

ฝงทอระบายน้ํา 2 Ø 1.00 x 1.00 x

 6.00 เมตร จํานวน 4 จุด และ Ø 

1.00 x 6.00 เมตร จํานวน 1 จุด 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

3,000,000.00    อ.โคกโพธิ์ กองชาง

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 บานเตราะหมอชาย หมูที่ 3 

ตําบลทุงพลา–หมูท่ี 1 ตําบล

นาประดู อ.โคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก บานเตราะ

หมอชาย หมูที่ 3 ตําบลทุงพลา–หมู

ที่ 1 ตําบลนาประดู อ.โคกโพธิ์ 

จังหวัดปตตานี หินคลุกหนา 0.15 

เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 850.00

 เมตร ลูกรังหนา 0.30 เมตร กวาง 

5.30 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,096,000.00    อ.โคกโพธิ์ กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม



57 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 บานมวงหวาน หมูท่ี 2 ตําบล

สาคอบน–หมูที่ 2 ตําบล

ปาหนัน อ.มายอ จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก บานมวงหวาน

 หมูท่ี 2 ตําบลสาคอบน–หมูที่ 2 

ตําบลปาหนัน อ.มายอ จังหวัด

ปตตานี ระยะทาง 800 เมตร หิน

คลุกหนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,954,000.00    อ.มายอ กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 บานถนนตก หมูที่ 4 ตําบล

ถนน–ตําบลมายอ อ.มายอ 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก บานถนนตก 

หมูท่ี 4 ตําบลถนน–ตําบลมายอ อ.

มายอ จังหวัดปตตานี ระยะทาง 

1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร กวาง 

5.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,500,000.00    อ.มายอ กองชาง

27 โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางผิวจราจรแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายทาง

หลวง 4061 บานปาลัส–บา

นยะรัง–บานบาละแต หมูที่ 4

 ตําบลลางา อ.มายอ จังหวัด

ปตตานี

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต สายทางหลวง

 4061 บานปาลัส–บานยะรัง–บาน

บาละแต หมูที่ 4 ตําบลลางา อ.มา

ยอ จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 6.00

 เมตร ระยะทาง 810.00 เมตร หนา

 0.04 เมตร เสริมหินคลุกหนา 0.10 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

3,000,000.00    อ.มายอ กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



58 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานออเลาะบากา–บานทุงโพธิ์

 หมูท่ี 5 ตําบลลิปะสะโง–

เชื่อมตอทางหลวงแผนดินสาย

ปตตาน–ียะลา อ.หนองจิก 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกบานออเลาะ

บากา–บานทุงโพธิ์ หมูท่ี 5 ตําบลลิ

ปะ-สะโง เช่ือมตอทางหลวงแผนดิน

สายปตตาน–ียะลา อ.หนองจิก 

จังหวัดปตตานี ระยะทาง 1,666 

เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร กวาง

 6.00 เมตร เสริมลูกรังยกระดับหนา

 0.15 เมตร

3,000,000.00    อ.หนองจิก กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 1 ตําบลลิปะสะโง อ.

หนองจิก-หมูท่ี 4 ตําบลปะกา

ฮะรัง อ.เมือง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบล

ลิปะสะโง อ.หนองจิก-หมูที่ 4 

ตําบลปะกาฮะรัง อ.เมือง จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร ยาว 2,236 เมตร 

พรอมฝงทอ คสล. 3 Ø 1.00 x 9 

เมตร จํานวน 1 จุด

3,000,000.00    อ.หนองจิก กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานปากาลือซง (ริมคลอง

ชลประทาน) หมูที่ 6 ตําบล

ดอนรัก-ตําบลตุยง อ.หนองจิก

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานปากา

ลือซง (ริมคลองชลประทาน) หมูที่ 6

 ตําบลดอนรัก-ตําบลตุยง อ.หนอง

จิก จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 6.00

 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,726 

เมตร

2,500,000.00    อ.หนองจิก กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน



59 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหมูท่ี 7 ตําบลปาไร อ.แม

ลาน–ตําบลคอลอตันหยง 

อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายหมูที่ 7 

ตําบลปาไร อ.แมลาน–ตําบลคอลอ

ตันหยง อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,788 

เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

2,000,000.00    อ.หนองจิก กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตสายบานทิศหมาน 

หมูท่ี 2 ตําบลไทรทอง–บาน

ละเวง หมูที่ 3 ตําบลดอน

ทราย อ.ไมแกน จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนคอนกรีตสายบานทิศ

หมาน  หมูที่ 2  ตําบลไทรทอง – 

บานละเวง  หมูท่ี 3  ตําบลดอน

ทราย  อ.ไมแกน  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง  8.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  ยาว 68.00 เมตร  และขนาด

กวาง  5.00 เมตร  ระยะทาง 

582.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พ้ืนที่รวมไมนอยกวา 3,454 ตาราง

เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)  

(กองชาง)

2,701,000.00    อ.ไมแกน กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



60 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

  สายหมูท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล–

หมูท่ี 8 ตําบลปะกาฮะรัง อ.

เมือง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนคอนกรีต  สายหมูท่ี 5 

ตําบล รูสะมิแล – หมูท่ี 8 ตําบล

ปะกาฮะรัง  อ.เมือง  จังหวัดปตตานี

  ขนาดกวาง 9.00 เมตร  หนา 0.15

 เมตร  ยาว 62.00 เมตร  และ

ขนาดกวาง 6.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร  ยาว 38.00 เมตร  (ตามแบบ

ที่ อบจ.กําหนด)

717,000.00      อ.เมือง กองชาง

35 โครงการบุกเบิกถนนผิว

จราจรหินคลุก สายหมูท่ี 5 

ตําบล

รูสะมิแล–ตําบลปะกาฮะรัง 

อ.เมือง จังหวัดปตตานี

บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลกุ สาย

หมูท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล–ตําบลปะกา

ฮะรัง อ.เมือง จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร รองพ้ืนทางลูกรัง 

0.30 เมตร  เสริมดินถมยกระดับ 

1.20 เมตร ยาว 375 เมตร วางทอ

ขนาด Ø 1.00 x 9.00 เมตร จํานวน

 2 จุด (ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

2,000,000.00    อ.เมือง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



61 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการคากอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 

ตําบลรูสะมิแล-เชื่อมเขต

เทศบาลเมืองปตตานี อ.เมือง 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล–เชื่อมเขต

เทศบาลเมืองปตตานี อ.เมือง 

จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร กวาง 5.00 เมตร  ยาว 

137.00 เมตร  หนา 0.15เมตร 

หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 1,217.00

ตารางเมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,000,000.00    อ.เมือง กองชาง

37 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 สายบานขาลิง หมูที่ 1 ตําบล

พิเทน อ.ทุงยางแดง–หมูท่ี 6 

ตําบลลูโบะยิไร อ.มายอ 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก สายบานขาลิง

 หมูท่ี 1 ตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง–

หมูท่ี 6 ตําบลลูโบะยิไร อ.มายอ 

จังหวัดปตตานี หนา 0.15 เมตร 

กวาง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร 

เสริมลูกรังยกระดับหนา 0.20 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

2,500,000.00    อ.มายอ กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



62 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกรองนํ้า

ธรรมชาติมอซง หมูที่ 4-หมูท่ี 

7 ตําบลปลองหอย อ.กะพอ 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกรองน้ําธรรมชาติมอซง หมูที่

 4-7 ตําบลปลองหอย อ.กะพอ 

จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ลึกไมนอยกวา 2.50 เมตร ยาว

 800 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

230,200.00       อ.กะพอ กองชาง

2 โครงการขุดระบายน้ําปองกัน

น้ําทวมในเขตเทศบาลตําบล

บางปู-องคการบริหารสวน

ตําบลยามู

ขุดระบายน้ําปองกันนํ้าทวมในเขต 

ทต.บางปู-อบต.ยามู กวาง 8.00 

เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 1,210 

เมตร กวาง 5 เมตร ลึก 2.50 เมตร 

ยาว 700 เมตร พรอมฝงทอระบาย

น้ํา Ø 1.00 x 1.00 เมตร  (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,500,000.00     อ.ยะหริ่ง กองชาง

3 โครงการขุดลอกคลองเพ่ือ

การเกษตรบริเวณโดยรอบ

ศูนยการเรียนรูชุมชนพัฒนา

ตําบลหนองแรต หมูที่ 6 

ตําบลหนองแรต อ.ยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตรบริเวณ

โดยรอบศูนยการเรียนรูชุมชน

พัฒนาตําบลหนองแรต หมูที่ 6  

ตําบลหนองแรต อ.ยะหริ่ง จังหวัด

ปตตานี กวาง 15.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

2,526,000.00     อ.ยะหริ่ง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



63 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 1 ตําบลดอนรัก–หมูที่ 8 

ตําบลตุยง–หมูที่ 3 ตําบลรูสะ

มิแล อ.หนองจิก จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 1 ตําบลดอน

รัก–หมูท่ี 8 ตําบลตุยง–หมูท่ี 3 

ตําบลรูสะมิแล อ.หนองจิก จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 20.00 เมตร ลึก

ไมนอยกวา 3.50 เมตร ระยะทาง 

2,800 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)

2,500,000.00     อ.หนองจิก กองชาง

5 โครงการขุดลอกคลองหมูท่ี 3,

 หมูท่ี 4 ตําบลคลองมานิง 

อ.เมือง–ตําบลสะดาวา อ.ยะ

รัง จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองหมูท่ี 3, หมูที่ 4 ตําบล

คลองมานิง อ.เมือง–ตําบลสะดาวา 

อ.ยะรัง จังหวัดปตตานี กวาง 6.00–

8.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร ลึก

 3.00–3.50 เมตร (ตามแบบที่ 

อบจ.กําหนด)

2,000,000.00     อ.เมือง กองชาง

6 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 4

 ตําบลรูสะมิแล อ.เมือง–หมูท่ี

 4 บานงามแม ตําบลรูสะมิแล 

อ.เมือง–หมูท่ี 3 ตําบลดอนรัก

 อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองหมูท่ี 4 ตําบลรูสะมิแล 

อ.เมือง–หมูท่ี 4 บานงามแม ตําบลรู

สะมิแล อ.เมือง–หมูท่ี 3 ตําบลดอน

รัก อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 6.00–12.00 เมตร ลึก

ไมนอยกวา 3.50 เมตร ยาว 2,800 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,795,000.00     อ.เมือง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน



64 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการขุดลอกคลองสาย 

หมูท่ี 2 บานตุยง–หมูที่ 1,2 

ตําบลบางเขา อ.หนองจิก 

จังหวัดปตตานี

คาขุดลอกคลองสาย หมูที่ 2 บาน

ตุยง–หมูท่ี 1,2 ตําบลบางเขา 

อ.หนองจิก จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 12.00 เมตร ลึกไมนอยกวา 

3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,240,000.00     อ.หนองจิก กองชาง

8 โครงการใหความรูเรื่องการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ประจําป

โครงการใหความรูเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ประจําป  เพ่ือสงเสริมการสราง

จิตสํานึกใหแกประชาชนตระหนัก

ถึงคณุคาของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชน  สามารถใชทรัพยากรท่ีมี

อยูในชุมชนอยางคุมคา รวมถึง

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผล

ตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เชน

 คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา

วัสด ุคายานพาหนะ  และอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของ

150,000.00      จ.ปตตานี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม



65 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจัดซื้อถังขยะ

พลาสติกชนิดมีฝาปดมี

ลอเลื่อน ขนาด 120 ลิตร 

จํานวน 50 ลูก เพ่ือใหมีถังขยะ

เพียงพอในการรองรับขยะใน

เขตความรับผิดชอบของ 

อบจ.ปตตานี

จัดซื้อถังขยะพลาสติกชนิดมีฝาปดมี

ลอเลื่อน ขนาด 120 ลิตร  จํานวน 

50 ลูก  เพ่ือใหมีถังขยะเพียงพอใน

การรองรับขยะในเขตความ

รับผิดชอบ อบจ.ปตตานี

96,000.00        อบจ.ปตตานี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



66 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนการ

ฝกอบรมหรือฝกทบทวนใหแก

สมาชิก อปพร. จํานวน 12 

อําเภอ ใหมีความพรอมและ

เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนการฝกอบรมหรือฝก

ทบทวนใหแกสมาชิก อปพร. จํานวน

 12 อําเภอ ใหมีความพรอมและ

เพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน

100,000.00      จ.ปตตานี กองชาง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ใน

การชวยเหลือผูประสบสา

ธารณภัย อุทกภัย วาตภัย 

อัคคภียั และภัยพิบัติตาง ๆ 

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี เชน ไม

 กระเบ้ืองหลังคา ปูนซีเมนต 

ถุงยังชีพ ฯลฯ ตามความจําเปน

จัดซื้อวัสดุตาง ๆ ในการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย

 อัคคีภัย และภัยพิบัติตาง ๆ ใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี เชน ไม 

กระเบื้องหลังคา ปูนซีเมนต ถุงยัง

ชีพ ฯลฯ ตามความจําเปน

1,000,000.00    จ.ปตตานี กองชาง

3 โครงการจางทําปาย

ประชาสัมพันธความปลอดภัย

บนทองถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ 

และการติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธการปองกันภัย

พิบัติตาง ๆ ใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ จากอบจ.ปตตานี

จางทําปายประชาสัมพันธความ

ปลอดภัยบนทองถนนเพ่ือลด

อุบัติเหตุ และการติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธการปองกันภัยพิบัติ

ตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ จาก อบจ.

ปตตานี

50,000.00        จ.ปตตานี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.2 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ



67 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางอาคารศูนย

ฝกอาชีพบานปาหวาย หมูที่ 2

 ตําบลปะเสยะวอ อ.สายบุรี 

จังหวัดปตตานี

กอสรางอาคารศนูยฝกอาชีพบาน

ปาหวาย หมูที่ 2 ตําบลปะเสยะวอ 

อ.สายบุรี จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง

 4.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร 

(ตามแบบ อบจ.ปตตานีกําหนด)

500,000.00      อ.สายบุรี กองชาง

2 โครงการกอสรางอาคารแปร

รูป หมูท่ี 2 ตําบลพิเทน 

อ.ทุงยางแดง จังหวัดปตตานี

กอสรางอาคารแปรรูป หมูท่ี 2 

ตําบลพิเทน อ.ทุงยางแดง จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว

 12 เมตร สูง 3.20 เมตร (ตามแบบ

 อบจ.ปตตานีกําหนด)

300,000.00      อ.ทุงยางแดง กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557



68 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมฐาน

เสาไฟฟาสองสนามฟุตบอล 

โดยบริเวณสนามกีฬากลาง 

อบจ.ปตตานี

ปรับปรุงซอมแซมฐานเสาไฟฟาสอง

สนามฟุตบอล โดยบริเวณสนาม

กีฬากลาง อบจ.ปตตานี โดยทําการ

หุมฐานเสา คสล. และเชื่อมเหล็ก

แผนประทับ ทาสีเสาไฟฟา จํานวน 

4 ตน และเปลี่ยนโคมผลัดไลท 

ขนาด 380 โวลท 2,000 วัตต 

จํานวน 24 ชุด (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,000,000.00    สนามกีฬา

กลาง

กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.2 แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2556



69 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอสรางไฟฟาแสง

สวาง จํานวน 30 ตน Post 

top ความสูง 12 เมตร (หลอด

 W.MH) ติดต้ังในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

กอสรางไฟฟาแสงสวาง จํานวน 30 

ตน Post top ความสูง 12 เมตร 

(หลอด W.MH) ติดตั้งในเขตพื้นท่ี

จังหวัดปตตานี (ตามแบบที่ อบจ.

กําหนด)

7,500,000.00    ปตตานี กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน



70 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคาจางซอมแซมปาย

จราจรหลักโคง หลักกิโลเมตร

 GUARD RAIL ตีเสนจราจร

บนพื้นทางถนน ที่ อบจ.

ปตตานีรับผิดชอบ

จางซอมแซมปายจราจรหลักโคง 

หลักกิโลเมตร GUARD RAIL ตีเสน

จราจรบนพ้ืนทางถนน ที่ อบจ.

ปตตานีรับผิดชอบ

100,000.00      ปตตานี กองชาง

พ.ศ.2556

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบ ความเรียบรอยใหเกิดขึ้นภายในจังหวัด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2557



71 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมและ

โรงเรียนในสังกัด

นําบุคลากรกองการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียนสังกัด 

อปท.

500,000.00      นครปฐม

นครราชสีมา

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการสัมมนาวิชาการของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนถายโอนระดับ

ภาคใต

นําบุคลากรกองการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียนสังกัด 

อปท.

300,000.00      สุราษฎรธานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 โครงการปฐมนิเทศกอนเปด

ภาคเรียนสําหรับขาราชการครู

 บุคลากรทางการศึกษา

ปฐมนิเทศกอนเปดภาคเรียนสําหรับ

ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษา

80,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4 โครงการประชุมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี

จัดประชุมขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา เพ่ือพบปะ

พูดคุยและกําหนดทิศทางในการ

พัฒนาการจัดการศกึษาของโรงเรียน

ในสังกัด

30,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศกึษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน



72 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริม 

กํากับดูแลและติดตามการจัด

การศึกษา โรงเรียนในสังกัด

นิเทศติดตามการดําเนินงานของ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี 

เพ่ือใหคําแนะนําแก ครูบุคลากร

ทางการศึกษา

20,000.00        อบจ.ปตตานี

โรงเรียนใน

สังกัด

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

6 โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาสถานศกึษา สังกัด 

อบจ.ปตตานี

ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพทางการศึกษาของ

สถานศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพและ

ความสามารถทางการเรียนทั้งใน

ระดับหองเรียน ชั้นเรียนมาตรฐาน

40,000.00        อบจ.ปตตานี

โรงเรียนใน

สังกัด

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

7 โครงการนํานักเรียนเขารวม

โครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการระดับภาคใต

คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพ่ือสง

นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทาง

วิชาการในระดับภูมิภาค

200,000.00      อบจ.ปตตานี

เทศบาลนคร

ตรัง

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

8 โครงการมหกรรมการจัด

การศึกษาทองถ่ิน  ประจําป  

2557

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิม

วิสัยทัศนและประสบการณ ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา

200,000.00      อบจ. ปตตานี

ศูนยประชุม

และแสดง

สินคาอิมแพค

เมืองทองธานี

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

9 โครงการแขงขันคนเกงใน

โรงเรียน

สอบคดัเลือกตัวแทนนักเรียน 5 

กลุมสาระการเรียนรู และสงตัวแทน

นักเรียนเขาแขงขันในระดับประเทศ

150,000.00      กรมสงเสริม

การปกครอง

ทองถิ่น

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศกึษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม



73 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการฝกอบรมสัมมนา 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ฝกอบรมสัมมนา ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียน

ในสังกัด เพ่ือนําความรูและเทคนิค

วิธีการสอนใหม ๆ ที่ไดรับจากการ

ฝกอบรมสัมมนามาพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน

300,000.00      อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

11 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 

(นม)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ

นักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.

ปตตานี

1,246,800.00    อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

12 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมนันทนาการ/วิชาการ

ภาคสนาม ดําเนินกิจกรรมภาคเวที 

การแสดง แจกของขวัญ

600,000.00      สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

13 โครงการชุมนุมลูกเสือ 

ประจําป 2557

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 50,000.00        ตามที่กรม

สงเสริม

กําหนด

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศกึษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเขารวมงานมหกรรม

 ทางวิชาการของหนวยงานอื่น

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ

เขารวมกิจกรรมทักษะทางวชิาการ

กับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสงเสริมให

นักเรียนไดพัฒนาความสามารถอยาง

เต็ม

ศัยกภาพ

60,000.00        หนวยงานท่ี

จัด

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการสัมมนาเพ่ิมศกัยภาพ

การเรียนเตรียมความพรอมสู

มหาวิทยาลัย

จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียนของนักเรียนในพื้นท่ีจังหวัด

ปตตานี เพ่ือสูความพรอมสู

มหาวิทยาลัย

1,350,000.00    อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)



75 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดพิธีรวมละหมาด

เนื่องในวันฮารีรายอฮัจย

จัดกิจกรรมละหมาด, การ

รับประทานอาหารรวมกัน, การรวม

บริจาคทาน และการทํากรุบาน

600,000.00      สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการจัดซื้ออุปกรณ 

สนับสนุนการแหเรือพระใน

เทศกาลชักพระในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

จัดซื้ออุปกรณสําหรับแหเรือพระใน

เทศกาลเขาพรรษา

20,000.00        จ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 โครงการเยี่ยมเยียนวัดใน

เทศกาลเขาพรรษา

จัดซื้อเครื่องสังฆทานเพ่ือออกเยี่ยม

เยียนวัด ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

100,000.00      จ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557



76 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคุณธรรมดีจริยธรรม

เดน เนนอีบาดัต ในพื้นท่ี 

อ.กะพอ จ.ปตตานี

จัดกิจกรรมเพ่ืออบรมใหเยาวชน

อําเภอกะพอมีคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีดี และปลูกฝงแบบอยาง

การทํา

อีบาดัตท่ีเจริญรอยตามทานศาสดา

มูฮัมหมัด (ซล.)

100,000.00      อ.กะพอ กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการเยาวชนรุนใหมใสใจ

ครอบครัว หางไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมเพ่ืออบรมใหเยาวชนมี

การพัฒนาตนเองสูการเปลี่ยนแปลง

ที่ดีขึ้น และเปนคนดขีองสังคม

150,000.00      จ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



77 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมุสลีมะหสัมพันธใน

พ้ืนที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี

จัดกิจกรรมเพ่ืออบรมมุสลีมะหเกิด

ความสามัคคีในหมูคณะ มุสลีมะห

มีความรูความสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

50,000.00        อ.โคกโพธิ์ กองการศกึษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

 จากการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

ในพื้นท่ี อ.ปะนาเระ

จัดกิจกรรมเพ่ืออบรมใหประชาชน

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี ใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น

100,000.00      อ.ปะนาเระ กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลี

มะหในพ้ืนท่ี อ.หนองจิก

จัดกิจกรรมอบรมเพ่ืออบรมใหมุสลี

มะหในพ้ืนท่ีอําเภอหนองจิก มี

ความรูความเขาใจในศาสนาอิสลาม

ตามรูปแบบของทานศาสดา มูฮัม

หมัด (ซล.)

100,000.00      อ.หนองจิก กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มุสลีมะหในพ้ืนที่ อ.ไมแกน

จัดอบรมใหความรูแกกลุมแมบาน

มุสลีมะห มีความรูความเขาใจใน

หลักอิสลาม สามารถนําความรูท่ี

ไดรับไปกระกอบอีบาดัตท่ีถูกตอง

150,000.00      อ.ไมแกน กองการศกึษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556



78 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อโตะทํางานหนา

เหล็กพีวีซ ีมี 7 ลิ้นชัก

จัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็กพีวีซ ี

มี 7 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตัว

15,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานบุ

นวมขาแฉก มีพนักแขน 

ปรับระดับได

จัดซื้อเกาอี้ทํางานบุนวมขาแฉก 

มีพนักแขน ปรับระดับได จํานวน 2 

ตัว

6,000.00          อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร  

แบบเปดประตู 2 บาน

จัดทําตูเก็บเอกสาร แบบเปดประตู 

2 บาน จํานวน 4 ตู

75,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4 โครงการจัดซื้อล็อกเกอรเหล็ก

 ขนาด 12 ชอง

จัดซื้อล็อกเกอรเหล็ก ขนาด 12 ชอง

 จํานวน 1 ตู

40,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

5 โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาดไม

นอยกวา 24,000 BTU จํานวน 1 

เครื่อง

33,400.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

6 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด จัดซ้ือเครื่องพิมพดีด ขนาดแคร 18 

นิ้ว

15,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



79 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะสําหรับงานสํานักงาน (จอภาพ

ไมนอยกวา 18 นิ้ว พรอมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้งและโตะ 

เกาอี้ จํานวน 3 ชุด

20,800.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื่อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

55,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

9 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ

ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer)

  ขาวดําและสี

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึก 

(INKJET Printer) ขาวดําและสี 

จํานวน 

1 เครื่อง

43,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

10 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

จํานวน 1 เครื่อง

5,300.00          อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



80 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคัดเลือกและเขารวม

การแขงขันกีฬานักเรียน 

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

จัดสงนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด 

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน

สังกัด อปท. รอบคัดเลือกระดับ

ภาคใต และรอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ

250,000.00      อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

2 โครงการพัฒนาผูรับผิดชอบ

สนามกีฬาเพื่อเพิ่มพูนความรู

และพัฒนาสนามกีฬา อบจ.

ปตตานี

อบรมคนงานสนามกีฬากลาง อบจ.

ปตตานี

50,000.00        อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

3 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล

อาวุโส  เซปกตะกรอ อบจ.

ปตตานีคัพ

จัดการแขงขันฟุตบอลอาวุโส จํานวน

 12 ทีม จัดการแขงขันเซปกตะกรอ

 จํานวน 48 ทีม

500,000.00      อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

4

โครงการแขงขันกีฬาสตรี

สัมพันธเทิดไทองคราชินี 

จ.ปตตานี

จัดการแขงขันกีฬาสากลและกีฬา

พ้ืนบานใหกับสตรี จํานวน 12 อําเภอ

200,000.00      อบจ.ปตตานี กองการศึกษา

 ศาสนา และ

วัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



81 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา โดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD)

ดําเนินการโดยคณะครู ผูปกครอง 

ชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัด

การศึกษา

1,000,000.00    โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน

จัดทําหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

20,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

3 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักเรียนไดเรียนรูวิชาสามัญควบคู

กับวิชาศาสนาอยางท่ัวถึง

800,000.00      โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน

โรงเรียน

จัดทําสวนสมุนไพร และเรือนเพาะชํา 20,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

5 โครงการรักสุขภาพ (อาหาร

เสริมนม)

ใหนักเรียนดื่มนมทุกคนทุกวันทําการ 900,000.00      โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

6 โครงการอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวันใหแกนักเรียนทุก

วัน

2,222,400.00    โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

7 โครงการจัดทําแบบพิมพทาง

การศึกษา (แบบ ปพ.)

จัดทําแบบพิมพทางการศึกษา (แบบ

 ปพ.)

35,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานเขาตูม)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม



82 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดทําศูนยการเรียน

อนุบาล

จัดทําศูนยการเรียนอนุบาล 50,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

9 โครงการหองสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือ อุปกรณ สื่อ

อิเลคทรอนิกส และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

ในการพัฒนาหองสมุด

50,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน



83 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน

จัดอบรมใหความรูความเขาใจแก

นักเรียนเก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติด

15,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม



84 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทําเหล็กดัด จัดทําเหล็กดัด อาคาร สพฐ. 2/28 

ชั้น 2 และ 3 พรอมติดตั้ง

200,000.00      โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการจัดทําและติดต้ังรั้ว

เหล็กแปลงดอกไมและสนาม

เด็กเลน

จัดทําและติดตั้งรั้วเหล็กแปลง

ดอกไมและสนามเด็กเลน ยาว 50 

เมตร  

สูง 0.60  เมตร

70,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

3 โครงการจัดทําและติดต้ังรั้ว

เหล็กแปลงดอกไม

จัดทําและติดตั้งรั้วเหล็กแปลง

ดอกไม ขนาด 0.80x0.80x0.30  

เมตร

40,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

4 โครงการติดตั้งสัญญาณเตือน 

ของโรงเรียนบานเขาตูม

ติดต้ังสัญญาณเตือนภายในโรงเรียน

บานเขาตูม

50,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

5 โครงการจัดทําและติดต้ังปาย

ประชาสัมพันธ

จัดทําและติดตั้งปายประชาสัมพันธ 60,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน

40,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

  สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม

นอยกวา 18 นิ้ว) พรอมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้ง และโตะ 

270,400.00      โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)



85 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร

  ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว

ดํา (25 หนา/นาท)ี

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  ชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา/นาท)ี  จํานวน 3 เครื่อง

16,500.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

9 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

 ขนาด 1kVA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

 จํานวน 13 เครื่อง

68,900.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556



86 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเขาตูมจูเนียรฟุตซอลคัพ ครั้งท่ี จัดแขงขันกีฬาฟุตซอล 50,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการเขาคายเก็บตัว

นักกีฬา เพ่ือเขารวมแขงขัน

กีฬา อปท.

เขาคายเก็บตัวนักกีฬา ฝกซอมเพ่ือ

เขารวมการแขงขันกีฬาของ

โรงเรียนสังกัด อปท.

20,000.00        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



87 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักเรียนไดเรียนรูวิชาสามัญควบคู

กับวิชาศาสนาอยางท่ัวถึง

900,600.00      โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการจัดมหกรรมวัน

วิชาการโรงเรียนบานตะบิงตีงี

จัดแขงขันทักษะวิชาการจัดแสดงผล

งานของนักเรียน ของครูใหชุมชนได

เขารวมกิจกรรมและชมผลงาน

80,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน

จัดทําหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

20,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการอาหารกลางวนั จัดซื้อจัดจางอาหารกลางวันใหกับ

เด็กนักเรียน

1,065,600.00    โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ของโรงเรียนสําหรับเปนฐาน

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี

จัดกิจกรรมอนุรักษและพัฒนา

สภาพแวดลอมใหรมรื่นสวยงาม

50,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

6 โครงการหองสมุดโรงเรียน จัดซื้อหนังสือ อุปกรณ สื่อ

อิเลคทรอนิกส และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

ในการพัฒนาหองสมุด

50,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557



88 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษา โดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD)

ดําเนินการโดยคณะครู ผูปกครอง 

ชุมชน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัด

การศึกษา

1,000,000.00    โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



89 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยา

เสพติดในโรงเรียน

จัดอบรมใหความรูความเขาใจแก

นักเรียนเก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติด

15,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



90 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาตูเหล็กเก็บ

เอกสารหองอิสลามศึกษา

จัดซื้อตูเก็บเอกสารเพ่ือความเปน

ระเบียบเรียบรอยในการเก็บเอกสาร

55,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการจัดซื้อตูเหล็กกระจก

บานเลื่อนสําหรับใชใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

จัดซื้อตูเหล็กกระจกบานเลื่อน

สําหรับใชในหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร

16,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการจัดซื้อเกาอี้กลมแบบ

หมุนได สําหรับใชใน

หองปฏิบัติการทางภาษา 

(Sound Lab)

จัดซื้อเกาอี้กลมแบบหมุนได  จํานวน

  40  ตัว  สําหรับใชใน

หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound 

Lab)

22,500.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน

แบบมีลอ

จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีลอ  มีพนัก

พิง และพนักมือ  จํานวน  20  ตัว

22,500.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

5 โครงการจัดซื้อโตะทํางานแบบ

เหล็กปดผิวพีวีซี มีลิ้นชัก

จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กปดผิว

พีวีซ ีมีลิ้นชัก  จํานวน 10 ตัว

43,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

6 โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน 

ขนาด 56 นิ้ว  มี 3 ใบพัด

จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว  มี

 3 ใบพัด  จํานวน  10  ตัว

20,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

7 โครงการจัดซื้อเตียงสําหรับใช

ในหองพยาบาลของโรงเรียน

จัดซื้อเตียงสําหรับใชในหอง

พยาบาลของโรงเรียน จํานวน 2 

25,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



91 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

  สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม

นอยกวา 18 นิ้ว) พรอมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้ง  และโตะ 

เกาอี้  จํานวน 18  ชุด

374,400.00      โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

9 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร

  ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาว

ดํา (25 หนา/นาท)ี

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  ชนิด

เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (25 

หนา/นาท)ี  จํานวน 3 เครื่อง

16,500.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

10
โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

 ขนาด 1kVA

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

 จํานวน 18 เครื่อง

95,400.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

11 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํา

รอน–น้ําเย็นสแตนเลส แบบ 4

 หัวกอก

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน–น้ําเย็นสแตน

เลส แบบ 4 หัวกอก สําหรับใชใน

หองพยาบาลของโรงเรียน จํานวน 1

 เครื่อง

20,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

12 โครงการติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตไรสายครอบคลุม

บริเวณโรงเรียนบานตะบิงตีงี

ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

ครอบคลุมบริเวณโรงเรียนบานตะ

บิงตีงี

200,000.00      โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



92 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องตัด

กระแสไฟฟาอัตโนมัติ

จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟา

อัตโนมัติ จํานวน 4 เครื่อง

30,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.2 ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม



93 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเขาคายเก็บตัว

นักกีฬา เพ่ือเขารวมแขงขัน

กีฬา อปท.

เขาคายเก็บตัวนักกีฬา ฝกซอมเพ่ือ

เขารวมการแขงขันกีฬาของ

โรงเรียนสังกัด อปท.

40,000.00        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2556



94 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

สําหรับงานสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

  สําหรับงานสํานักงาน (จอภาพไม

นอย กวา 18 นิ้ว) พรอมชุด

โปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร พรอม

แผน CD-ROM ชุดติดตั้ง และโตะ

เกาอี้ จํานวน 1 ชุด

20,800.00        หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื่อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

5,500.00          หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

3 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1kVA 

จํานวน 1 เครื่อง

5,300.00          หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

หนวยงาน  หนวยตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



95 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงถนนใน

ชุมชน-สายมะหุด บานปานัน 

อ.มายอ จ.ปตตานี

ปรับปรุงถนนในชุมชน-สายมะหุด 

บานปานัน (ทางเขาโรงเรียนบาน

บาโง) อ.มายอ จ.ปตตานี ระยะทาง

 1,300 กม.

5,087,000.00    ถนนใน

ชุมชน-สาย

มะหุด บาน

ปานัน

สนง.

โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดปตตานี

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.

42 บานทาขาม อ.ปะนาเระ จ.

ปตตานี

22,500,000.00  อ.ปะนาเระ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

3

โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.

410 บานปาลัส อ.มายอ จ.ปตตานี

20,000,000.00  อ.มายอ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.

42 บานสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี

23,000,000.00  อ.สายบุรี สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยาง สายบานเมาะ

มาว-ีบานเกาะจัน อ.มายอ จ.ปตตานี

18,000,000.00  อ.มายอ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2557

โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นเขาดําเนินงานในพื้นท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน



96 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.สายถนนขึ้นเขา

มะรวด (เจดียพอทวดหนอน) อ.ปะ

นาเระ จ.ปตตานี

15,000,000.00  อ.มายอ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง กอสรางถนนลาดยาง สายบานควน

กะลาทอง-บานควนเปล อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปตตานี

13,000,000.00  อ.มายอ สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดปตตานี

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง

ทําการเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 410 ตอนบราโอ-ยะลา

11,700,000.00  อ.ยะรัง แขวงการทาง

ปตตานี

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง

ทําการเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนปาลัส มะนังดาลํา

10,500,000.00  อ.ปะนาเระ แขวงการทาง

ปตตานี

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง

ทําการเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก

11,000,000.00  อ.หนองจิก แขวงการทาง

ปตตานี

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง

ทําการฉาบผิวแอสฟลต แบบพารา

เลอรี่ซีล ประเภทที่ 3 หางหลวง

หมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก

11,000,000.00  อ.หนองจิก แขวงการทาง

ปตตานี

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางหลวง

ปรับระดับผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 4092 ตอนกะลาพอ-ปากู

 ระหวาง กม.10+333 และตอนบาน

ใหม-ปาเซปูเตะ ระหวาง กม. 

10,000,000.00  สายบุรี แขวงการทาง

ปตตานี

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ



97 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13

โครงการปรับปรุงทางหลวง

เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว

ทําการเสริมผิวแอสฟลต ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนปาลัส-มะนังดาลํา

10,000,000.00  อ.ปะนาเระ แขวงการทาง

ปตตานี

14 โครงการฟนฟูทางหลวงท่ี

ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ

ทําการยกระดับผิวทางหมายเลข 

418 

ตอนงาแม-มะพราวตนเดียว

20,000,000.00  อ.หนองจิก แขวงการทาง

ปตตานี

15 โครงการปรับปรุงทางหลวง

ยานชุมชน

ทําการขยายชองจราจร เปน 4 ชอง

จราจร ทางหลวงหมายเลข 409 

ตอนนาเกต-ุปาพอ

12,000,000.00  อ.โคกโพธิ์ แขวงการทาง

ปตตานี

16 โครงการกอสรางเขื่อนกัน

ทรายและกันคลื่น

กอสรางเขื่อนกันทรายและกันคลื่น 

รองน้ําปตตานี

65,000,000.00  อ.เมือง สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

17 โครงการขุดลอกรองนํ้าปะนาเระขุดลอกรองน้ําปะนาเระ 5,232,600.00    อ.ปะนาเระ สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

18 โครงการขุดลอกรองนํ้าสายบุรี ขุดลอกรองน้ําสายบุรี 5,232,600.00    อ.สายบุรี สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

19 โครงการขุดลอกรองนํ้าปตตานี ขุดลอกรองน้ําปตตานี ########## อ.เมือง สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



98 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา

เขตอุตสาหกรรมปตตานี (งาน

ระบบไฟฟาแสงสวางและ

สวนสาธารณะ)

ติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 20,000,000.00  เขต

อุตสาหกรรม

 ตําบลบานา

 จังหวัด

ปตตานี

สนง.

โยธาธิการ

และผังเมือง

จังหวัดปตตานี

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.2 ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการโรงเรียนสีเขียว (รักษ

สิ่งแวดลอม)

สรางการมีสวนรวมดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

จังหวัดปตตานี

563,100.00      โรงเรียน

กลุมเปาหมาย

ใน จ.ปตตานี

สนง.ทสจ. 

ปตตานี

2 โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม

พ้ืนที่สเีขียว

จัดกิจกรรมปลูกตนไม เพ่ือเพ่ิมพื้นที่

สีเขียวในโรงเรียน

424,628.00      โรงเรียน

กลุมเปาหมาย

ใน จ.ปตตานี

สนง.ทสจ. 

ปตตานี

3 โครงการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด

โลกรอน

จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

พรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว

221,000.00      จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบยั้งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการผลของการใหน้ํา

ชลประทานตอการ

เจริญเติบโตและการใหผล

ผลิตของไผตงลืมแลง (ปที่ 2)

ทําการศึกษาปริมาณและความถี่การ

ใหน้ําชลประทานท่ีเหมาะสมของพืช

ในแปลงทดลองการใชน้ํา

ชลประทานท่ี 7 (ปตตาน)ี

276,000.00      แปลง

ทดลอง

สถานี

ทดลองการ

ใชนํ้า

ชลประทานท่ี

 7

สถานีทดลอง

การใชน้ํา

ชลประทานท่ี

 7 (ปตตาน)ี

2 โครงการผลของการใหน้ํา

ชลประทานตอการ

เจริญเติบโตและการใหผล

ผลิตของยางพารา (ปที่ 1)

ทําการศึกษาปริมาณและความถี่การ

ใหน้ําชลประทานท่ีเหมาะสมของพืช

ในแปลงทดลองการใชน้ํา

ชลประทานท่ี 7 (ปตตาน)ี

590,300.00      แปลง

ทดลอง

สถานี

ทดลองการ

ใชนํ้า

ชลประทานท่ี

สถานีทดลอง

การใชน้ํา

ชลประทานท่ี

 7 (ปตตาน)ี

3 โครงการระบบสงนํ้าฝายหวย

กะลาพอ

กอสรางทอสงนํ้า ยาว 2,040 ม. 

พรอมอาคารประกอบ

12,000,000.00  อ.สายบุรี โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

4 โครงการกอสรางอาคารบังคบั

น้ําบานทุง พรอมระบบสงนํ้า

กอสรางอาคารบังคบัน้ําพรอมระบบ

สงน้ํา

16,000,000.00  อ.โคกโพธิ์ โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

5 โครงการกอสรางอาคารบังคบั

น้ําบานแมลาน พรอมระบบ

สงน้ํา

กอสรางอาคารบังคบัน้ําพรอมระบบ

สงน้ํา

13,000,000.00  อ.แมลาน โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แนวทางพัฒนาท่ี 3.3 กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการระบบสงนํ้าอาคาร

บังคับน้ําบานแตน

กอสรางระบบสงน้ํา 11,500,000.00  อ.แมลาน โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

7 โครงการกอสรางคูน้ําและ

อาคารประกอบ โครงการสง

น้ําและบํารุงรักษาน้ํา

กอสรางคูน้ําและอาคารประกอบ 

5.00 ม.

13,000,000.00  อ.มายอ โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

8 โครงการกอสรางคนู้ําและ

อาคารประกอบ โครงการสง

น้ําและบํารุงรักษาน้ํา

กอสรางระบบสงน้ํา ยาว 4.00 กม. 10,500,000.00  อ.มายอ โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

9 โครงการกอสรางคนู้ําและ

อาคารประกอบ โครงการสง

น้ําและบํารุงรักษาน้ํา

กอสรางระบบสงน้ํา ยาว 4.70 กม. 11,000,000.00  อ.มายอ โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

10 โครงการสงเสริมบริหาร

จัดการนํ้าอยางบูรณาการ

กอสรางแหลงนํ้าในไรนานอกเขต

ชลประทาน

727,750.00       จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

แนวทางพัฒนาท่ี 3.3 กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557



102 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมอาชีพดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดน

ใต

ปรับปรุงนารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน

 และปลูกขาว

33,496,100.00   จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่พรุแฆแฆ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

72,500.00         อ.สายบุรี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

3 โครงการฟารมตัวอยางตาม

พระราชดําริ

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.ปะนาเระ สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

4 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานลุดง 

อ.แมลาน

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.แมลาน สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

5 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานดอน

นา ต.บางเขา อ.หนองจิก

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.หนองจิก สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

6 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานเคียน

 ต.พอมิ่ง อ.ปะนาเระ

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.ปะนาเระ สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ผผ



103 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานสีปาย

 ต.ตาลีอายร อ.ยะหริ่ง

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.ยะหริ่ง สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

8 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานทุง

แปน ต.แปน อ.สายบุรี

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.สายบุรี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

9 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานโคก

หมัก ต.ดาโตะ อ.หนองจิก

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.หนองจิก สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

10 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานยาบี 

ต.ยาบี อ.หนองจิก

สาธิตการทําปุยหมักและน้ําหมัก

ชีวภาพ

145,000.00      อ.หนองจิก สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

11 โครงการปรับปรุงคณุภาพดิน พัฒนาพ้ืนที่ดนิเปรี้ยวในพื้นท่ี

จังหวัดปตตานี

651,750.00      จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

12 โครงการศนูยถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 232,250.00      จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ สงเสริมการผลิตและการใช

สารอินทรียการใชสารเคมีทาง

การเกษตร

135,000.00      จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

14
โครงการฟนฟูและปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน

รณรงคและสงเสริมการปลูกหญา

แฝก

4,189,900.00    จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

15 โครงการสงเสริมการใช

สารอินทรียลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย

สนับสนุนปจจัยการผลิตอินทรีย

ชีวภาพลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตร

287,100.00      จ.ปตตานี สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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