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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. 2558  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 ำเนินกำรจริง ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
    2.4  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
    2.5  เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรมีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำน 
 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด 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 าร่างแผนการด าเนินงาน 
   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน   โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนว

ทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่  3.3  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ท้ังนี้ให้ปิด

ประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ  เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
4.1 ท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีควำมชัดเจนมำกย่ิงขึ้น 
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 ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร
(บำท) งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

1.พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
   1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 11,894,900         1.45 36 11.96 กองช่าง, กองการศึกษาฯ, 
        ในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้ 1,276,000           0.16 6 1.99 กองแผนฯ, กองคลัง
        มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น
   1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ ์และสืบสาน 7,680,000           0.93 17 5.65 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น กองแผนฯ, กองคลัง, กองช่าง,

 กองการศึกษาฯ, รร.บา้นเขาตูม
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชน 6,880,000           0.84 5 1.66 ส านักปลัดฯ, กองคลัง,
        และสถาบนัครอบครัว กองการศึกษาฯ
   1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี 7,598,500           0.92 18 5.98 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, 
        ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กองคลัง, กองการศึกษาฯ
   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกัน 39,030,000         4.75 6 1.99 ส านักปลัดฯ, 
        และการแก้ไขปญัหายาเสพติด รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.7 การบริหารจัดการที่ดี 10,860,000         1.32 8 2.66 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, 
   1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร 8,603,500           1.05 54 17.94 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน กองแผนฯ, กองคลัง,

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

หน่วยตรวจสอบฯ
รวม 93,822,900        11 150 49.83

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2558

องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดปัตตำนี

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

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

2.พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
   2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ 492,011,000        59.82 54 17.94 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
        ทอ่ระบายน  า สะพาน ระบบการขนส่งทางน  า และทา่เทยีบเรือ
   2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 127,000,000        15.44 6 1.99 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
   2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 2,000,000           0.24 1 0.33 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
   2.4 ปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง - - - -

รวม 621,011,000      76 61 20.27
3.จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
   3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1,440,600           0.18 10 3.32 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
        และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั 1,100,000           0.13 2 0.66 กองช่าง
   3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 32,108,000         3.90 17 5.65 กองช่าง

รวม 34,648,600        4 29 9.63
4.พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชด าริ 33,554,372         4.08 28 9.30 กองแผนฯ, กองคลัง, 

หน่วยงานภายนอก
   4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้า 10,000,000         1.22 1 0.33 ส านักปลัดฯ
       การลงทนุในทอ้งถิ่น
   4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการ - - - - -
       และการตลาด

รวม 43,554,372        5 29 9.63
5.พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
   5.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ 10,720,000         1.30 9 2.99 ส านักปลัดฯ, กองคลัง,
       ใหก้ับประชาชนทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ กองการศึกษาฯ,

รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี



5 

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

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬา 700,000             0.09 3 1.00 กองช่าง, กองการศึกษาฯ,
       สถานที่นันทนาการ
   5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว 3,383,000           0.41 2 0.66 กองช่าง
       ของประชาชน
   5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน -                    - - - -
       โบราณวตัถุ
   5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 830,000             0.10 4 1.33 กองคลัง
       โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว

รวม 15,633,000        2 18 5.98
6.ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
   6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยั 12,050,000         1.47 4 1.33 กองช่าง
        ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบ 100,000             0.01 1 0.33 กองช่าง
        ความเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั
   6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน เพื่อใหเ้กิดความ 350,000             0.04 3 1.00 กองแผน, กองคลัง
        เข้าใจของคนในชาติ

รวม 12,500,000        2 8 2.66
7.ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
  7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพบคุลากร  ประชาชน  1,260,000           0.15 6 1.99 กองการศึกษาฯ,
       ด้านการใหค้วามรู้ รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
  7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน - - - - -

รวม 1,260,000          0 6 1.99
รวมทั้งสิ้น 822,429,872      100 301 100.00
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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 โครงการจัดงานวันสถาปนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

- จัดกิจกรรมสันทนาการ

- จัดกิจกรรมทางศาสนา และจัด

นิทรรศการกิจกรรมของ อบจ.ปน

10,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมทางศาสนาใน

เทศกาลตาง ๆ

จัดซื้อสิ่งอุปโภคบริโภค เชน นม 

และ อื่นๆ เพ่ือมอบใหแกวัด มัสยิด 

นักโทษน้ําหวาน ขนม ในเรือนจํา

1,500,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการเขารวมงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

360,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการเขารวมงานและ

จัดนิทรรศการ "โครงการ

ปณิธาน

ความดี ปมหามงคล"

เขารวมกิจกรรมตามโครงการ

ปณิธานความดปีมหามงคล เพ่ือ

เฉลิมพรเกียรติฯ และรวมจัด

นิทรรศการ โดยมีเนื้อหา

เรื่องการทําความดีเผื่อแผแบงปน

ตอสวนรวมหรือสังคม

250,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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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 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี

- จัดฝกอบรมใหความรู 

- ทัศนศึกษาดูงาน

500,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดทําปายและสื่อ

ประชาสัมพันธ

จัดทําปายและสื่อประชาสัมพันธ 

รณรงคใหเยาวชนปฏิบัติตนให

ถูกตอง ตามวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาม 

และวิถีชีวิตในทองถิ่น

6,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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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  โครงการชวยเหลือประชาชน

 และเด็กนักเรียนในการออก

โครงการจังหวัดเคล่ือนที่

 แจกชุดนักเรียน, อุปกรณการเรียน

ใหแก นักเรียน และแจกเครื่อง

อุปโภคบริโภค ใหแกประชาชนที่

ยากจน

1,000,000         อําเภอ 

ตาง ๆ  ทั้ง 

12 อําเภอ

สํานักปลัดฯ

2 โครงการเสริมสรางสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดอบรมใหความรูและจัดแขงขัน

กีฬา

300,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนผู

พิการ เด็กกําพรา 

ผูดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

จัดอบรมใหความรู รวมถึงการ

สงเสริมอาชีพ

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูพิการจังหวัดปตตานี

จัดอบรมใหความรูแกผูพิการ 

เกี่ยวกับสิทธปิระโยชนและ

สวัสดิการของผูพิการ

50,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัด

5 โครงการสอนภาษามือใหกับ

คนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ

จัดอบรมใหความรูทางดานการใช

ภาษามือไทยในการสื่อสาร

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการจางคนพิการทํางาน จางคนพิการทํางาน ใหเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

7 โครงการจางนักเรียน 

นักศึกษาทํางานในชวงปดภาค

เรียน

จางนักเรียน นักศึกษาทํางานในชวง

ปดภาคเรียน

20,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

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.

1 โครงการสงเสริมและ

ดําเนินงานการปองกันโรค

ระบาด ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่น สําหรับ

เตรียมความพรอมการแพรระบาด

ของโรคตางๆ เชน โรคไขหวัดนก 

โรคไขเลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรค

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม เปนตน

8,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดซื้อชุดตรวจสาร

เสพติดใหกับหนวยงานของรัฐ 

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อชุดสารเสพติด พรอมวัสดุ

อุปกรณ

8,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ

ใหยืมใชเพ่ือฟนฟูสุขภาพที่

บานสําหรับผูปวยเรื้อรัง เตียง

คนไขพรอมท่ีนอนลมประจําป

 2558

ผูปวยติดเตียงจากโรคเรื้อรังท่ีไม

สามารถชวยเหลือตนเองได หรือได

นอยและมีฐานะยากจน จํานวน 500

 ราย

15,000,000      ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สํานักปลัดฯ

4 โครงการปองกันและควบคมุ

โรคไขเลือดออก

- จัดอบรมใหความรู

- จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑพรอมหนังสือ

คูมือ ใหแกประชากร จํานวน 12 

อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

8,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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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 และทัศน

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

2,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2  โครงการฝกอบรมสัมมนา

ลูกจาง และพนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

 จัดอบรม สัมมนาใหกับลูกจางและ

พนักงานจางองคการบริหารบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

500,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3  โครงการฝกอบรมสัมมนา

ผูบริหาร สมาชิกสภา อบจ.

ปตตาน,ี ที่ปรึกษา นายกฯ, 

เลขานุการนายกฯ และ

ขาราชการในสังกัด อบจ.

ปตตานี

 จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานที่

2,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

และนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

 จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

และนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี แทนตําแหนงที่วาง 

กรณีลาออกจากตําแหนง หรืออื่น ๆ

10,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการเผยแพรความรู

ทาง

กฎหมายแกบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติงาน

ใหบุคลากรของ อปท.

4,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)



11 

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 ระดับ 

3-6 สําหรับขาราชการ

จัดซื้อเกาอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 5 ตัว 30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดซื้อโตะ

อเนกประสงค

จัดซื้อโตะอเนกประสงค จํานวน 50

 ตัว เพื่อใชสําหรับงานรัฐพิธี และ

การจัดงานตาง ๆ ของ อบจ.ปน.

175,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 500 

ตัว เพ่ือใชสําหรับงานรัฐพิธี และ

การจัดงานตาง ๆ ของ อบจ.ปน.

175,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซื้อโตะทํางานแบบ

เหล็กผิวทําดวยพีวีซี

จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน

 2 ตัว

13,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดซื้อโตะ

อเนกประสงค พรอมเกาอี้

แบบมีพนักพิง

จัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาด 

30X72 นิ้ว พรอมเกาอี้แบบมีพนักมี

ลอ จํานวน 1 ชุด

20,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซื้อรถยนตตู จัดซื้อรถยนตตู ขนาด 12 ที่น่ัง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน

1,294,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

7 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จัดซื้อชุดรับแขก เพ่ือใชในงานราช

พิธี และรัฐพิธี จํานวน 1 ชุด

30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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.

8 โครงการจัดซื้อเกาอี้แถว จัดซื้อเกาอี้แถว จํานวน 2 ชุด เพ่ือ

ตอนรับผูมาติดตอราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี ดังน้ี

- เกาอี้แถว 2 ที่น่ัง ขนาด 

105x55x80 ซม. มีพนักพิง ขาเหล็ก

 จํานวน 1 ชุด

- เกาอี้แถว 4 ที่น่ัง ขนาด 

219x55x80 ซม. มีพนักพิง ขาเหล็ก

 จํานวน 1 ชุด

15,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

9 โครงการกําจัดปลวก จางเหมาบริการกําจัดปลวก 

บานพักขาราชการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

10 โครงการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลอินเตอรเน็ตของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

ปรับปรุงฐานขอมูลเว็บไซตเพ่ือเพ่ิม

สัญญาณใหครอบคลุม

30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

1 โครงการจัดงาน "ทองถิ่นไทย 

รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว"

- เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวดวยการปรับปรุง

ภูมิทัศน

- จัดหาพันธุกลาไมเพ่ือปลูกบริเวณ

พ้ืนที่ของ อบจ.ปน.

10,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

1 โครงการรณรงคพัฒนา ตลาด

สดนาซื้อ จังหวัดปตตานี

- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ

ประเมินตลาดสดระดับจังหวัด

- ประเมินมาตรการดานกฎหมาย

เบื้องตน 13 ขอ 

- ประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ยกระดับตลาดสดนาซื้อ

 - ประเมินแผงตลาดถูกสุขลักษณะ

ไดมาตรฐาน

10,000,000      อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาท่ี 4.2 สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา การลงทุนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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

 ภาคใต ประจําป

 เขารวมการแขงขันกีฬาระหวาง 

อบจ. กับ อบจ. ภาคใตประจําป

3,000,000        จ.พังงา สํานักปลัดฯ

2  โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา 

สนับสนุนการออกกําลังกาย 

ของประชาชน เยาวชนใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี

จัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล 

วอลเลยบอล แชรบอล ปงปอง และ

อุปกรณกีฬาอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม

3,000,000        อบจ.ปน. สํานักปลัดฯ

 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการฝกอบรมครูผู สอน

การอานอัลกุรอานตามแนวกี

รออาตี

จัดฝกอบรมเยาวชนสอนการอาน

อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี คัมภีร

อัลกุรอานในพื้นท่ีจังหวัด จํานวน 

2 รุน

1,000,000        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการฝกอบรม

คณะกรรมการอิสลามประจํา 

5 จังหวัดชายแดนใต

จัดอบรมใหความรูคณะกรรมการ

อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต

1,000,000        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูนําทองถิ่นในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมสัมมนาและทัศนศกึษาดู

งานใหแกผูนําทองที่และ ผูนํา

ทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี 

จํานวน 2 รุนๆละ 100 คน

2,000,000        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการฝกอบรมพลังมวลชน

รวมแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนใต

จัดฝกอบรมและระดมกลุมพลัง

มวลชนแบบบูรณาการระหวาง

หนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี จํานวน 50 คน

100,000          สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



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 โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย

เสียงอเนกประสงค

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

อเนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 50

 วัตต รองรับลําโพง 4-8 โอหม เปน

แหลงกระจายกระแสไฟฟา สามารถ

เลน mp4 พรอมบันทึกเสียงการ

ประชุมภายในเครื่อง จํานวน 1 

เครื่อง

21,500            อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน



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 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุน

การเรียนรูภาษาอังกฤษ

จัดซื้อสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ใหแกโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

1,000,000        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

หนวยงาน  กองแผนและงบประมาณ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถ่ิน



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 โครงการฝกอบรมจริยธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

บานเขาตูม

ฝกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบานเขาตูม อ.ยะรัง จังหวัด

ปตตานี

20,000            ต.เขาตูม 

อ.ยะรัง

กองแผนฯ

2 โครงการคายอบรมจริยธรรม

เยาวชนบานตะโละดือรามัน

อบรมจริยธรรมเยาวชนบานตะโละ-

ดือรามัน อ.กะพอ จังหวัดปตตานี

130,000          อ.กะพอ กองแผนฯ

3

โครงการเขาคายพัฒนาเด็ก

ภาคฤดูรอน

ใหเรียนรูเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

 แกเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี

800,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

4 โครงการจัดสงนักเรียนและ

ครูผูสอนตาดีกาและ

ผูเกี่ยวของ  เขารวมกิจกรรม

มหกรรมตาดีกา 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต

เขารวมการแขงขัน  และเปนการ

พบปะกันเพ่ือสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางกลุมตาดีกาในพ้ืนท่ีและใน 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต

300,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557



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 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม

ผูสูงอายุอําเภอปะนาเระ

ฝกอบรมใหความรู สนับสนุน

อุปกรณ และทัศนศึกษาดูงาน

150,000          อ.ปะนาเระ กองแผนฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

ระดับจังหวัด

ฝกอบรมใหความรู สนับสนุน

อุปกรณ และทัศนศึกษาดูงาน

200,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปตตานี

บรรยายใหความรูความเขาใจในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีถูกตองแก

มุสลิมและประชาชนท่ัวไป

4,500,000        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)



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 โครงการจัดงานพบปะผูนํา

ศาสนาอิสลามในเทศกาล

ถือศีลอด

จัดประชุมแกผูนําศาสนาเพื่อสราง

ความเขาใจที่ดีระหวางผูนําศาสนา

เพ่ือรวมกันแกปญหาใหกับราษฏร

ในทองถิ่น ปละ 1 ครั้ง

250,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/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 โครงการจัดซื้อหมอตมนํ้ารอน

ขนาด 20 ลิตร  จํานวน 1 

เครื่อง

จัดซื้อหมอตมน้ํารอนขนาด 20 ลิตร 

 จํานวน 1 เครื่อง

12,000            อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน

บานปายอนอก

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

90,000            อําเภอสายบุรี กองแผนฯ

2 โครงการสงเสริมอาชีพ 

ตัดเย็บผาคลุมผมบานปยามุมัง

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

72,000            อ.ยะรัง กองแผนฯ

3

โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการ

แปรรูปอาหาร

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

60,000            อ.ยะรัง กองแผนฯ

4

โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงนก

กระทา

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

100,000          อ.เมือง กองแผนฯ

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ

เครื่องแกงและน้ําพริก

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

50,000            อ.แมลาน กองแผนฯ

6 โครงการสงเสริมอาชีพผลิต

ไขเคม็ กลุมวิสาหกิจชุมชน

กลุมไขเคม็

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

50,000            อ.แมลาน กองแผนฯ

7

โครงการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพกลุมผลิตดอกไมจากใยบัว

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

200,000          อ.ปะนาเระ กองแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ



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.

8 โครงการฝกอบรมวชิาการดาน

การเกษตรใหแกเกษตรกรใน

พ้ืนที่

จังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

500,000          จ.ปตตานี กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม



26 

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          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการพัฒนาการศกึษาดาน

จริยธรรม

สนับสนุนงบประมาณในการจัด

ฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูวิชา

จริยธรรมใหกับนักเรียน

48,000            โรงเรียน 

ตชด. พีระ

ยานุเคราะห

ฯ 4

โรงเรียน ตชด.

 พีระยานุ

เคราะหฯ 4

2 โครงการศกึษาแหลงเรียนรู ณ

 ศูนยวิทยาศาสตรหวากอ

สนับสนุนคาใชจายในการเหมารถ 78,000            โรงเรียนยะ

หริ่ง

โรงเรียนยะ

หริ่ง

3 โครงการสองสารธารคุณธรรม

 ลูกพระเกี้ยวจุดบรรจบแหง

สันติภาพ

เพ่ือสรางจิตสํานึกที่ดีตอการดํารง

ตนอยางมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีตอ

ตนเอง,สนับสนุนคาอาหารสําหรับ

ผูเขารวมโครงการ

40,000            โรงเรียน

เบญจมราชู

ทิศปตตานี

โรงเรียน

เบญจมราชู

ทิศปตตานี

4 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน

สนับสนุนคาใชจายเปนคาที่พัก 60,000            โรงเรียน

เบญจมราชู

ทิศปตตานี

โรงเรียน

เบญจมราชู

ทิศปตตานี

5 โครงการพัฒนาคุณธรรม - 

จริยธรรมในวิถีพุทธ

เสริมสรางใหเด็กและเยาวชนไทย

พุทธในสามจังหวัดชายแดนใตใหมี

ความเขมแข็งไมตกเปนทาสของ

ปญหาสังคม,สนับสนุนเปนคาใชจาย

ในการฝกอบรม

50,000            วัดนพวงศา

ราม อ.เมือง 

จ.ปตตานี

วัดนพวงศา

ราม อ.เมือง 

จ.ปตตานี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

พ.ศ. 2557 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558



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 โครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน

เสริมสรางจิตสํานึกอันดีงามตาม

หลักศาสนา สนับสนุนคาใชจาย

ภัตตาหารเชา เพลและน้ําปานะ

50,000            วัดราษฎร

บูรณะ 

อําเภอโคก

โพธิ์

วัดราษฎร

บูรณะ อําเภอ

โคกโพธิ์

2 โครงการงานประเพณี

สงกรานต-วันผูสูงอายุ

แหงชาติและวันแหงครอบครัว

เพ่ือเปนการอนุรักษ สงเสริม สืบ

สานประเพณี ที่สําคัญของไทย ,

สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม

30,000            วัดบานไร

พัฒนาราม

วัดบานไร

พัฒนาราม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการเสริมสรางทักษะชีวติ

ครอบครัวมุสลิมใหม (มุอัลลาฟ)

ฝกอบรมเสริมสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ หลักคําสอนของ

อิสลามในทุกมิติ

70,000            มูลนิธิ

สงเสริม

จริยธธรรม

ปตตานี

มูลนิธิ

สงเสริม

จริยธธรรม

ปตตานี

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ

มุสลีมะฮและบุคคลทั่วไป

ประจําป

ฝกอบรมใหกับสมาชิกและบุคคล

ทั่วไป ฝกอบรมใหกับ 

คณะกรรมการสมาชิกมุสลีมะฮ

210,000          มัสยิดตะลุ

บัน อ. สายบุรี

มัสยิดตะลุบัน

 อ. สายบุรี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการฝกอบรมเดก็และ

เยาวชนไทยมุสลิมภาคฤดูรอน 

(ฟรดอูีน) ประจําป

ฝกอบรมใหความรูความเขาใจใน

ศาสนาอิสลามอยางถูกตอง และจัด

กิจกรรมสงเสริมดานศาสนาใหแก 

เยาวชนมุสลิมเพ่ือสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได

100,000           จังหวัด

ปตตานี

สมาคมมุสลิม

ปตตานี

2 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการพัฒนา

กลุมแมบานเกษตรไปสูแหลง

เรียนรู

เสริมสรางเชื่อมโยงเครือขายการมี

สวนรวมสนับสนุนคาใชจายในการ

ฝกอบรม

150,000           จังหวัด

ปตตานี

สนง.เกษตร

อําเภอเมือง

3 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพสถาบันครอบครัว

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานศาสนา

แกสตรีมุสลิม, สนับสนุนคาใชจาย

ในการฝกอบรม

100,000           จังหวัด

ปตตานี

วิทยลัย

อิสลามศึกษา

 มอ. ปตตานี

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สตรีมุสลิมอําเภอโคกโพธิ์

สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม 78,500             อําเภอโคก

โพธิ์

มูลนิธิบาน

ดอนรักวิทยา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส



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 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

สําหรับงานสํานักงานพรอม

โตะ เกาอี้

เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

สําหรับสํานักงาน (จอภาพไมตํ่ากวา

 18 นิ้ว) พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรพรอม CD-ROM

 ชุดติดต้ังและโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด

            21,800 กองคลัง อบจ. กองคลัง อบจ.

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/ชนิด 

LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี จํานวน 

1 เครื่อง

              5,500 กองคลัง อบจ. กองคลัง อบจ.

3 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

 ขนาด 800 VA

เครื่องสาํรองไฟ ขนาด 800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง

              3,000 กองคลัง อบจ. กองคลัง อบจ.

4 โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED โทรทัศน LED  ระดับความละเอียด

จอภาพไมนอยกวา 1920 x 1080 

พิกเซล ขนาดจอภาพไมต่ํากวา 40 

นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

            52,000 (สถานีขนสง

ฯ)

กองคลัง อบจ.

5 โครงการจัดซื้อโครงเหล็กยึด

จับทีวี

โครงเหล็กยึดจับทีวี จํานวน 2 ชุด               8,500 (สถานีขนสง

ฯ)

กองคลัง อบจ.

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

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 โครงการจัดงานวันแตงโม สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 60,000            สํานักงาน

เกษตร

อ.ทุงยางแดง

สํานักงาน

เกษตร

อ.ทุงยางแดง

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

พ.ศ. 2557



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 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานกีฬา

สนับสนุนชมรมตาง ๆ ในสังกัด

สมาคมเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาดาน

กีฬาประเภทตาง ๆ การจัดการ

แขงขันกีฬาตาง ๆ

4,000,000        สมาคมกีฬา

จังหวัด

ปตตานี

สมาคมกีฬา

จังหวัดปตตานี

2 โครงการชบาเกมส สนับสนุนและสงเสริมการเลนกีฬา  

และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

 ครู อาจารย  นักเรียน  นักศึกษา  

ของโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

100,000          สนง. เขต

พ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1

สนง. เขต

พ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี และ

อนุรักษของดีเมืองยะหริ่ง 

(งานวนัปลากะพง) ประจําป

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

ปลากะพง อําเภอยะหริ่ง

350,000          ที่วาการ

อําเภอยะหริ่ง

ที่วาการ

อําเภอยะหริ่ง

2 โครงการจัดงานแขงขันกีฬา

ตกปลาสายบุรี จังหวัดปตตานี

 ประจําป

สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาล

ตําบลตะลุบันในการจัดการแขงขัน

ตกปลาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี

150,000.00      เทศบาล

ตําบลตะลุบัน

เทศบาล

ตําบลตะลุบัน

3 โครงการจัดงานทองเที่ยว

ปตตานี 2557 : กตัญูคูฟา 

444 ป แหงศรัทธา มหา

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว

ปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และงาน

แสดงแสงสีเสียงประจําปใหกับ

จังหวัด

300,000          มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

4 โครงการสมโภชศาลเจา 

จาวเองสือปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน 30,000            มูลนิธิจาว

เองสือปตตานี

มูลนิธิจาว

เองสือปตตานี

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการสานสัมพันธ 3 

วัฒนธรรมไทยมุสลิม พุทธ จีน

สนับสนุน คชจ.ในการจัดงานพบปะ

สมาคมของชาวไทย มุสลิม พุทธ จีน

 เชน คาอาหาร,คาใชจายในการจัด

สถานที่ เปนตน

100,000          สมาคมไทย 

มุสลิม พุทธ 

จีน จังหวัด

ปตตานี

สมาคมไทย 

มุสลิม พุทธ 

จีน จังหวัด

ปตตานี

2 โครงการสัมมนาผูนํา 

เจาหนาที่ วิทยากรลูกเสือ

ชาวบานจังหวัดปตตานี

ฝกประชนใหเปนคนดีมีความรักชาติ

 ศาสนาพระมหากษัตริย, สนับสนุน

คาใชจายในการฝกอบรม

100,000          ศูนย

ประสานงาน

ลูกเสือ

ชาวบาน

กองรอย

ตํารวจ

ตระเวน

ชายแดนที่ 

444

ศูนย

ประสานงาน

ลูกเสือ

ชาวบาน

กองรอย

ตํารวจ

ตระเวน

ชายแดนที่ 

444

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ



36 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาเหล็กดัด ประตู

 หนาตางหองเรียนทุกหอง

พรอมตดิตั้งของโรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

จัดหาเหล็กดัด ประตู หนาตาง

หองเรียนทุกหองพรอมติดตั้งของ

โรงเรียนบานตะบิงตีงี เพ่ือเสริม

ความปลอดภัยในโรงเรียน ปองกัน

การถูกโจรกรรมทรัพยสินของทาง

ราชการ โดยจัดหาตามราคา

ทองตลาดท่ัวไป เนื่องจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง จัดซื้อวัสดกุอสราง เชน ปูนซิเมนต 

หิน ทราย และอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อ

สมทบการกอสราง การปรับปรุง ตา

ดีกา มัสยิด วัด ปอเนาะ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

2,000,000        จังหวัด

ปตตานี

กองชาง

พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

พ.ศ. 2557



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 โครงการซอมแซมอาคาร

สํานักงาน ศูนยจําหนายและ

แสดงสินคา 1 ตําบล 1 

ผลิตภัณฑ รวมถึงอาคารอื่น ๆ

 ที่เปนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนจังหวัด

ซอมแซมอาคารสํานักงาน ศูนย

จําหนายและแสดงสินคา 1 ตําบล 1

 ผลิตภัณฑ รวมถึงอาคารอื่น ๆ ท่ี

เปนทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนจังหวัด

230,000          อบจ.ปน. กองชาง

2 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงพลับพลาบานละเวง 

ตําบลดอนทราย อําเภอไม

แกน จังหวัดปตตานี

ซอมแซมและปรับปรุงพลับพลาบาน

ละเวง ตําบลดอนทราย อําเภอไม

แกน จังหวัดปตตานี  ตาม

รายละเอียดและแบบแปลน อบจ. 

กําหนด

100,000          อําเภอไมแกน กองชาง

3 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมอาคาร และสถานที่

ในบริเวณโรงเรียนบานตะบิง

ตีงี ตามโครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนในโรงเรียน

ปรับปรุงและซอมแซมอาคาร และ

สถานที่ในบริเวณโรงเรียนบานตะ

บิงตีงี ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ในโรงเรียน เพ่ือความสวยงามและ

เปนระบบเรียบรอย เอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

300,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)



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.

4 โครงการจัดหาสปอรตไลท

สนามพรอมติดต้ัง จํานวน 2 

ชุด เพ่ือติดตั้งบริเวณลานกีฬา

ชุมชนโรงเรียนบานเขาตูม

จัดหาสปอรตไลทสนามพรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 ชุด เพ่ือติดตั้งบริเวณลาน

กีฬาชุมชนโรงเรียนบานเขาตูม 

เพ่ือใหความสวางและเพ่ือความ

ปลอดภัยในการมาใชบริการลาน

กีฬาชุมชนของประชาชนในเวลา

กลางคืน โดยจัดหาตามราคา

ทองตลาดท่ัวไป  เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ

400,000          โรงเรียน

บานเขาตูม

กองชาง

5 โครงการจัดหาเหล็กดัด

หนาตางพรอมติดตั้ง จํานวน 

108 ชอง บริเวณอาคารเรียน 

สพฐ 2/28 โรงเรียนบานเขาตูม

จัดหาเหล็กดัดหนาตางพรอมติดตั้ง 

จํานวน 108 ชอง บริเวณอาคาร

เรียน สพฐ 2/28 โรงเรียนบานเขา

ตูม เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายใน 

โดยจัดหาตามราคาทองตลาดท่ัวไป 

เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

200,000          โรงเรียน

บานเขาตูม

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

6 โครงการจัดทําที่จอด

รถจักรยานของนักเรียน

ระหวางอาคารเรียน โรงเรียน

บานเขาตูม

จัดทําที่จอดรถจักรยานของนักเรียน

ระหวางอาคารเรียน โรงเรียนบาน

เขาตูม พ้ืนคอนกรีต เพ่ือความเปน

ระเบียบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยของทรัพยสิน (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

80,000            โรงเรียน

บานเขาตูม

กองชาง

7 โครงการจัดหาปายนิเทศหนา

หองเรียนของโรงเรียนบาน

เขาตูม โดยจัดหาตามราคา

ทองตลาดท่ัวไป เนื่องจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

จัดหาปายนิเทศหนาหองเรียนของ

โรงเรียนบานเขาตูม โดยจัดหาตาม

ราคาทองตลาดท่ัวไป เน่ืองจากเปน

ครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ

48,000            โรงเรียน

บานเขาตูม

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานปลักปรือ–

วัดทุงขอย หมูท่ี 1 ตําบลมวง

เตี้ย–บานลุตง หมูท่ี 6 ตําบล

แมลาน อําเภอแมลาน 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานปลักปรือ–วัดทุงขอย หมูที่ 

1 ตําบลมวงเตี้ย–บานลุตง หมูท่ี 6 

ตําบลแมลาน อําเภอแมลาน 

จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 655.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,500,000        อําเภอแมลาน กองชาง

2 โครงการกอสรางถนนบุกเบิก

สาย หมูที่ 1 ตําบลตอหลัง 

อําเภอยะหริ่ง–หมูที่ 6 ตําบล

บานนอก อําเภอปะนาเระ 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนบุกเบิกสาย หมูท่ี 1 

ตําบลตอหลัง อําเภอยะหริ่ง–หมูที่ 6

 ตําบลบานนอก อําเภอปะนาเระ 

จังหวัดปตตานี ผิวจราจรลูกรังกวาง

 5.00 เมตร ยาว 1,610.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยกระดับดินถมหนา

 0.60 เมตร วางทอ คสล. ขนาด f 

1.00 เมตร  จํานวน 8 จุด ๆ ละ 8 

ทอน รวม  64.00 ทอน (โครงการ

ตอเนื่อง)  (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

3,000,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

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

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

พ.ศ. 2558



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.

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 2 ตําบลตะโละกาโปร–

หมูท่ี 1 ตําบลหนองแรต 

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบล

ตะโละกาโปร–หมูท่ี 1 ตําบลหนอง

แรต อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 

ผิวจราจรหินคลุกกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,400.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,286,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานแบลา–ริมคลอง หมูที่

 5 ตําบลจะรัง อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานแบ

ลา–ริมคลอง หมูที่ 5 ตําบลจะรัง 

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว

 1,250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,477,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานคลอง  หมูที่ 1 ตําบล

ดอน – หมูท่ี 1 ตําบลตันหยง

จึงงา อําเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานคลอง 

 หมูท่ี 1 ตําบลดอน – หมูท่ี 1 

ตําบลตันหยงจึงงา อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี  ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,900.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบท่ี

 อบจ.กําหนด)

2,245,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน



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.

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานบองอ หมูท่ี 1 ตําบล

ตรัง–หมูที่ 4 ตําบลเกาะจัน 

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานบองอ

 หมูท่ี 1 ตําบลตรัง–หมูท่ี 4 ตําบล

เกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5.00

 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนา 0.15

 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,570,000        อําเภอมายอ กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานกาโด หมูท่ี 4 ตําบล

ตรัง–ตําบลปะโด อําเภอมายอ

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานกาโด 

หมูท่ี 4 ตําบลตรัง–ตําบลปะโด 

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว

 750.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

815,000          อําเภอมายอ กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 4 ตําบลเกาะจัน–หมูที่ 

2 ตําบลกระเสาะ อําเภอมายอ

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 4 ตําบล

เกาะจัน–หมูที่ 2 ตําบลกระเสาะ 

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว

 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,876,000        อําเภอมายอ กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 3 ตําบลมายอ–หมูที่ 1 

ตําบลถนน อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3 ตําบล

มายอ–หมูที่ 1 ตําบลถนน อําเภอ

มายอ จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหิน

คลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว 900.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

978,000          อําเภอมายอ กองชาง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหนามัสยิด หมูที่ 2 ตําบล

ลุโบะยิไร อําเภอมายอ–หมูที่ 

4 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยาง

แดง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายหนามัสยิด

 หมูท่ี 2 ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมา

ยอ–หมูท่ี 4 ตําบลพิเทน อําเภอทุง

ยางแดง จังหวัดปตตานี ผิวจราจร

หินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว 

2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,753,000        อําเภอมายอ กองชาง

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานโตะชูด หมูท่ี 6 

ตําบลพิเทน อําเภอทุงยาง

แดง–ตําบลลางา อําเภอมายอ

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานโตะชูด

 หมูท่ี 6 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยาง

แดง–ตําบลลางา อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรัง

หนา 0.20 เมตร  (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

926,000          อําเภอมายอ กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ
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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.

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายสวนจีน หมูท่ี 4 ตําบลกะ

รุบี อําเภอกะพอ จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายสวนจีน 

หมูท่ี 4 ตําบลกะรุบี อําเภอกะพอ 

จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมลูกรัง

หนา 0.20 เมตร ยาว  800.00 เมตร

 วางทอ คสล.ขนาด f 1.00 เมตร 

จํานวน 6 ทอน  (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,676,000        อําเภอกะพอ กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 6 ตําบลบานา อําเภอ

เมือง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 6 ตําบล

บานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,135,000        อําเภอเมือง กองชาง

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

หลังโรงเรียนบานคลองต่ํา หมู

ที่ 4 ตําบลปะนาเระ–หมูที่ 4 

ตําบลตะโละกาโปร อําเภอยะ

หริ่ง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกหลังโรงเรียน

บาน คลองต่ํา หมูที่ 4 ตําบลปะนา

เระ–หมูที่ 4 ตําบลตะโละกาโปร 

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว

 1,300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,849,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน



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.

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานสะพานหิน หมูที่ 4 

ตําบลดอนทราย–บานมวงชุม 

หมูท่ี 2 ตําบลไทรทอง อําเภอ

ไมแกน จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบาน

สะพานหินหมูที่ 4 ตําบลดอน

ทราย–บานมวงชุม หมูท่ี 2 ตําบล

ไทรทอง อําเภอไมแกน จังหวัด

ปตตานี ผิวจราจรหินคลุกกวาง 5.00

 เมตร ยาว 1,860.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร เสริมลูกรังหนา 0.20 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,500,000        อําเภอไมแกน กองชาง

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 5 ตําบลยาม–ูตําบล

บางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 ตําบล

ยามู–ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร

 หนา 0.15  เมตร เสริมลูกรังหนา  

0.50 เมตร  วางทอ คสล. ขนาด f 

0.80 เมตร จํานวน  2  จุด ๆ ละ 

8.00 เมตร รวม 16 ทอน (ตามแบบ

ที่ อบจ.กําหนด)

1,876,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ
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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.

17 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง 

หมูท่ี 9 ตําบลตะลุโบะ–หมูท่ี 4

 ตําบลบานาอําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี

บุกเบิกถนนลูกรัง หมูท่ี 9 ตําบลตะลุ

โบะ–หมูท่ี4 ตําบลบานา อําเภอ

เมือง จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

6.00  เมตร ยาว 850.00 เมตร หนา

 0.30 เมตร ยกระดับดินถมหนา  

1.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,729,000        อําเภอเมือง กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

ตําบลรูสะมิแล–เชื่อมเขต

เทศบาลเมืองปตตานี อําเภอ

เมือง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนลูกรัง ตําบลรูสะมิแล–

เชื่อมเขตเทศบาลเมืองปตตานี 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 9.00  เมตร ยาว 500.00 

เมตร หนา 0.20 เมตร ยกระดับดิน

ถม 1.00 เมตร วางทอ คสล. ขนาด f

 0.80 เมตร จํานวน 2 จุด ๆ ละ 

14.00 เมตร รวม 28 ทอน (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,090,000        อําเภอเมือง กองชาง

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

หินคลุกสายบานกอและ หมูท่ี

 5 ตําบลละหาร–บานจลาโก 

หมูท่ี 6 ตําบลมะนังดาลํา 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบาน

กอและ หมูที่ 5 ตําบลละหาร–บาน

จลาโก หมูที่ 6 ตําบลมะนังดาลํา 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว

 2,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,490,000        อําเภอสายบุรี กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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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.

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 7 ตําบลปาไร อําเภอ

แมลาน–ตําบลคอลอตันหยง 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 7 ตําบล

ปาไร อําเภอแมลาน–ตําบลคอลอ

ตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี ผิวจราจรหินคลุกกวาง 6.00

 เมตร ยาว 1,650.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (โครงการตอเน่ือง) 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,879,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 1 ตําบลควนโนร–ีหมูท่ี 

5 ตําบลนาเกตุ อําเภอโคกโพธิ์

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบล

ควนโนร–ีหมูท่ี 5 ตําบลนาเกตุ 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว

 2,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,525,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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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.

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

หมูท่ี 4 ตําบลควนโนรี อําเภอ

โคกโพธิ–์ตําบลคอลอตันหยง 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกหมูที ่4 ตําบล

ควนโนรี อําเภอโคกโพธิ–์ตําบล

คอลอตันหยง อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหินคลุก

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,280.00 

เมตร หนา  0.15 เมตร เสริมลูกรัง

หนา 0.40 เมตร วางทอ คสล. ขนาด

 f 0.80 เมตร จํานวน 1 จุด รวม 8 

 ทอน (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,263,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานปลักปรือ หมูที่ 1 

ตําบลมวงเตี้ย อําเภอแมลาน–

ตําบลดาโตะ อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายบานปลัก

ปรือ หมูที่ 1 ตําบลมวงเตี้ย อําเภอ

แมลาน–ตําบลดาโตะ อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี ผิวจราจรหิน

คลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว 

1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรังหนา 0.20 เมตร  (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,589,000        อําเภอแมลาน กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 5 ตําบลบางโกระ–หมูที่

 1 ตําบลทาเรือ อําเภอโคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 5 ตําบล

บางโกระ–หมูที่ 1 ตําบลทาเรือ 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4.00 เมตร ยาว

 1,700.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,750,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูท่ี 4 ตําบลโคกโพธิ–์หมูท่ี 1

 ตําบลบางโกระ อําเภอโคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนน คสล. หมูท่ี 4 ตําบล

โคกโพธิ–์หมูท่ี 1 ตําบลบางโกระ 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,435,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

26 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 2 ตําบลปาบอน–หมูท่ี 

2 ตําบลชางไหตก อําเภอโคก

โพธิ์ จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบล

ปาบอน–หมูที่ 2 ตําบลชางไหตก 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว

 2,850.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

วางทอ คสล. ขนาดf 0.80 เมตร 

จํานวน 10 จุด ๆ ละ 9.00 เมตร 

รวม 90 ทอน (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

3,534,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 ตําบลบางเขา อําเภอหนองจิก

 จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุก ตําบลบางเขา 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 6.00 เมตร ยาว

 2,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เสริมลูกรัง 0.30 เมตร วางทอ คสล.

ขนาด f0.80 เมตร จํานวน 3 จุด ๆ 

ละ  9.00 เมตร รวม 27 ทอน   

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

4,878,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

28 โครงการกอสรางถนน คสล. 

บานปาแดลางา–หมูท่ี 5 

ตําบลปุโละปุโย อําเภอหนอง

จิก จังหวัดปตตานี

กอสรางถนน คสล. บานปาแดลา

งา–หมูท่ี 5 ตําบลปุโละปุโย อําเภอ

หนองจิก จังหวัดปตตานี ผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 524.00 เมตร

 หนา 0.15 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,989,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

29 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน

ซือรงหมูที่ 3–หมูท่ี 7 บานนิป

กูเละ ตําบลเขาตูม อําเภอยะ

รัง จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสายบานซือรงหมูท่ี 3–

หมูท่ี 7 บานนิปกูเละ ตําบลเขาตูม 

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตาน ีผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

1,200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,680,000        อําเภอยะรัง กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 1 ตําบลยาม–ูหมูท่ี 3 

ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี ชวงท่ี 1

กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบล

ยามู–หมูท่ี 3 ตําบลบางปู อําเภอยะ

หริ่ง จังหวัดปตตานี ชวงท่ี 1 ผิว

จราจรหินคลุกกวาง 15.50 เมตร 

ยาว 600.00 เมตร หนา 0.18 เมตร

 ชวงท่ี 2 ผิวจราจรหินคลุกกวาง 

8.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร 

เสริมลูกรังหนา 0.12 เมตร พ้ืนที่ไม

นอยกวา 10,490.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

3,485,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

31 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสาย 

อบจ.ปน. 3052 บานดอนรัก–

บานทากูโบ อําเภอหนองจิก 

จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3052 

บานดอนรัก–บานทากูโบ อําเภอ

หนองจิก จังหวัดปตตานี ผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 

เมตร หนา 0.03  เมตร เสริมหิน

คลุกหนา 0.05  เมตร พ้ืนที่ไมนอย

กวา 6,000.00 ตารางเมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,610,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

32 โครงการเสริมผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3024 

 บานตะโละ–บานปุลากง 

ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอส

ฟลทติก คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 

3024  บานตะโละ–บานปุลากง 

ตําบลตะโละ อําเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปตตานี ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 755.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร  พื้นท่ีไม

นอยกวา 6,040.00  ตารางเมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,986,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

33 โครงการเสริมผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอน

กรีตสาย อบจ.ปน. 3043 บาน

เกาะบาตอ–บานบาโงยะหา 

ตําบลเมาะมาวี ตําบลกอลํา 

ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี

เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอนกรีตสาย อบจ.ปน. 3043 

บานเกาะบาตอ–บานบาโงยะหา 

ตําบลเมาะมาวี ตําบลกอลํา ตําบล

เขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร 

ไหลทางขางละ 1.00 เมตร พ้ืนที่ไม

นอยกวา 8,000.00 ตารางเมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,650,000        อําเภอยะรัง กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

34 โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ

ดินลูกรัง หมูที่ 8 ตําบลแปน–

บานจากอง ตําบลปะเสยะวอ 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

บุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง หมูท่ี 

8 ตําบลแปน–บานจากอง ตําบลปะ

เสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด

ปตตานี ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,900.00 เมตร หนา 0.40  

เมตร วางทอ คสล. ขนาด f 0.60 

เมตร จํานวน 4 จุด ๆ ละ 8.00 

เมตร รวม 32 ทอน (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

1,461,000        อําเภอสายบุรี กองชาง

35 โครงการกอสรางสะพานหิน 

คสล. ขางคลองเคียน หมูที่ 1 

บานเคียน ตําบลพอมิ่ง 

อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี

กอสรางสะพานหิน คสล. ขางคลอง

เคียน หมูที่ 1 บานเคียน ตําบลพอ

มิ่ง อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 7.00 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,000,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



55 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง จัดซื้อวัสดกุอสราง เชน ปูนซิเมนต 

หิน ทราย ทอ คสล. ไม ดินลูกรัง 

หินคลุก หิน 3/8” ยางCMS-2h 

ยางCRS-2 เพ่ือใชในการซอม

บํารุงรักษางานดานโยธาหรือ

สําหรับการปฏิบัติงานฝายสํารวจ 

และงานบํารุงทางสะพาน ถนน ซึ่ง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

รับผิดชอบ

2,000,000        จังหวัดปตตานี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่   2.3  จัดใหมีและพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

1 โครงการใหความรูเรื่องการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ใหความรูเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ประจําป เพื่อสงเสริมการสราง

จิตสํานึกใหแกประชาชนตระหนัก

ถึงคณุคาของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชุมชน  สามารถใชทรัพยากรท่ีมี

อยูในชุมชนอยางคุมคา รวมถึง

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ซึ่งสงผล

ตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

โดยจายเปนคาตอบแทนวทิยากร 

คาอาหาร คาวัสด ุคายานพาหนะ 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

2 โครงการซอมแซม บํารุงรักษา

 จัดหาวัสดุอุปกรณเตาเผาขยะ

 และระบบประปา ในเขต

อุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี 

ตําบลบานา จังหวัดปตตานี

ซอมแซม บํารุงรักษา จัดหาวัสดุ

อุปกรณเตาเผาขยะ และระบบ

ประปา ในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด

ปตตานี ตําบลบานา จังหวัดปตตานี

10,000            จังหวัดปตตานี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

3 โครงการปลูกปาชายเลนเพ่ือ

คืนความสมบูรณใหแก

ธรรมชาติ

ปลูกปาชายเลนเพ่ือคืนความสมบูรณ

ใหแกธรรมชาติ เพ่ือใหคนในชุมชน

เห็นความสําคัญของปาชายเลนอัน

เปนแหลงอาหารสําคัญทางระบบ

นิเวศวิทยาและสงเสริมการมีสวน

รวมของคนในชุมชนในการรวมดวย

ชวยกันอนุรักษและรักษาปาชายเลน

 เพ่ือคืนความสมบูรณใหแก

ธรรมชาติไดอยางยั่งยืน โดยจาย

เปนคาใชจายในพิธีเปด–ปด 

คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีกร 

คาอาหาร คาพันธุไม และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

4 โครงการจางเหมาแรงงานทํา

ของตาง ๆ

จางเหมาแรงงานทําของตาง ๆ เชน 

คาจางเหมาลางทอระบายน้ําในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี คาจางติดตั้ง

อุปกรณไฟฟา คาติดตั้งประปา คา

ติดต้ังโทรศัพท คาจางตัดหญาไหล

ทางถนนถายโอนและอื่น ๆ ตาม

ความจําเปน

30,000            จังหวัดปตตานี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

5 โครงการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนในการอนุรักษ

และฟนฟูคุณภาพนํ้า

สรางการมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรักษและฟนฟูคุณภาพน้ํา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนในพ้ืนที่ในการรณรงค

การอนุรักษทรัพยากรนํ้าและฟนฟู

แหลงนํ้า รวมถึงการรณรงคใหรูจัก

ใชนํ้าอยางคุมคาและประหยัด 

เพ่ือใหมีแหลงนํ้าและน้ําใชอยาง

เพียงพอและยั่งยืน โดยจายเปน

คาใชจายในพิธีเปด–ปด 

คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีกร 

คาอาหาร คาวัสด ุและคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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.

1 โครงการสนับสนุนการ

ฝกอบรมหรือฝกทบทวนใหแก

สมาชิก อปพร. จํานวน 12 

อําเภอ

ฝกอบรมหรือฝกทบทวนใหแก

สมาชิก อปพร. จํานวน 12 อําเภอ 

ใหมีความพรอมและเพ่ิมพูนความรู

ในการปฏิบัติงาน

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุตาง ๆ ใน

การชวยเหลือผูประสบสา

ธารณภัย อุทกภัย วาตภัย 

อัคคภียัและภัยพิบัติตาง ๆ ใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี

จัดซื้อวัสดุตาง ๆ ในการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย

 อัคคีภัยและภัยพิบัติตาง ๆ ในพ้ืนที่

จังหวัดปตตานี เชน ไม กระเบื้อง

หลังคา ปูนซเีมนต ถุงยังชีพ ฯลฯ 

ตามความจําเปน

1,000,000        จังหวัดปตตานี กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.2 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



60 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 6 ตําบลควน–หมูท่ี 5 

ตําบลทาน้ํา อําเภอปะนาเระ 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 6 ตําบล

ควน–หมูท่ี 5 ตําบลทาน้ํา อําเภอ

ปะนาเระ จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 10.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 

ยาว 3,000.00 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

1,500,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

2 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 6 ตําบลปะกาฮะรัง-หมูท่ี 3

 ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง-

หมูท่ี 1, หมูท่ี 4 ตําบลดอนรัก

 อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 6 ตําบลปะ

กาฮะรัง-หมูท่ี 3 ตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมือง-หมูท่ี 1, หมูท่ี 4 ตําบล

ดอนรัก อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 20.00 เมตร 

ยาว 2,500.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

 (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,234,000        อําเภอเมือง กองชาง

3 โครงการขุดลอกคลองสาย 

หมูท่ี 1 ตําบล บางเขา–หมูท่ี 

2, หมูท่ี 3 ตําบลตุยง อําเภอ

หนองจิก จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสาย หมูที่ 1 ตําบล 

บางเขา–หมูที่ 2, หมูท่ี 3 ตําบลตุยง

 อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

ขนาดกวาง 12.00 เมตร ยาว 

4,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,497,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



61 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการขุดลอกคลองสาย 

หมูท่ี 3 ตําบลคลองมานิง–หมู

ที่ 6, หมูท่ี 2 ตําบลกะมิยอ 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสาย หมูที่ 3 ตําบล

คลองมานิง–หมูที่ 6, หมูท่ี 2 ตําบล

กะมิยอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

 ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 

4,500.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,008,000        อําเภอเมือง กองชาง

5 โครงการขุดลอกคลองระบาย

น้ําสาย หมูที่ 5,หมูท่ี 4 บาน

เกาะจัน–หมูที่ 2 บานกระ

เสาะ–หมูที่ 1 ตําบลตรัง 

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองระบายน้ําสาย หมูท่ี 

5,หมูท่ี 4 บานเกาะจัน–หมูที่ 2 

บานกระเสาะ–หมูที่ 1 ตําบลตรัง 

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 12.00 เมตร ยาว 7,720.00 

เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

4,000,000        อําเภอมายอ กองชาง

6 โครงการขุดลอกคลองระบาย

น้ํา สายหมูที่ 1 บานบาโง 

ตําบลปาหนัน–หมูที่ 5 บาน

เกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองระบายน้ํา สายหมูท่ี 1

 บานบาโง ตําบลปาหนัน–หมูที่ 5 

บานเกาะจัน อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 12.00 เมตร 

ยาว 7,720.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

 (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

4,000,000        อําเภอมายอ กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

พ.ศ. 2558

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557



62 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการขุดลอกคลอง

ในโครงการพระราชดําริ หมูที่

 4 บานกูแบสิรา ตําบลกอลํา 

อําเภอยะรัง–บานนํ้าใส ตําบล

ลุโบะยิไร อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองในโครงการ

พระราชดําริ หมูที่ 4 บานกูแบสิรา 

ตําบลกอลํา อําเภอยะรัง–บานนํ้าใส

 ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 15.00 

เมตร ยาว 4,000.00 เมตร ลึก 3.00

 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,755,000        อําเภอยะรัง กองชาง

8 โครงการขุดลอกคลองโตะตีเต

 หมูท่ี 4, หมูท่ี 3 บาน

บาโลย–บานตันหยงดาลอ 

อําเภอยะหริ่ง-หมูท่ี 4 บาน

กระหวะ อําเภอมายอ จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองโตะตีเต หมูที่ 4, หมูท่ี 

3 บานบาโลย–บานตันหยงดาลอ 

อําเภอยะหริ่ง-หมูท่ี 4 บานกระหวะ

 อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ขนาด

กวาง 8.00 เมตร ยาว 4,000.00 

เมตร ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ.กําหนด)

1,705,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

9 โครงการขุดลอกคลองฮูแตกอ

แลลีโก หมูที่ 5, หมูท่ี 6, หมูท่ี

 10, หมูท่ี 3 บานฮูแตกอแลลี

โก ตําบลเตราะบอน–บานบา

โงยือริง ตําบลบือเระ อําเภอ

สายบุรี จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองฮูแตกอแลลีโก หมูที่ 5,

 หมูท่ี 6, หมูท่ี 10, หมูท่ี 3 บานฮู

แตกอแลลีโก ตําบลเตราะบอน–

บานบาโงยือริง ตําบลบือเระ อําเภอ

สายบุรี จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

10.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 

ลึก 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

1,437,000        อําเภอสายบุรี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



63 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการขุดลอกคลองฮูแตกือ

แล หมูที่ 4 บานบือแร–หมู 3 

บานบาโงยือริง ตําบลบือเระ 

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองฮูแตกือแล หมูที่ 4 

บานบือแร–หมู 3 บานบาโงยือริง 

ตําบลบือเระ อําเภอสายบุรี จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 10.00 เมตร 

ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

 (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

732,000          อําเภสายบุรี กองชาง

11 โครงการขุดลอกคลองแลม

แปง หมูที่ 8 บานแลมแปง–

หมูท่ี 2, หมูท่ี 1 บานทาชบา 

ตําบลบานกลาง อําเภอปะนา

เระ จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองแลมแปง หมูที่ 8 บาน

แลมแปง–หมูที่ 2, หมูท่ี 1 บานทา

ชบา ตําบลบานกลาง อําเภอปะนา

เระ จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

25.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร 

ลึก 3.50 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

2,299,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

12 โครงการขุดลอกคลองบาน

ควนกะลาทอง หมูท่ี 2 บาน

ควนเปล–หมูที่ 7 บานโคก

ขี้เหล็ก–หมูที่ 6 บานพรุวงั 

ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองบานควนกะลาทอง 

หมูท่ี 2 บานควนเปล–หมูที่ 7 บาน

โคกขี้เหล็ก–หมูที่ 6 บานพรุวงั 

ตําบลทาเรือ อําเภอโคกโพธ จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 10.00 เมตร 

ยาว 4,000.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร

 (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

1,917,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



64 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการขุดลอกคลองสาย

บานตรัง–บานเกาะจัน หมูท่ี 

1, หมูท่ี 2 ตําบลตรัง–หมูท่ี 3 

บานเกาะจัน อําเภอมายอ 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายบานตรัง–บาน

เกาะจัน หมูที่ 1, หมูท่ี 2 ตําบล

ตรัง–หมูที่ 3 บานเกาะจัน อําเภอ

มายอ จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

8.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ลึก

 3.00 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

810,000          อําเภอมายอ กองชาง

14 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา

และวางทอระบายน้ํา เพื่อ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสนาม

ฟุตบอลบลูกาอีซี หมูท่ี 4 

ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคูระบายน้ําและวางทอ

ระบายน้ํา เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณสนามฟุตบอลบลูกาอีซี หมูท่ี

 4 ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 1,980.00 เมตร ลึก 2.00

 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

387,000          อําเภอสายบุรี กองชาง

15 โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 2

 บานมวงเตี้ย–หมูที่ 3 ตําบล

คลองใหม อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลอง หมูที่ 2 บานมวงเตี้ย–

หมูท่ี 3 ตําบลคลองใหม อําเภอยะรัง

 จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 20.00 

เมตร ยาว 2,600.00 เมตร ลึก 3.50

 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,366,000        อําเภอยะรัง กองชาง

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



65 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการขุดลอกคลองหมูท่ี 

1–หมูท่ี 2 ตําบลเมาะมาวี 

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองหมูท่ี 1–หมูท่ี 2 ตําบล

เมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 15.00 เมตร 

ยาว 700.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร 

(ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

652,000          อําเภอยะรัง กองชาง

17 โครงการขุดลอกคลองระบาย

น้ํา บริเวณศนูยบําบัดยาเสพติด

กูแบสะนิง ตําบลเมาะมาวี 

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองระบายน้ํา บริเวณศูนย

บําบัดยาเสพติดกูแบสะนิง ตําบล

เมาะมาวี อําเภอ ยะรัง จังหวัด

ปตตานี ขนาดกวาง 15.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร

 (ตามแบบท่ี อบจ.กําหนด)

809,000          อําเภอยะรัง กองชาง

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงอัฒจันทรสนามกีฬา

กลางองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

ซอมแซมและปรับปรุงอัฒจันทร

สนามกีฬากลางองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

500,000          อําเภอเมือง กองชาง

2 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬากลาง 

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

ซอมแซมและปรับปรุงรั้วสนามกีฬา

กลาง องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี เพ่ือสรางความปลอดภัย

ภายในสนามกีฬากลาง องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

150,000          อําเภอเมือง กองชาง

พ.ศ. 2558
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2557 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.2 แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ



67 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการถมดินบริเวณศูนย

จริยธรรมบานปากน้ํา ตําบล

สะบารัง อําเภอเมือง จังหวัด

ปตตานี

ถมดินบริเวณศนูยจริยธรรมบาน

ปากน้ํา ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี พ้ืนท่ี 3,200 ตาราง

เมตร สูง 2.50 เมตร (ตามแบบท่ี 

อบจ. กําหนด)

1,883,000        อําเภอเมือง กองชาง

2 โครงการกอสรางอาคารศนูย

จริยธรรมหมูท่ี 4 บานกูแบปูยู

 ตําบลมวงเตี้ย อําเภอแมลาน

 จังหวัดปตตานี

กอสรางอาคารศนูยจริยธรรมหมูที่ 4

 บานกูแบปูยู ตําบลมวงเตี้ย อําเภอ

แมลาน จังหวัดปตตานี ขนาดกวาง 

6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 

3.20 เมตร (ตามแบบท่ี อบจ. 

กําหนด)

1,500,000        อําเภอแมลาน กองชาง

ยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางการพัฒนาที่   5.3  กอราง ปรับปรุงสถานที่เปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



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 โครงการรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

สนับสนุนการมีสวนรวมของ

ประชาชนกับหนวยงานของรัฐใน

การเพ่ิมศกัยภาพการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและรักษาความสงบ

ในพื้นท่ี  จากปญหาความไมสงบใน

พ้ืนที่ รวมถึงปญหาสังคมตาง ๆ มี

จํานวนลดลง ประชาชนมีความรูสึก

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก

ขึ้น ชุมชนมีความเขมแข็งสามารถ

ดูแลตนเองได และเกิดความ

ปรองดองสมานฉันทและความสันติ

สุขในพื้นท่ี โดยจายเปนคาใชจายใน

การฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติใหแกอาสาสมัครตํารวจ

ชุมชน อาสาจราจร สมาชิกแจงขาว 

เจาหนาที่สืบสวนดานความม่ันคง 

ผูแทนชุมชน เปนตน เชน 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุ

ในการฝกอบรม คาใชจายในการ

จัดเตรียมสถานที่ และคาใชจาย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

1,500,000        จังหวัดปตตานี กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน



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.

2 โครงการซอมเปลี่ยนโคมไฟฟา

และตูควบคุมในบริเวณถนน

สายตาง ๆ ในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี

ซอมเปลี่ยนโคมไฟฟาและตูควบคุม

ในบริเวณถนนสายตาง ๆ ในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี โดยเปลี่ยนโคม

ไฟหลังเตา 15 ชุด ตูควบคมุระบบ

ไฟฟาแสงสวาง 4 ชุด และอื่น ๆ

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

3 โครงการกอสรางไฟฟาแสง

สวาง Post Top จํานวน 40 

ตน

กอสรางไฟฟาแสงสวาง Post Top 

จํานวน 40 ตน ความสูง 12.00 

เมตร (หลอด W.MH) ติดต้ังในพื้นท่ี

จังหวัดปตตานี (ตามแบบท่ี อบจ.

กําหนด)

10,400,000      จังหวัดปตตานี กองชาง

4 โครงการทําปาย

ประชาสัมพันธความปลอดภัย

บนทองถนน

ทําปายประชาสัมพันธความ

ปลอดภัยบนทองถนนเพ่ือลด

อุบัติเหตุ และการติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธการปองกันภัยพิบัติ

ตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารตาง ๆ จาก อบจ.ปน.

50,000            จังหวัดปตตานี กองชาง

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557



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 โครงการซอมแซมปายจราจร

หลักโคง หลักกิโลเมตร 

GUARD RAIL ตีเสนจราจร

บนพื้นทางถนน ที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

รับผิดชอบ

ซอมแซมปายจราจรหลักโคง หลัก

กิโลเมตร GUARD RAIL ตีเสน

จราจรบนพ้ืนทางถนน ที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีรับผิดชอบ

100,000          จังหวัดปตตานี กองชาง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบ ความเรียบรอยใหเกิดขึ้นภายในจังหวัด

พ.ศ. 2557



71 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัมมนาวิชาการของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนถายโอนระดับ

ภาคใต

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเขารวมสัมมนาวิชาการกี่ยว

กับทิศทางและความกาวหนา

ภายหลังการถายโอนภารกิจการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

300,000          พ้ืนที่ใน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการมหกรรมทางวิชาการ

ของหนวยงานของรัฐ

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดรับ

ประสบการณใหมๆและไดเรียนรู

นอกสถานท่ี

60,000            หนวยงาน

ของรัฐใน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการเขารวมโครงการ

มหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถิ่นประจําป 2558

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดเขา

รวมงานมหกรรมวิชาการของอปท.

300,000          เมืองทองธานี

จ.นนทบุรี

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการศกึษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรกองการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรมและ

โรงเรียนในสังกัด

นําบุคลากรกองการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด

 อปท.

          800,000 ภาคกลาง 

ภาคเหนือ

และภาค

ตะวันออก

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม



72 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาสถานศกึษาสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ประจําป 2558

บุคลากรทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของใน

การประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่ของตน

อยางมีประสิทธิภาพและเปนคนมี

คุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง

            40,000 สถานศึกษา

ในสังกัด

องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริม

กํากับ ดูแลและติดตามการจัด

การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ประจําปงบประมาณ 

2558

สถานศึกษา บุคลากรของโรงเรียน

สังกัด อบจ.ปตตานี มีคุณภาพตาม

เกณฑ มฐ.

            20,000 องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการฝกอบรมสมัมนาเพื่อ

พัฒนาบุคลากรทางการศกึษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีไดรับการฝกอบรมในดาน

วิชาการ

          500,000 องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

8 โครงการอิสลามศึกษาเต็ม

รูปแบบ

-จางครูวทิยากรอิสลามศึกษาจํานวน

 5  รายมีคาตอบแทนรายเดือนๆละ

12,000บาท

-จัดซื้อหนังสอื  วัสดุสื่อการเรียน 

ฯลฯ

1,928,000        โรงเรียนบาน

เขาตูม

กอง

การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



73 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการคาตอบแทนการ

ตรวจประเมินผลงานของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัด อบจ.

ปตตานี เพ่ือใหมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะใหกับ คกก.

ประเมินผลงานวทิยฐานะ

ชํานาญการ

ขาราชการครูท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํา

กวาชํานาญการ จํานวน 1 คน 

ไดรับการประเมินผลงานวิทยฐานะ

ชํานาญการ

            15,000 องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการคดัเลือกนักเรียนเพ่ือ

เขารวมโครงการแขงขันคนเกง

ในโรงเรียน อปท.ประจําป 

2558

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีไดเขารวมการแขงขันคนเกง

ในระดับประเทศสามารถสราง

ชื่อเสียงใหตนเอง โรงเรียนและ

อบจ.ปตตานี

          150,000 องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

และกรม

สงเสริมการ

ปกครอง

ทองถิ่น

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการคาใชจายในการ

ดําเนินประเมินผลงานดาน

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่สําหรับวิทยฐานะ

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

คณะกรรมการประเมินผลงานดาน

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษเช่ียวชาญ

              6,000  

องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ



74 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการตาตอบแทนการ

ตรวจประเมินผลงานของ

ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัด อบจ.ปน.

เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ใหกับ คกก.ประเมินผลงาน

สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญและ

เชี่ยวชาญพิเศษ

ครูท่ีมีวิทญฐานะไมตํ่ากวาชํานาญ

การพิเศษ จํานวน 1 คน 

ผูทรงคุณวุฒิดานการศกึษาจาก

มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 1 คน 

ผูแทนสวนราชการดานการศกึษาใน

จังหวัด จํานวน 1 คน ปลัด อบจ.ปน

 ทองถิ่นจังหวัดและครูท่ีมีวิทยฐานะ

ไมต่ํากวาเชี่ยวชาญพิเศษ

            26,500  

องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการคดัเลือกนักเรียน เพื่อ

เขารวมโครงการแขงขัน

ทักษะทางวชิาการของ อปท.

ระดับภาคใต ประจําป 2558

ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปตตานี

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการของ อปท.ระดับภาคใตตาม

กิจกรรมทางวิชาการท่ีกําหนด

          300,000 องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานีและ

เทศบาล

เมืองพัทลุง

กอง

การศึกษาฯ

14 โครงการสนับสนุนชุมนุม

ลูกเสือ ประจําป 2558

คร/ูนักเรียนโรงเรียนบานเขาตูม 

ระดับชั้น ป.6 และโรงเรียนบนตะ

บิงตีงีระดับมัธยมศึกษาปที3่ เขา

รวมกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี

            50,000 ตามที่ อปท.

กําหนด

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



75 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการปฐมนิเทศกอนเปด

ภาคเรียนสําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พนักงานจางของโรงเรียนใน

สังกัด

ขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและพนักงานจางโรงเรียนใน

สังกัด ปฏิบัติงานสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร

            80,000 องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

16 โครงการประชุมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดพบปะพูดคยุ สรางความ

เขาใจในการปฏิบัติงานไดถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ

            30,000 สถานศึกษา

ในสังกัด

องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

17 โครงการพัฒนาเพ่ือการศึกษา

ปฐมวัย

นํกเรียนระดับชั้นปฐมวัยในพื้นท่ี

จังหวัดปตตานีไดมีการพัฒนา

ความรูและสติปญญา

          300,000 องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

18 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.ปตตานีและสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1-3 ศึกษาดูงาน พบปะ

 แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ดานการศึกษา

          900,000 ภาคกลาง 

ภาคอีสาน

และภาคเหนือ

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



76 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ ประจําป 2558

ครูและนักเรียนสังกัดอบจ.ปน.และ

สนง.เขตพ้ืนที่การศกึษา

ประถมศึกษาปตตานี 1-3 เขารวม

โครงการ จํานวน 5000 คน โดยได

มีการจัดกิจกรรมตางๆท้ังภาคเวที 

กิจกรรมภาคสนาม เพ่ือใหเด็ก 

เยาวชนไดรับความรูและ

ประสบการณ ความสนุกสนานใน

การจัดงาน

        1,000,000 สนามกีฬา

กลาง 

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

20 โครงการจัดซื้อและจัดจาง

เอกสารวดัผลตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 2551

จัดทําแบบพิมพทางการศึกษา(แบบ

 ปพ.)ใหโรงเรียนในสังกัด

          100,000 โรงเรียนใน

สังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

21 โครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานีไดดื่มนมทุกคน

        5,000,000 สถานศึกษา

ในสังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



77 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเยี่ยมเยียนวัดใน

เทศกาลเขาพรรษา

จัดซื้อเครื่องอัฐบริขารตางๆ เชน

เทียนพรรษา เครื่องปจจัยไทยธรรม

และเครื่องใชอื่นๆใหกับวัดในพื้นท่ี

จังหวัดปตตานี

          100,000 วัดในพ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

กองการ

ศึกษาฯ

2 โครงการจัดพิธีรวมละหมาด

เนื่องในวันฮารีรายอฮัจย 

ประจําป 2558

ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

เยาวชนและประชาชนในจังหวัด

ปตตานีรวมกันทํากิจกรรมในวันฮารี

รายอฮัจย

            60,000 สนามกีฬา

กลาง

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กองการ

ศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนแหเรือพระ

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

สนับสนุนการแตงเรือในเทศกาลชัก

พระ

ของวัดในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี

            20,000 วัดในพ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

กองการ

ศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.3 แนวทางสงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



78 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคณุธรรมดี จริยธรรม

เดน

 เนนอีบาดัต ในพ้ืนท่ีอําเภอ

กะพอ จังหวัดปตตานี

จัดอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี จํานวน 300 คน

          100,000 อําเภอกะพอ

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559



79 

ลําดับ

งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการมุสลีมะฮสัมพันธใน

พ้ืนที่อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี

จัดอบรมมุสลีมะฮเพ่ือใหเกิดความ

สามัคคใีนหมูคณะและพัฒนาตนเอง

สูการเรียนรูท่ีดีขึ้น

          100,000 อําเภอโคก

โพธิ์จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตจากการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ีอําเภอปะนาเระ

จัดอบรมประชาชนเพ่ือฟงการ

บรรยายธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี

          100,000 อําเภอ    

  ปะนาเระ

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลี

มะฮ

ในพื้นท่ีอําเภอหนองจิก

มุสลีมะฮและบุคคลทั่วไปในอําเภอ

หนองจิกเรียนกีรออาตี

          100,000 อําเภอ

หนองจิก

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มุสลีมะฮในพ้ืนที่อําเภอไมแกน

จัดอบรมชมรมมุสลีมะฮในพื้นที่

อําเภอไมแกน

          150,000 อําเภอไมแกน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559



80 

ลําดับ

งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ที่ (บาท) ดําเนินการ ดาํเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 3  

เครื่อง

9,000              อบจ.ปตตานี กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร

พลาสติกใสนํ้าได ขนาด 

43x150x55 ซ.ม

จัดซื้อแผงก้ันจราจรพลาสติกใสน้ําได

 ขนาด 43x150x55 ซ.ม  จํานวน 

20 ตัว

            64,000 อบจ.ปตตานี กอง

การศึกษาฯ

3 จัดซื้อรถตัดหญาชนิดน่ังขับ จัดซื้อรถตัดหญาชนิดน่ังขับ จํานวน

 1 คัน

          269,000 อบจ.ปตตานี กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางการพัฒนาที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชในการพัฒนาอาคาร  สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอมสภาพภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



81 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแขงขันกีฬาระหวาง

สวนราชการในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

องคการบริหารสวนจังหวัดกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานของรัฐ หนวยงาน

เอกชน กลุมมวลชน กลุมผูนํา

ฯ ประจําปงบประมาณ 2558

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสากล กีฬา

พ้ืนบาน  กับผูบริหาร ขาราชการ 

ลูกจางประจําและพนักงาน อบจ.

ปตตานี และขาราชการ ผูบริหาร  

ขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานจางท่ีตั้งอยูภายในศนูย

ราชการ ศาลากลางจังหวัดปตตานี

          200,000 สนามกีฬา

บริเวณศาลา

กลางจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงประเทศไทย 

ประจําป 2558

ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี เขา

รวมการแขงขันกีฬาฟุตซอล กีฬา

วอลเลยบอลชายหาดและกีฬาเปตอง

          200,000 จ.นครศร-ี

ธรรมราช

จ.กาญจนบุรี

กอง

การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่   5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว



82 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาผูรับผิดชอบ

สนามกีฬาเพื่อเพิ่มความรูและ

พัฒนาสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ประจําป 2558

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนา

บุคลากรสนามกีฬาในการดูแล

สนามกีฬาใหเกิดทักษะในการ

ทํางานมากขึ้น

            50,000 สนามกีฬา

กลาง

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางการพัฒนาที่   5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559



83 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน

ความรูคูคุณธรรมนําพาสู

อาเซียน

จัดอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานีเพ่ือใหไดรับความรูดาน

คุณธรรมและจริยธรรม

          500,000 เขตพ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการแขงขันทักษะทาง

ภาษานําพาสูอาเซยีน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนสังกัด สช.ในพื้นท่ีจังหวัด

ปตตานีไดแสดงความรู 

ความสามารถทางดานการใชภาษา

(อังกฤษ มลาย)ู

          500,000 องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ดานการใหความรู

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559



84 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

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 โครงการปรับปรุงหลักสูตร -ประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบฯ

20,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบฯ 50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานเขาตูม)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



85 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

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 โครงการตอนรับสูเดือน

รอมฎอน

- สํารวจสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ี

จําเปนแกนักเรียน ในเดือนรอมฎอน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



86 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

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

เสพติด

-รณรงคปองกันตอตานกันยาเสพติด

ในชุมชน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบฯ

15,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



87 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการจัดหาวัสดุงานบาน

งานครัว

-สํารวจความตองการใชอุปกรณ

งานบานงานครัวในโรงเรียน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

5,000              โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ

สําหรับใชในหองพยาบาล

-สํารวจวัสดุอุปกรณที่จําเปนท่ี

จะตองใชในหองพยาบาล

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

30,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

3 โครงการอาหารกลางวนั

สําหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

2,155,200        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

4 โครงการจัดหาเสา

วอลเลยบอลและเสาตะกรอ

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

40,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

5 โครงการซอมแซมครภัณฑ ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

30,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

6 โครงการซอมแซมอาคารเรียน ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

200,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

7 โครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน

-สํารวจความตองการหนังสือ วัสดุ

ฯลฯของนักเรียนและคณะครู

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

100,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

8 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ตางๆในโรงเรียน

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558พ.ศ. 2557



88 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการพัฒนาการบริหาร

การจัดการศกึษาฯ (SBMLD)

-จัดกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนา

การศึกษาของนักเรียนในหลายๆ 

รูปแบบ

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

750,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

10 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนโดยการมีสวนรวม

ของครูชุมชนและนักเรียน

-เชิญวิทยากรมาใหความรู

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

35,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

11 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน -สํารวจวัสดุที่จําเปนตองใชในหอง

สํานักงาน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

20,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอม

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

30,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

13 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง

ติดต้ังและเชื่อมตออินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง

33,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

14 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับ

ชารตและเก็บแทบเล็ต

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

80,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

15 โครงการจัดหาปายนิเทศหนา

หองเรียน

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

48,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

16 โครงการจัดหาเหล็กดัด

หนาตางพรอมติดตั้งฯ

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

200,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



89 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการจัดทําที่จอด

รถจักรยานนักเรียนระหวาง

อาคารเรียน

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

80,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

(บาท)



90 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

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 โครงการเขาตูมจูเนียรฟุต

ซอลคัพ ครั้งท่ี 7

-ประกาศรับสมัครและเชิญนักกีฬา

ฟุตซอล โรงเรียนตาง ๆ มารวม

แขงขัน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตาม

ระเบียบ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการเขาคายเก็บตัว

นักกีฬา เพ่ือเขารวมแขงขัน

กีฬา อปท.

-เขาคายนักกีฬากอนเขารวมแขงขัน

กีฬานักเรียนสวนทองถ่ินภาคใต

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตาม

ระเบียบ

150,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



91 

ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซยีน

-จัดคายพัฒนาการเรียนรูสูอาเซียน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบฯ

80,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการพัฒนาศูนยการเรียน

อาเซียนศึกษา

-เชิญวิทยากรมาใหความรู

-จัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียน ฯลฯ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ดานการใหความรู

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559



92 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

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 โครงการจัดมหกรรมวัน

วิชาการโรงเรียนบานตะบิงตีงี

จัดแขงขันทักษะวิชาการจัดแสดงผล

งานของนักเรียน ของครูใหชุมชนได

เขารวมกิจกรรมและชมผลงาน

80,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการอบรมคาย

ภาษาอังกฤษ (English Camp)

ดําเนินการจัดคายอบรม

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาองคความรู

และทักษะการใชภาษาอังกฤษได

อยางถูกตอง

40,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการอบรมนักเรียน และ

เยาวชน เพ่ือสงเสริมคณุธรรม

จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

ตามแนวทางอิสลาม

ดําเนินการจัดคายอบรมนักเรียนและ

เยาวชน เพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ตาม

แนวทางอิสลามของโรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ

20,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



93 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

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 โครงการเตรียมความพรอม 

เพ่ือสงเสริมทักษะดาน

วิชาการของนักเรียน

ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมทักษะดานวิชาการใหแก 

นักเรียน ครู เพ่ือเขารวมแขงขัน

ทักษะดานวิชาการของ อปท. หรือ

หนวยงานอื่น ๆ

10,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

6 โครงการหองสมุดโรงเรียน ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ 

สื่อสงเสริมพัฒนาการ และอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการพัฒนาหองสมุด

100,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

7 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ของโรงเรียนสําหรับเปนฐาน

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ดําเนินการจัดกิจกรรมอนรักษ และ

พัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนแหลง

เรียนรู ปรับสภาพแวดลอมใหรมรื่น

สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู นักเรียน

มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีแหลง

เรียนรูธรรมชาติ

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

8 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน

ดําเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนรูตาง ๆ

 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดย

อาศัยการมีสวนรวมของครู นักเรียน

 และชุมชน

35,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



94 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

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 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับใชใน

งานสํานักงานของโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนาระบบงางนธุรการ สารบรรณ

ของโรงเรียนใหเปนระบบ คลองตัว 

ในการประสานงานกับหนวยงานอื่น

 สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา

20,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

10 โครงการอาหารกลางวนั ดําเนินการจัดซื้อจัดจางอาหาร

กลางวนั เพ่ือใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการครบ 5 หมู มีนํ้าสะอาดดื่ม

1,142,400        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

11 โครงการจัดหาหนังสือหรือสื่อ

อิเล็คทรอนิกส สําหรับ

หองสมุดโรงเรียน

ดําเนินการจัดซื้อ และจัดหาหนังสือ

ตาง ๆ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกสตาง ๆ 

เพ่ือเสริมสรางการเรียนรู และ

สงเสริมศักยภาพการศึกษาแก

นักเรียน

100,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

12 โครงการจัดหาสื่อทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ดําเนินการจัดซื้อสื่อหรือเครื่องมือ

วิทยาศาสตร สําหรบใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน สาระ

วิทยศาสตร

100,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

13 โครงการจัดศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน

ดําเนินการจัดศูนยการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัยของโรงเรียน

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



95 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

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

นักเรียน เพ่ือปลูกจิตสํานึก ลด และ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัย

ยาเสพติด

15,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



96 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการซอมแซมครุภัณฑ

ตาง ๆ

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมเครื่อง

ถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร 

และอื่น ๆ ตามความจําเปน เพ่ือ

สะดวกตอการปฎิบัติงาน

20,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการซอมแซมวสัดุ

อุปกรณภายในอาคารเรียน

ดําเนินการจัดซื้อประตู หนาตาง 

หองเรียน หองนํ้า เพ่ือใหใชงานได 

ไมเปนอันตรายตอนักเรียน และ

ปองกันการสูญหาย

200,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง

ตาง ๆ

ดําเนินการจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ 

เชน ดิน หิน อิฐ เพ่ือใชในการ

ปรับปรุง ซอมแซมภายในบริเวณ

โรงเรียน

15,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการจัดหาตูเหล็กสําหรับ

เก็บเอกสารในหองพักครู

ดําเนินการจัดซื้อตูเก็บเอกสารเพ่ือ

ความเปนระเบียบเรียบรอยในการ

เก็บเอกสารสะดวกตอการปฎิบัติงาน

55,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

5 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณ

และเคาเตอรระดับหนาตาง 

สําหรับหองปฎิบัติการทาง

วิทยาศาสตร

ดําเนินกาจัดซื้อตูเก็บอุปกรณและ

เคาเตอรระดับหนาตาง เพ่ือสะดวก

ในเก็บรักษาอุปกรณตาง ๆ และเปน

ระเบียบเรียบรอย

60,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการจัดซื้อคูลเลอรน้ํา

สแตนเลส เบอร 26

ดําเนินการจัดซื้อคูลเลอรน้ําสแตน

เลส เบอร 26 เพ่ือนําไปจัดวางใน

หองเรียน และนักเรียนมีที่สําหรับ

ดื่มนํ้าสะอดา

21,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

7 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับ

ชารตแบตเตอรี่และเก็บแท็บ

เล็ตแบบ 30 ชอง

ดําเนินการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับ

ชารตแบตเตอรี่และเก็บแท็บเล็ต

แบบ 30 ชอง เพ่ือสะดวกในการเก็บ

รักษา และปองกันการสูญหาย

40,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

8 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมอาคารเรียนและ

สถานที่ในบริเวณโรงเรียน

ดําเนินการทาสีอาคารเรียน สปช. 

2/28 และอาคารเรียน สนท.สท. 

3/9 และปรับปรุงบริเวณโรงเรียน

300,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

9 โครงการติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตไรสายคลอบคลุม

บริเวณโรงเรียนบานตะบิงตีงี

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต

ไรสายคลอบคลุมบริเวณโรงเรียน

บานตะบิงตีงี เพ่ือใชในการจัด

การศึกษาใหกับนักเรียน การสบืคน

ขอมูล การติดตอสื่อสาร ติดตาม

ขอมูลขาวสาร และทองโลก

อินเตอรเน็ต

200,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



98 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

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

ดําเนินการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา 

ฝกซอม เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

ของโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับ

ภาคใต และระดับประเทศ

20,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ลําดับ งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู

ประชาคมอาเซยีน

ดําเนินการจัดซื่อและจัดหาวัสดุสื่อ

ตาง ๆ เก่ียวกับอาเซียนในโครงการ

รอบรูสูอาเซยีนเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนใหแกนักเรียน

80,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการพัฒนาศูนยการเรียน

อาเซียนศึกษา

ดําเนินการจัดซื้อและจัดหาวัสดุ

ตาง ๆ เก่ียวกับอาเซียน เพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูแกนัเรียน

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ดานการใหความรู

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคณุภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

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 โครงการจัดซื้อเครื่องถาย

เอกสารจํานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อเครื่องถายเอกสารแบบดิจิตอล

 ความเร็วไมนอยกวา 25 แผน/นาที

 จํานวน 1 เครื่อง

100,000          หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

หนวย

ตรวจสอบ

ภายใน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

หนวยงาน  หนวยตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลต 15,000,000      ทางหลวง

หมายเลข

42 ตอน

มะนังดาลํา-

กอตอ 

ระหวาง 

กม.

155+966-

กม.

155+226 

(LT.)และ 

กม.

153+036-

กม.

155++546 

(RT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2558

โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นเขาดําเนินงานในพื้นท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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.

2 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง 13,500,000      ทางหลวง

หมายเลข 

40774 ตอน

กะลาพอ-ปา

กู ระหวาง 

กม.2+126-

กม.5+256

แขวงการทาง

ปตตานี

3 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานฉาบผิวแอสฟลต 12,000,000      ทางหลวง

หมายเลข 42

 ตอนปาลัส-

มะนังดาลํา 

ระหวาง กม.

137+560-

กม.

143+000 

(LT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลต 9,331,000        ทางหลวง

หมายเลข 

42ตอน

ปาลัส-

มะนังดาลํา 

ระหวาง กม.

147+600-

กม.

149+026 

(RT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

5 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลต 11,000,000      ทางหลวง

หมายเลข 

410 ตอนบ

ราโอ-ยะลา 

ระหวาง กม.

32+722-

กม.34+872

แขวงการทาง

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง 11,000,000      ทางหลวง

หมายเลข 42

 ตอนปาลัส-

มะนังดาลํา 

รหวาง กม.

139-1422-

กม.

140+522 

(RT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

7 กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลต 10,200,000      ทางหลวง

หมายเลข 42

 ตอนดอน

รัก-ปาลัส 

ระหวาง กม.

103+625-

กม.

104++300 

(LT.,RT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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 กิจกรรมบูรณะทางหลวงสาย

หลัก

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก 25,100,000      ทางหลวง

หมายเลข 43

 ตอนปาแด-

เกาะเปาะ 

ระหวาง กม.

77+540-

กม.79+100 

(LT.) และ 

กม.

80+0224-

กม.80+960 

(LT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

9 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง

ผานยานชุมชน

งานปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 11,000,000      ทางหลวง

หมายเลข 

4100 ตอนบ

ราโอ-ยะลา 

ระหวาง กม.

36-169-กม.

36+839

แขวงการทาง

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



106 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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 กิจกรรมบูรณะทางหลวงสาย

หลักมาตรการเพ่ิมศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ

งานบูรณะทางหลวงสายหลัก

มาตรการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ

45,700,000      ทางหลวง

หมายเลข 43

 ตอนปาแด-

เกาะเปาะ 

ระหวาง กม.

80+960-

กม.82+910 

(LT.), กม.

86-400-กม.

87+152 

(LT.) และ 

กม.

85+394-

กม.87+152 

(RT.)

แขวงการทาง

ปตตานี

11 กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.42-บานทาขาม (ตอนท่ี

 4)

14,800,000      อ.ปะนาเระ 

จ.ปตตานี

สนง.ทชจ.

ปตตานี

12 กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.410-บานดูวา 22,000,000      อ.มายอ 

จ.ปตตานี

สนง.ทชจ.

ปตตานี

13 กอสรางถนนลาดยาง สายแยกนิคมโคกโพธิ-์สถานีรถไฟ

ตาแปด

22,855,000      อ.โคกโพธิ์ 

จ.ปตตานี

สนง.ทชจ.

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

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.

14 กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.42-บานลาเกาะ 14,700,000      อ.มายอ 

จ.ปตตานี

สนง.ทชจ.

ปตตานี

15 กอสรางถนนลาดยาง สายแยก ทล.42-บานสําเภา 14,900,000      อ.ยะหริ่ง 

จ.ปตตานี

สนง.ทชจ.

ปตตานี

16 โครงการกอสรางปรับปรุงเขื่อน

กันทรายและคลื่น

กอสรางเขื่อนกันทรายและคลื่นรอง

น้ําปตตานี

19,140,000      ต.รูสะมิแล 

อ.เมือง 

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

17 โครงการศกึษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและสํารวจ

ออกแบบ

โครงสรางปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สํารวจออกแบบโครงสรางปองกัน

การกัดเซาะชายฝงบริเวณตําบลาง

ตาวา อําเภอหนองจิง จังหวัดปตตานี

3,700,000        ต.บางตาวา

อ.หนองจิก

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

18 โครงการขุดลอกคลองและ

บํารุงรักษารองนํ้าชายฝงทะเล

ขุดลอกรองน้ําปะนาเระ เนื้อดิน 

750,000 ลูกบาศกเมตร ระยะเวลา 

180 วัน

70,800,000      อ.ปะนาเระ 

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

19 โครงการขุดลอกคลองและ

บํารุงรักษารองนํ้าชายฝงทะเล

ขุดลอกรองน้ําบางมะรวด เนื้อดิน 

750,000 ลูกบาศกเมตร ระยะเวลา 

180 วัน

70,800,000      อ.ปะนาเระ 

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาคสาขา

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558



108 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.2 ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม

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 โครงการระบบสงน้ําสถานี

สูบน้ําบานดอน

กอสรางทอสงนํ้า พรอมอาคาร

ประกอบ 

ยาว 2,500 ม.

12,000,000      ต.ดอน

อ.ปะนาเระ

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

2 โครงการระบบสงน้ําสถานี

สูบน้ําบานนํ้าดํา

กอสรางทอสงนํ้า ขนาด 0.30, 0.25 

และ 0.20 ม. ยาว 2,972 ม.

15,000,000      ต.น้ําดํา

อ.ทุงยางแดง

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

3 โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

พรอมระบบสงน้ําบานปาเระ

กสอรางสถานียาสูบน้ํา 1 แหง 

พรอมระบบสงน้ํา

25,000,000      ต.บาราโหม

อ.เมือง

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

4 โครงการผนังกันนํ้าสถานีสูบน้ํา

บานละอาร ระยะ 2

กอสรางพนังกั้นนํ้า ความยาว 350 ม. 35,000,000      ต.กะดุนง

อ.สายบุรี

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

5 โครงการทอสงน้ําเชื่อมตอ

อาคาร

Outlet นิคมอุตสาหกรรม 

อาหารฮาลาล

กอสรางทอสงนํ้า พรอมอาคาร

ประกอบ 

ยาว 900 ม.

10,000,000      ต.น้ําบอ

อ.ปะนาเระ

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

6 โครงการทอสงน้ํานิคม

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

(ขามคลองน้ําจืด)

ปรับปรุงทองสงนํ้าขนาด 1.20 ม. 

จากทอ pe เปนทอเหล็ก ยาว 250 

ม.

30,000,000      ต.ปะเสยาวอ

อ.สายบุรี

จ.ปตตานี

โครงการ

ชลประทาน

ปตตานี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม
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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 โครงการเมืองใสไรมลพิษ แผนการจัดการขยะมูลฝอย 50,000            จังหวัด

ปตตานี

สนง.ทสจ.

ปตตานี

2 โครงการสรางความรวมมือ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว รักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว

800,000          จังหวัด

ปตตานี

สนง.ทสจ.

ปตตานี

3 โครงการพัฒนาเครือขาย

อาสาพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หมูบาน (ทสม.)

อบรมพัฒนาศักยภาพ ทสม. การ

เฝาระวังและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดลอม

190,600          จังหวัด

ปตตานี

สนง.ทสจ.

ปตตานี

4 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

จัดการสิ่งแวดลอมในมัสยิด

ตรวจประเมินมัสยิด 50,000            จังหวัด

ปตตานี

สนง.ทสจ.

ปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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 โคงการสงเสริมอาชีพดาน

การเกษตรในจังหวัดชายแดน

ภาคใต

-กิจกรรมปรับปรุงนารางเพ่ือปลูก

ปาลมนํ้ามัน (จัดทําระบบอนุรักษ

ดินและขุดคยุกองเพ่ือปลูกปาลม

น้ํามัน

-ปรับปรุงนารางเพ่ือปลูกขาว

23,722,322       12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

การผลิตการสรางมูลคาภาค

การเกษตร และเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกเกษตรกร

อยางเปนระบบ

-สงเสริมการผลิตและการใช

สารอินทรียลดการใชสารเคมีทาง

การเกษตร

-สนับสนุนปจจัยการผลิตน้ําชีวภาพ

159,000           12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

3 โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุแฆแฆ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

137,000          ม.4 ต.บาง

เกา, ม.5 ต.

ปะเสยะวอ 

อ.สายบุรี จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

4 โครงการฟารมตัวอยางตาม

พระราชดําริ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

172,000          ม.1, 2 ต.ทา

ขาม, ม.4, 7

 ต.บานกลาง

 อ.ปะนาเระ

 จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

177,000          ม.6 บานลุตง

 ต.แมลาน 

อ.แมลาน จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

6 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

177,000          ม.4, 5 บาน

ดอนนา ต.

บางเขา อ.

หนองจิก จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

7 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

139,500          ม.1 บาน

เคียน ต.พอ

มิ่ง อ.ปะนา

เระ จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

8 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

177,000          ม.1, 2 บาน

สีปาย ต.ตา

ลีอายร อ.

ยะหริ่ง จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

9 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

107,000          ม.8 ต.แปน 

อ.สายบุรี จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

137,000          ม.2 บาน

โคกหมัก ต.

ดาโตะ อ.

หนองจิก จ.

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

11 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยสด

-สาธิตการทําการใชนํ้าหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทาน

177,000          ม.5 ต.ยาบี 

อ.หนองจิก 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

12 โครงการพัฒนาเกษตรกรและ

หมอดินอาสาสู Smart Farmer

-อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล

-อบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน

332,600          111 ตําบล 

ในจังหวัด

ปตตานี และ

 450 

หมูบานใน

จังหวัด

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

13 โครงการศนูยถายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาดิน

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

ดิน

219,500           12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

14 โครงการปรับปรุงคณุภาพดิน สงเสริมการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว

ดินเคม็ภาคใต

21,000             12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)
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ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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 โครงการฟนฟูและปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน

รณรงคและสงเสริมการปลูกหญา

แฝก

457,200           12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

16 โครงการสงเสริมการใช

สารอินทรียลดการใชสารเคมี

-สนับสนุนการใชพืชปุยสดปรับปรุง

บํารุงดิน

-สงเสริมการปลูกพืชสดปรับปรุง

บํารุงดิน

335,250           12 อําเภอ 

ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

17 โครงการแผนการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอาการและโลก

ปองกันผลกระทบจากภาวะโลกรอน 261,000          อ.หนองจิก 

อ.ปะนาเระ 

อ.สายบุรี อ.

ทุงยางแดง

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

18 โครงการกอสรางแหลงน้ําใน

ไรนานอกเขตชลประทาน

กอสรางแหลงนํ้าในไรนา ขนาด 

1,260 ลบ.ม.

603,000          อ.เมือง อ.

สายบุรี อ.

ยะหริ่ง อ.มา

ยอ อ.ยะรัง 

หนองจิก

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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.

19 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ

การอนุรักกดินและน้ํา

พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก 4,861,000        ม.2 บานทา

ดาน ต.ดอน

รัก อ.หนอง

จิก, ม.3 

บานพังกัน 

ต.ราตาปนยัง

 อ.ยะหริ่ง

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
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