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ส่วนที่  1 
 

1. บทน า  
 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และข้อ 27 ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ             
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำสำมปี ท้ังนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลของผู้บริหำรท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 

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

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 ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
4.2 ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
4.3 ท ำให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ในเขตจังหวัด  
4.4 ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.5 สำมำรถใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตัดสินใจและปฏิบัติงำนต่อ ๆ ไป 

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

1.พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
   1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา 10,141,100         1.56 30 12.30 กองการศึกษาฯ, 
        ในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้ 466,000             0.07 3 1.23 กองคลัง
        มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น
   1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ ์และสืบสาน 7,600,000           1.17 23 9.43 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น กองแผนฯ, กองคลัง, กองช่าง

   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชน 1,430,000           0.22 5 2.05 กองคลัง, กองการศึกษาฯ
        และสถาบนัครอบครัว
   1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี 17,237,600         2.66 17 6.97 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, 
        ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส กองคลัง, กองการศึกษาฯ
   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกัน 29,530,000         4.55 6 2.46 ส านักปลัดฯ, 
        และการแก้ไขปญัหายาเสพติด รร.บา้นเขาตูม, รร.บา้นตะบงิตีงี
   1.7 การบริหารจัดการที่ดี 6,860,000           1.06 8 3.28 ส านักปลัดฯ

   1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร 5,960,000           0.92 57 23.36 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
        สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน กองแผนฯ, กองคลัง,

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

หน่วยตรวจสอบฯ
รวม 79,224,700        12.22 149 61.07

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559

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 458,338,200        70.69 47 19.26 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
        ทอ่ระบายน  า สะพาน ระบบการขนส่งทางน  า และทา่เทยีบเรือ
   2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 10,130,000         1.56 3 1.23 กองช่าง
   2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ - - - - กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
   2.4 ปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง - - - -

รวม 468,468,200      72.25 50 20.49
3.จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
   3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 51,372,350         7.92 1 0.41 กองช่าง, หน่วยงานภายนอก
        และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั - - - -
   3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 28,129,000         4.34 16 6.56 กองช่าง

รวม 79,501,350        12.26 17 6.97
4.พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชด าริ 3,674,720           0.57 5 2.05 กองแผนฯ, กองคลัง, 

หน่วยงานภายนอก
   4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้า - - - - ส านักปลัดฯ
       การลงทนุในทอ้งถิ่น
   4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการ - - - - -
       และการตลาด

รวม 3,674,720          0.57 5 2.05
5.พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
   5.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ 7,460,000           1.15 7 2.87 ส านักปลัดฯ, กองคลัง,
       ใหก้ับประชาชนทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ กองการศึกษาฯ



5 

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

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬา 2,552,000           0.39 5 2.05 กองช่าง, กองการศึกษาฯ
       สถานที่นันทนาการ
   5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว - - - - กองช่าง
       ของประชาชน -
   5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน - - - - -
       โบราณวตัถุ
   5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 6,340,000           0.98 4 1.64 ส านักปลัดฯ, กองคลัง
       โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว

รวม 16,352,000        2.52 16 6.56
6.ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
   6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยั - - - -
        ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
   6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบ 150,000             0.02 2 0.82 กองช่าง
        ความเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั
   6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน เพื่อใหเ้กิดความ 650,000             0.10 4 1.64 ส านักปลัดฯ, กองแผน
        เข้าใจของคนในชาติ

รวม 800,000            0.12 6 2.46
7.ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
  7.1 ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาศักยภาพบคุลากร ประชาชน  - - - - กองการศึกษาฯ
       ด้านการใหค้วามรู้
  7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน 360,000             0.06 - - กองคลัง

รวม 360,000            0.06 1 0.36
รวมทั้งสิ้น 648,380,970      100 244 100
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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 โครงการสนับสนุนการจัดงาน

ตาง ๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

สนับสนุนในการดําเนินการ เชน 

งานสําคัญของชาติ วันสําคัญของ

จังหวัด การจัดนิทรรศการเผยแพร

ผลงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี และงานกาชาด ฯลฯ

300,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดงานเน่ืองในวนัรัฐ

พิธี

และราชพิธี

จัดงานในรอบปในวโรกาสตาง ๆ 

เชน วันจักรี วันฉัตรมงคล เปนตน

250,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ

สนับสนุนการจัดงานวันพอ

และวันแมแหงชาติ

50,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดเตรียมการรับ

เสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ

จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในโอกาส

เสด็จเยือน อบจ.ปตตานี โดยการ

ตกแตงอาคาร สถานที่ และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

หนวยงาน  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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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.

5 โครงการจัดงานวันสถาปนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

- จัดกิจกรรมสันทนาการ 

- จัดกิจกรรมทางศาสนา และจัด

นิทรรศการกิจกรรมของ อบจ.ปน

10,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการเขารวมงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2558

คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง และนักศึกษา

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

7 โครงการสงเสริมทางศาสนาใน

เทศกาลตางๆ

จัดซื้อสิ่งอุปโภค บริโภค ใหกับวัด 

มัสยิด นักโทษในเรือนจํา

1,500,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา

ทํางานในชวงปดภาคเรียน

นักเรียน นักศึกษา ผูมีวุฒิการศกึษา

ไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 

และอายุไมต่ํากวา 15 ป

18,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการจางคนพิการทํางาน คนพิการในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 

จํานวน 2 คน

108,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยจังหวัดปตตานี

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 

และครูผูดูแลเด็กในศนูยพัฒนาเด็ก

เล็ก

ใหมีความรูในการแนะนําพอ แม 

ผูปกครอง ในการประเมินพัฒนาการ

เด็กดวยตนเอง

4,036,200        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพคนพิการจังหวัด

ปตตานี

จัดอบรมใหความรูแกคนหูหนวก 

และผูดูแลคนพิการ

50,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมอาชีพคน

พิการ 

เด็กกําพราผูดอยโอกาส 

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

ฝกอบรมอาชีพ สงเสริมการ

ประกอบอาชีพตามความถนัด

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัด

6 โครงการสอนภาษามือใหกับ

คนหูหนวกที่ไมรูหนังสือ 

จังหวัดปตตานี

จัดอบรมสอนภาษามือไทยใหแกคน

หูหนวก

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

7 โครงการชวยเหลือประชาชน

และเด็กนักเรียนในการ

ออกโครงการจังหวัดเคล่ือนที่

เด็กนักเรียนชาย-หญิง ท่ียากจนใน

จังหวัดปตตานี จํานวน 12 อําเภอ 

อําเภอละ 50 คน และประชาชน

ชาย-หญิง ที่ยากจนในจังหวัด

ปตตานี จํานวน 12 อําเภอ อําเภอ

ละ 50 คน

1,000,000         อําเภอ 

ตางๆ 

 ทั้ง 12 

อําเภอ

สํานักปลัดฯ

8 โครงการเสริมสรางสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสราง

ศักยภาพใหแกผูสูงอายุในการ

พัฒนาตนเอง

300,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

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

ดําเนินการปองกันโรคระบาด

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ 

สําหรับเตรียมความพรอมใหกับ

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี 

เชน โรคอหิวาตกโรค โรคเลปโตสไป

โรซสี 

เปนตน

8,000,000        ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปองกันและควบคมุ

โรคไขเลือดออก

จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ เชน ยาทากัน

ยุงทรายกําจัดลูกน้ํา สเปรยฉีดฆายุง

ตัวเตม็วัย น้ํายาเคมีสําหรับเครื่องพน

 และวัสดุเคมีภัณฑอื่น ๆ ที่จําเปน

8,000,000        ในพื้นท่ี 

จ.ปตตานี

สํานักปลัดฯ

3 โครงการปองกันโรคติดตอ

และสรางสุขอนามัยท่ีดีใน

โรงเรียนจังหวัดปตตานี

จัดหาน้ํายาฆาเชื้อโรค เจลทําความ

สะอาดมือ และหนากากอนามัย

ใหแกโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

5,500,000        โรงเรียนใน

พ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซื้อชุดตรวจสาร

เสพติดใหกับหนวยงานของรัฐ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อชุดสารเสพติด พรอมวัสดุ

อุปกรณ

8,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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  โครงการฝกอบรมสัมมนา

ขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

 จัดฝกอบรมสัมมนา และทัศน

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

2,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2  โครงการฝกอบรมสัมมนา

ลูกจางและพนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

 จัดอบรม สัมมนาใหกับลูกจางและ

พนักงานจาง องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

500,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3  โครงการฝกอบรมสัมมนา

ผูบริหารสมาชิกสภา อบจ.

ปตตานี ที่ปรึกษาฯ เลขาฯ 

และขาราชการในสังกัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

จัดอบรมสมาชิกสภา อบจ. 

และขาราชการพรอมทัศนศึกษาดูงาน

2,000,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4  โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด 

และนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด และนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนไป

ดวยความเรียบรอยสุจริต และเที่ยง

ธรรม

10,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดกิจกรรมวัน

ทองถิ่นไทย

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด และขาราชการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

50,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

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

(บาท)

พ.ศ. 2559



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.

6 โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

จัดอบรมใหกับขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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 โครงการกําจัดปลวก จางเหมาบริการกําจัดปลวก 

บานพักขาราชการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลเว็บไซต/

อินเตอรเน็ตขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

ปรับปรุงฐานขอมูล/เว็บไซต/

อินเตอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมสัญญาณให

ครอบคลุม

30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อโตะ

อเนกประสงค

จัดซื้อโตะอเนกประสงค จํานวน 50

 ตัว เพื่อใชสําหรับงานรัฐพิธี และ

การจัดงานของ อบจ.ปน.

175,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซื้อเกาอี้ จัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนัก มีลอ

และปรับระดับสูง-ต่ําได จํานวน 5 ตัว

30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน 

แบบเหล็กปดผิวดวยพีวีซี

จัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็กปดผิว

พีวีซ ีมีขนาด 3 ลิ้นชัก จํานวน 2 ชุด

13,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซื้อโตะ

อเนกประสงค ขนาด 30x72 

นิ้ว

จัดซื้อโตะอเนกประสงค ขนาด 

30x72 นิ้ว พรอมเกาอี้แบบมีพนัก 

มีลอ จํานวน 1 ชุด

20,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

7 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จัดซื้อชุดรับแขก เพ่ือใชในงานราช

พิธีและรัฐพิธี จํานวน 1 ชุด

30,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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.

8 โครงการจัดซื้อ

โทรศัพทเคล่ือนที่

จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1 

เครื่อง

40,000            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

9 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 

(ดีเซล)

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบ

ดับเบ้ิลแค็บ

787,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

10 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน 

วงจรปด CCTV

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV

 พรอมติดตั้ง จํานวน 15 ชุด

1,286,000        อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

11 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ

พรอมชุดโปรแกรม โตะและ

เกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

 พรอมชุดโปรแกรม โตะและเกาอี้ 

จํานวน 4 ชุด

75,200            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

12 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง

7,300              อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

13 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

VA จํานวน 4 เครื่อง

12,400            อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

14 โครงการซอมแซมบานพัก

ขาราชการ

บานพักขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

100,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน



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.คพัภาคใตประจําป

 เขารวมการแขงขันกีฬาระหวาง 

อบจ. กับ อบจ. ภาคใตประจําป

3,000,000        จ.พัทลุง สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

พ.ศ. 2559

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)



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 โครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

จางเหมาบริการ โดยจัดทําโปสเตอร

 โฆษณาหรืองานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

6,000,000        อบจ.

76 จังหวัด

ทัวประเทศ

สํานักปลัดฯ

 

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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 โครงการปณิธานความดี ป

มหามงคล

คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

จาง และบุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

200,000          อบจ.ปตตานี สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ



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 โครงการฝกอบรมครูผูสอน

การอานอัลกุรอานตามแนว

กีรออาตี

จัดฝกอบรมเยาวชนสอนการอาน

อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี คัมภีร

อัลกุรอานในพื้นท่ีจังหวัด จํานวน 2 

รุน 

1,000,000        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

หนวยงาน  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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 โครงการสงเสริมสรางความรู

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

การมีสวนรวมของประชาชน

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวน

รวมของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี ประกอบดวย กํานัน 

ผูใหญบานเยาวชน และนักเรียน

100,000          สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูนําทองท่ีและผูนํา

ทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู

งานใหแก ผูนําทองท่ีและผูนํา

ทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี 

จํานวน 2 รุน

2,000,000        สถานที่ของ

รัฐบาลหรือ

เอกชนใน

จังหวัด

ปตตานี

กองกิจการ

สภาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน



20 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะพรอม

ชุดโปรแกรมและโตะเกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน 

CD-RW ชุดติดตั้ง และโตะเกาอี้ 

จํานวน 1 ชุด

18,800            อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

2 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

7,300              อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

AV จํานวน 1 เครื่อง

3,100              อบจ.ปตตานี กองกิจการ

สภาฯ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



21 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการฝกอบรมจริยธรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

บานเขาตูม

ฝกอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต บานเขาตูม อ.ยะรัง จังหวัด

ปตตานี

30,000            ต.เขาตูม 

อ.ยะรัง

กองแผนฯ

2 โครงการคายอบรมจริยธรรม

เยาวชนบานตะโละดือรามัน

อบรมจริยธรรมเยาวชนบาน 

ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จังหวัด

ปตตานี

150,000          อ.กะพอ กองแผนฯ

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

พ้ืนบานและอาหารโบราณ

จัดงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

โบราณในทองถิ่น และการถายทอด

ภูมิปญญาทองถิ่นทางดาน 

ศิลปวัฒนธรรมและอาหารโบราณ

30,000            อ.โคกโพธิ์ กองแผนฯ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวยงาน  กองแผนและงบประมาณ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปตตานี

บรรยายใหความรูความเขาใจในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีถูกตองแก

มุสลิมและประชาชนท่ัวไป

4,500,000        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

2 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อ

เพ่ิมประสิทธิภาพของกลุมพลัง

เยาวชนตะโละดือรามัน

ฝกอบรมเพื่อใหความรูแกเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีใหถือปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของศาสนาและปฏิบัติตน

เปนคนดใีนสังคม

120,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการตาดีกาสัมพันธ จัดกิจกรรมการประกวดและการ

แขงขันตาดีกาในระดับอําเภอ 

ระดับจังหวัด  และในระดับ 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต

1,000,000        อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 1 7,000              อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะพรอม

ชุดโปรแกรมและโตะเกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรพรอมแผน 

CD-RW ชุดติดตั้ง และโตะเกาอี้ 

จํานวน 3 ชุด

56,400            อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/

ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี 

จํานวน 1 เครื่อง

7,300              อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

AV จํานวน 3 เครื่อง

9,300              อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง

สแกนเนอร

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 2 

เครื่อง

6,200              อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ



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 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑขนมกรอบเค็มและ

โดนัท

จัดฝกอบรมใหความรูการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑขนมกรอบ

เค็มและโดนัท

96,500            อ. ทุงยางแดง กองแผนฯ

2 โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุม

แมบานเกษตรกรบานมวงหวาน

จัดฝกอบรมทําขนมโดยการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถ

เก็บไว

บริโภคไดนาน

50,000            อ.ยะรัง กองแผนฯ

3 โครงการฝกอบรมวชิาการ

ดานการเกษตรใหแกเกษตรกร

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี

จัดฝกอบรมใหความรู สนับสนุนวัสดุ

 อุปกรณ และอื่น ๆ

500,000          จ.ปตตานี กองแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ



25 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการบานมีรั้ว ครอบครัว 

สีขาว

ฝกอบรมสรางจิตสํานึกในการรวม

พัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนชุมชน

เขมแข็ง มีสภาพสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนดี 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

คนในชุมชนสามารถอยูรวมกันได

อยาง

50,000            อ.โคกโพธิ์ กองแผนฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ

จัดทําแผนชุมชน

ดําเนินการฝกอบรมและระดมกลุม

พลังมวลชนโดยมีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงานตางๆ

150,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

3 โครงการจัดงานพบปะผูนํา

ศาสนาอิสลามในเทศกาลถือ

ศีลอด

จัดประชุมแกผูนําศาสนาเพื่อสราง

ความเขาใจที่ดีระหวางผูนําศาสนา

เพ่ือรวมกันแกปญหาใหกับราษฎร

ในทองถิ่น ปละ 1 ครั้ง

250,000          อบจ.ปตตานี กองแผนฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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 โครงการอาหารม้ือเชา สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดเปน

คาอาหารเชาที่ถูกตองตามหลัก

โภชนาการ

368,000          โรงเรียน

ตํารวจ

ตชด. พีระยา

นุเคราะหฯ 4

โรงเรียนตํารวจ

ตชด. พีระยา

นุเคราะหฯ 4

2 โครงการพัฒนาการศกึษาดาน

จริยธรรม

สนับสนุนงบประมาณในการจัด

ฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูวิชา

จริยธรรมใหกับนักเรียน

48,000            โรงเรียน

ตํารวจ

ตชด. พีระยา

นุเคราะหฯ 4

โรงเรียนตํารวจ

ตชด. พีระยา

นุเคราะหฯ 4

3 โครงการวิทยุรอมฎอนทาง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวัดปตตานี

สนับสนุนในการจัดรายการเพ่ือให

ความรูประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตนในเดือนรอมฎอน(เดือนถือศีลอด)

 เชน คาตอบแทนวิทยากร เปนตน

50,000            โรงเรียน

ศาสนูปถัมภ

โรงเรียน

ศาสนูปถัมภ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

หนวยงาน  กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2559



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 โครงการจัดงานประเพณีชัก

พระและงานมหกรรมสินคา

ชุมชน "หนึ่งตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ" อําเภอโคกโพธิ์  

ประจําป

สนับสนุนการจัดงานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่น

150,000          ที่วาการ

อําเภอ

โคกโพธิ์

ที่วาการอําเภอ

โคกโพธิ์

2 โครงการพัฒนาทักษะการอาน

คุตบะฮฺ (บรรยายธรรม)

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับเทคนิค

การนําเสนอบทคตุบะฮฺ

500,000          สนง.

กรรมการ

อิสลาม

สนง.

กรรมการ

อิสลาม

3 โครงการจัดงานสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี และ

อนุรักษของดีเมืองยะหริ่ง 

(งานวันปลากะพง) ประจําป

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

ปลากะพง อําเภอยะหริ่ง

350,000          ที่วาการ

อําเภอ

ยะหริ่ง

ที่วาการอําเภอ

ยะหริ่ง

4 โครงการพัฒนาบุคลากร

สํานักงานคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัดปตตานี

จัดการอบรมใหความรูแก

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด,

 สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ

อบรมฯ

150,000          สนง.

กรรมการ

อิสลาม

สนง.

กรรมการ

อิสลาม

5 โครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพอิหมามสูการ

เปลี่ยนแปลง

จัดการอบรมใหความรูแกอิหมาม

ประจํามัสยิด, สนับสนุนคาใชจายใน

การจัดอบรมฯ

100,000          มัสยิดฮีดาตุล

อิสลาม ม.3

ต.ยะรัง

อ.ยะรัง

มัสยิดฮีดาตุล

อิสลาม ม.3

ต.ยะรัง

อ.ยะรัง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559พ.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.

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือพัฒนาศักยภาพชมรม

อิหมามอําเภอหนองจิก

จัดการอบรมใหความรูแกอิหมาม

ประจํามัสยิด, สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดอบรม

100,000          มัสยิดนูรุล

ยันนะห ม.7 

ต.ตุยง 

อ.หนองจิก

มัสยิดนูรุล

ยันนะห ม.7 

ต.ตุยง 

อ.หนองจิก

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

และครอบครัวสูการขับเคลื่อน

สังคมสันติสุข

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฝก

ทักษะการสื่อสารการสรางแรงจูงใจ

และการปรับพฤติกรรม, สนับสนุน

เปนคาใชจายในการฝกอบรม

750,000          สมาคมสตรี

ไทยมุสลิม

ปตตานี

สมาคมสตรี

ไทยมุสลิม

ปตตานี

2 โครงการสานเสวนาผูนํา 3 ฝาย พบปะแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน

กําหนดแนวทางการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนรวมกัน, 

สนับสนุนคาใชจายในการอบรม

300,000          สํานักงาน

คณะกรรมกา

ร

อิสลามประจํา

จังหวัด

ปตตานี

สํานักงาน

คณะกรรมการ

อิสลามประจํา

จังหวัดปตตานี

3 โครงการเสริมสรางทักษะชีวติ

ครอบครัวมุสลิมใหมจังหวัด

ปตตานี

อบรมใหความรูแกมุสลิมใหมเดือน

ละ 1 ครั้ง ตลอดปงบประมาณ ,

สนับสนุนคาใชจายในการอบรม

70,000            มูลนิธิสงเสริม

จริยธรรม

ปตตานี

มูลนิธิสงเสริม

จริยธรรม

ปตตานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลี

มะหและบุคคลท่ัวไป ปที่ 10

ฝกอบรมใหกับสมาชิกมุสลีมะหและ

บุคคลทั่วไปใหมีความรูความเขาใจ

ในหลักการของอัลอิสลาม, 

สนับสนุนคาใชจายในการฝกอบรม

          210,000 มัสยิดตะลุบัน มัสยิดตะลุบัน

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2559



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 โครงการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูปวยและผูพิการจังหวัด

ปตตานี

ใหการชวยเหลือและแนะนําผูปวย 

โดยการจัดตั้งศนูยฟนฟูสมรรถภาพ

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในพื้นท่ีจังหวัดปตตาน,ี สนับสนุนคา

อุปกรณในการฟนฟูสมรรถภาพ

        4,805,400 โรงพยาบาล

สงเสริม

สุขภาพตําบล

โรงพยาบาล

จังหวัดปตตานี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ อําเภอปะนาเระ

จัดฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ใหกับกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี อ.ปะนา

เระ 

จ.ปตตานี

          100,000 พื้นท่ี อําเภอ

ปะนาเระ

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรี 

อําเภอปะนา

เระ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

องคกรสตรี อําเภอปะนาเระ

-ฝกอบรมใหความรูและทักษะการ

จัดระบบความคิด

-ศึกษาดูงานดานการมีสวนรวมใน

ชุมชนของสตรี

          150,000  พ้ืนท่ีอําเภอ

ปะนาเระ

คณะกรรมการ

พัฒนาสตรี 

อําเภอปะนา

เระ

4 โครงการสตรีจิตอาสาเพ่ือ

เรียนรูตามแนวพระราชดําริ

-ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

เครือขายสตรี

-ทัศนศึกษาดูงาน

200,000          สมาคม

พัฒนาสตรี

จังหวัด

ปตตานี

สมาคม

พัฒนาสตรี

จังหวัดปตตานี

5 โครงการเขาคายอบรม

เยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัย

ยาเสพติด

อบรมใหความรูแกนักเรียน 

นักศึกษาเกี่ยวกับปญหาและพิษภัย

ของยาเสพติด

50,000            โรงเรียน

ชุมชนบาน

สะนิง

โรงเรียน

ชุมชนบาน

สะนิง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ



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

สแกนเนอร

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 

เครื่อง

              3,100 กองคลัง กองคลัง

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

พรอมชุดโปรแกรมและโตะ

เกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมชุดโปรแกรมและโตะเกาอี้

 จํานวน 3 ชุด

            56,400 กองคลัง กองคลัง

3 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/

ชนิด LED จํานวน 1 เครื่อง

              7,300 กองคลัง อบจ. กองคลงั

4 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

AV จํานวน 3 เครื่อง

9,300              อบจ.ปตตานี กองคลัง

5 โครงการจัดซื้อเกาอี้พักคอย 4

 ที่น่ัง

จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง 4 ที่

นั่ง สําหรับใชที่สถานีขนสง จํานวน 

10 ชุด

            30,000 กองคลัง กองคลัง

6 โครงการจางเหมาบริการทํา

ความสะอาดหองน้ําและดูแล

รักษาตนไม บริเวณสถานี

ขนสงผูโดยสารจังหวัดปตตานี

จางเหมาบริการทําความสะอาด 

จํานวน 2 คน

          216,000 สถานีขนสง

จังหวัด

ปตตานี

สถานีขนสง

จังหวัดปตตานี

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)



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

หวานทุงยางแดง

สนับสนุนคาใชจายในการจัดงานวนั

แตงโม

60,000            อําเภอ

ทุงยางแดง

ที่วาการอําเภอ

ทุงยางแดง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพความ

เขมแข็งเศรษฐกิจชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก,

สนับสนุนคาใชจายในการจัดอบรมฯ

50,000            ต.บางเขา 

อ.หนองจิก 

จ.ปตตานี

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชมบาน

ดอนยาง

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ใหกับประชาชนทุกระดับ พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2559



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

3,000,000        สมาคมกีฬา

จังหวัด

ปตตานี

สมาคมกีฬา

จังหวัดปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว



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 โครงการจัดงานแขงขันกีฬา

ตกปลาสายบุรี จังหวัดปตตานี

 ประจําป

สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาล

ตําบลตะลุบันในการจัดการแขงขัน

ตกปลาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี

10,000            เทศบาล

เมืองตะลุบัน

เทศบาลเมือง

ตะลุบัน

2 โครงการจัดงานทองเที่ยว

ปตตานี 2559 : กตัญูคูฟา 

444 ป แหงศรัทธา มหา

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว

ปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

สมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว และงาน

แสดงแสงสีเสียงประจําปใหกับ

จังหวัด

300,000          มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

มูลนิธิเทพปู

ชนียสถาน

(เจาแมลิ้มกอ

เหนี่ยว)

3 โครงการสมโภชศาลเจา 

จาวเองสือปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน 30,000            มูลนิธิจาว

เองสือปตตานี

มูลนิธิจาว

เองสือปตตานี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางพัฒนาท่ี 7.2 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซยีน

พ.ศ. 2559
โครงการ/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 โครงการจัดพิมพเอกสารและ

สื่อประชาสัมพันธจังหวัด

ปตตานี

ผลิตเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ

ของจังหวัดปตตานี

360,000          สํานักงาน

จังหวัด

ปตตานี

สํานักงาน

จังหวัด

ปตตานี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



36 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม

อาคารอเนกประสงค ม.6 

ต.บอทอง อ.หนองจิก

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

เอนกประสงค หมูท่ี 6 ตําบลบอทอง

 อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

(ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

          350,000 อ.หนองจิก กองชาง

2 โครงการปรับปรุงอาคารศนูย

จริยธรรมประจําอําเภอเมือง 

ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตานี

ปรับปรุงอาคารศูนยจริยธรรม

ประจําอําเภอเมือง ตําบลจะบังติกอ

 อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี (ตาม

แบบท่ี อบจ. กําหนด)

          500,000 อ.เมือง กองชาง

3 โครงการกอสรางอาคารศูนย

จริยธรรม หมูที่ 4 บานยาง

แดง ตําบลนาประดู อําเภอ

โคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี

กอสรางอาคารศนูยจริยธรรม หมูท่ี 

4 บานยางแดง ตําบลนาประดู 

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 

(ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

        1,000,000 อ.โคกโพธิ์ กองชาง

หนวยงาน  กองชาง

แนวทางพัฒนาท่ี 1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

 งบประมาณ

(บาท)
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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 โครงการซอมแซมอาคาร

สํานักงาน ศูนยจําหนายและ

แสดงสินคา 1 ตําบล 1 

ผลิตภัณฑ

ซอมแซมอาคารสํานักงาน ศูนย

จําหนายและแสดงสินคา 1 ตําบล 1

 ผลิตภัณฑ รวมถึงอาคารอื่น ๆ ท่ี

เปนทรัพยสินขององคการบริหาร

สวนจังหวัด

230,000          อบจ.ปตตานี กองชาง

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม

พลับพลารวมใจประชา 

(พลับพลาบานละเวง) ตําบล

ดอนทราย อําเภอไมแกน 

จังหวัดปตตานี

ซอมแซมพลับพลา (ตามแบบ อบจ.

กําหนด)

500,000          อําเภอไมแกน กองชาง

3 โครงการซอมแซมบานพัก

ขาราชการและลูกจางประจํา 

ในความรับผิดชอบของกอง

ชาง องคการบริหารสวนจังหวัด

ซอมแซมบานพักขาราชการและ

ลูกจางประจํา ในความรับผิดชอบ

ของกองชาง องคการบริหารสวน

จังหวัด ไดแก บานพักบริเวณโรงเก็บ

เครื่องจักรกล บานพักตําบลรูสะมิแล

 และบานพักตําบลสะบารัง  (ตาม

แบบ อบจ.กําหนด)

350,000          ตําบลรูสะมิแล กองชาง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม



38 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะ พรอมชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร พรอมแผน 

CD-ROM  ชุดติดตั้ง และโตะ เกาอี้ 

จํานวน 2 ชุด สําหรับใชงานใน

สํานักงานท่ัวไปเพ่ือความสะดวก

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

37,600            อบจ.ปตตานี กองชาง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร

 ชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาว

ดํา  (30 หนา/นาท)ี จํานวน 1 

เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  ชนิด

เลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  (30 

หนา/นาท)ี  จํานวน  1 เครื่อง โดย

จัดซื้อตามคณุลักษณะพื้นฐานและ

ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ณ ปจจุบัน

7,300              อบจ.ปตตานี กองชาง

6 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

 ขนาด 800VA  จํานวน 2 

เครื่อง

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 

800VA จํานวน  2  เครื่อง  โดย

จัดซื้อตามคณุลักษณะพื้นฐานและ

ราคามาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

 ณ ปจจุบัน

6,200              อบจ.ปตตานี กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม



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.

7 โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร

แบบมีลอเลื่อนขนาดยาวไม

นอยกวา 1.00 เมตร จํานวน 

10 อัน

คาจัดซื้อแผงก้ันจราจรแบบมี

ลอเลื่อนขนาดยาวไมนอยกวา 1.00 

เมตร  จํานวน 10 อัน  เพ่ือใชใน

การปฏิบัติงานของกองชาง โดย

จัดซื้อตามราคาทองตลอดทั่วไป 

เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมไดกําหนด

ในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ

16,500            อบจ.ปตตานี กองชาง

8 โครงการจางเหมาบริการ

รักษาความปลอดภัยบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด

ปตตานี

จางเหมาบริการรักษาความ

ปลอดภัยบริเวณสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดปตตานี

855,000          สถานีขนสง

ผูโดยสาร

จังหวัด

ปตตานี

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงประตู

ทางเขา-ออก สถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดปตตานี

ซอมคานคอนกรีตสําหรับสําหรับ

รองรับราวเหล็กเปดปดประตู และ

ซอมประตูเหล็กขนาดยาว 12.00 ม.

 สูง 2.00 ม.

855,000          สถานีขนสง

ผูโดยสาร

จังหวัด

ปตตานี

กองชาง

8 โครงการกอสรางระบบกรอง

น้ําบาดาลท่ีสถานีขนสง

ผูโดยสารจังหวัดปตตานี

กอสรางระบบกรองนํ้าบาดาล ขนาด

 14 ลบ.ม. หอถังขนาด 10 ลบ.ม. 

พรอมสวนประกอบอื่น ๆ และดันทอ

เมม PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไมนอย

กวา 250 ม.

855,000          สถานีขนสง

ผูโดยสาร

จังหวัด

ปตตานี

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน



40 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการเสริมผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลท 

คอนกรีต สาย อบจ.ปน.2036

บานบาเลาะ ตําบลปะเสยาวอ – 

บานปาทุง ตําบลบางเกา อําเภอ

สายบุรี จังหวัดปตตานี ผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.03 เมตร ไหลทางขางละ 

1.00 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 8,000 

ตารางเมตร

2,650,000        อําเภอสายบุรี กองชาง

2 โครงการเสริมผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลท    

คอนกรีตสาย อบจ.ปน.2062

บานชางไหออก – บานตุปะ ตําบล

ควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปตตานี 

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.03 เมตร ไหล

ทางขางละ 1.00 เมตร พ้ืนท่ีไมนอย

กวา 8,000 ตารางเมตร

2,650,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

3 โครงการเสริมผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลท  

คอนกรีต สาย อบจ. บานกอ

ลํา 

ตําบลกอลํา

สาย อบจ. บานกอลํา ตําบลกอลํา –

 บานตนไพ  ตําบลเมาะมาวี อําเภอ

ยะรัง จังหวัดปตตานี ผิวจราจรกวาง

 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 

0.03 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 

เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา 8,000 ตาราง

เมตร

2,650,000        อําเภอยะรัง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม



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.

4 โครงการซอมสรางผิวจราจร

แอสฟลทคอนกรีต สาย อบจ.

ปน.3013

สาย อบจ.ปน.3013 บานยามูเฉลิม

 – บานปูยุด อําเภอเมือง อําเภอยะ

รัง จังหวัดปตตานี ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  

ระยะทาง  725 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 5,800 ตารางเมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,580,000        อําเภอยะรัง กองชาง

5 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

หมูท่ี 1 – 3 ตําบลปูยุด

หมูท่ี 1 – 3 ตําบลปูยุด – หมูที่ 8 

บานกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะ

รัง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

5.00 เมตร  ยาว 1,570.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

 กําหนด)

3,000,000        อําเภอยะรัง กองชาง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)



42 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

6 โครงการปรับปรุงถนนงาน

ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลท

คอนกรีต

สายปาลัส – จูนง  หมูท่ี 5,6 และ 7 

 ตําบลลางา  อําเภอมายอ  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 

0.03 เมตร  เสริมหินคลุกปรับระดับ

หนา  0.05 เมตร  พรอมไหลทาง 

(กม. 0+000 – กม. 1+360)  (ตาม

แบบท่ี อบจ. กําหนด)

3,000,000        อําเภอมายอ กองชาง

7 โครงการซอมสรางผิวจราจร

แอสฟลทคอนกรีต สาย อบจ.

ปน.3013

สาย อบจ.ปน.3013 บานยามูเฉลิม

 – บานปูยุด อําเภอเมือง อําเภอยะ

รัง จังหวัดปตตานี ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.03 เมตร  

ระยะทาง  725 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม

นอยกวา 5,800 ตารางเมตร (ตาม

แบบท่ี อบจ.กําหนด)

2,580,000        อําเภอยะรัง กองชาง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

8 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก 

หมูท่ี 1 – 3 ตําบลปูยุด

หมูท่ี 1 – 3 ตําบลปูยุด – หมูที่ 8 

บานกูนิง  ตําบลประจัน  อําเภอยะ

รัง จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00

 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร  หนา 

0.15 เมตร

3,000,000        อําเภอยะรัง กองชาง

9 โครงการปรับปรุงถนนงาน

ซอมสรางผิวจราจรแอสฟลท

คอนกรีต

สายปาลัส – จูนง  หมูท่ี 5,6 และ 7 

 ตําบลลางา  อําเภอมายอ  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 1,360.00 เมตร  หนา 

0.03 เมตร  เสริมหินคลุกปรับระดับ

หนา  0.05 เมตร  พรอมไหลทาง 

(กม. 0+000 – กม. 1+360)

3,000,000        อําเภอมายอ กองชาง

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร

ถนนลาดยางแอสฟลท  สาย

บานเกาะตา – บานปาไร

สายบานเกาะตา – บานปาไร - หมูที่

 3 บานเกาะตา  ตําบลทุงพลา  

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  

ขนาดผิวจราจร  กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 1,000.00 เมตร  หนา 0.05 

เมตร  (ไหลทางขางละ 1.00 เมตร)

2,500,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายบานตนซาน

หมูท่ี 7  ตําบลแมลาน - บานปลัก

ใหญ  ตําบลปากลอ  อําเภอโคกโพธิ์

  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 525.00 เมตร  หรือมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,625.00 ตาราง

เมตร

2,000,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนสายหมู

ที่ 1 ตําบลปุลากง – หมูท่ี 3  

ตําบลตะโละ  อําเภอยะหริ่ง  

จังหวัดปตตานี

ตําบลปุลากง – หมูท่ี 3  ตําบล

ตะโละ  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัด

ปตตานีโดยยกระดับลูกรัง หนา 

0.20 เมตร  

ลงหินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาด

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 1,700.00 

เมตร

2,296,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายริมคลอง  วอซา หมูที่ 6  

ตําบลหนองแรต – หมูท่ี 1  

ตําบลจะรัง  อําเภอยะหริ่ง  

จังหวัดปตตานี

สายริมคลอง  วอซา หมูที่ 6  ตําบล

หนองแรต – หมูท่ี 1  ตําบลจะรัง  

อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  

หินคลุกหนา 0.15 เมตร ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร   

(ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

1,344,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



45 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายริมคลอง  ทากุน หมูที่ 5  

ตําบลตะโละกาโปร – หมูที่ 1 

 ตําบลหนองแรต  อําเภอยะ

หริ่ง  จังหวัดปตตานี

สายริมคลอง  ทากุน หมูที่ 5  ตําบล

ตะโละกาโปร – หมูท่ี 1  ตําบล

หนองแรต  อําเภอยะหริ่ง  จังหวัด

ปตตานี  หินคลุกหนา 0.15 เมตร  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

1,600.00 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.

 กําหนด)

1,434,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

 หมูท่ี 5  ตําบลตะโละกาโปร

 – ตําบลแหลมโพธิ์  อําเภอ

ยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี

หมูท่ี 5  ตําบลตะโละกาโปร – 

ตําบลแหลมโพธิ์  อําเภอยะหริ่ง  

จังหวัดปตตานี  หินคลุกหนา 0.15 

เมตร  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

2,160.00 เมตร   (ตามแบบที่ อบจ.

 กําหนด)

2,402,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

16 โครงการบุกเบิกถนนผิว

จราจรหินคลุก จุดเริ่มตน บาน

โตะโสม

จุดเริ่มตน บานโตะโสม หมูท่ี 1  

ตําบลบางปู  อําเภอยะหริ่ง - บาน

บาโง  หมูท่ี 4  ตําบลกะมิยอ  

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร (ตามแบบท่ี

 อบจ. กําหนด)

2,627,000        อําเภอยะหริ่ง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

17 โครงการกอสรางถนน คสล.  

หมูท่ี 3  ตําบลตอหลัง

ถนน คสล.  หมูที่ 3  ตําบลตอหลัง 

 อําเภอยะหริ่ง – หมูที่ 2  ตําบล

บานนอก  อําเภอปะนาเระ  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

ยาว  395.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร   (ตามแบบท่ี อบจ. กําหนด)

1,500,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหมูท่ี 4  ตําบลปะโด – 

หมูท่ี 7  ตําบลลุโบะยิไร  

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี

กอสรางถนนหินคลุกสายหมูที่ 4  

ตําบลปะโด – หมูท่ี 7  ตําบลลุโบะยิ

ไร  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  

หินคลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาด

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 600.00 

เมตร   (ตามแบบท่ี อบจ. กําหนด)

618,000          อําเภอมายอ กองชาง

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

 หมูท่ี 2  ตําบลตรัง – ตําบล

ปาหนัน  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี

หมูท่ี 2  ตําบลตรัง – ตําบลปาหนัน 

 อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  หิน

คลุกหนา 0.15 เมตร  ขนาดกวาง 

5.00 เมตร  ยาว 1,700.00 เมตร 

(ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

1,752,000        อําเภอมายอ กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



47 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานกูบังบาเดาะ – ภูเขา

กาเดาะ  ตําบลสะกํา  อําเภอ

มายอ  จังหวัดปตตานี

สายบานกูบังบาเดาะ – ภูเขากา

เดาะ  ตําบลสะกํา  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  โดยลง

ดินลูกรังหนา 0.25 เมตร  และหิน

คลุกหนา 0.15 เมตร   (ตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด)

3,156,000        อําเภอมายอ กองชาง

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานทาโพธิ์  

หมูท่ี 4  ตําบลบานนอก – 

หมูท่ี 4  ตําบลทาขาม  

อําเภอปะนาเระ  จังหวัด

ปตตานี

สายบานทาโพธิ์  หมูที่ 4  ตําบล

บานนอก – หมูที่ 4  ตําบลทาขาม  

อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

605.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่ไมนอยกวา  

2,480.00  ตารางเมตร  (ตามแบบที่

 อบจ. กําหนด)

1,890,000        อําเภอปะนาเระ กองชาง

22 โครงการกอสรางถนนบุกเบิก

สายทางแมนํ้าสายบุรี  หมูที่ 9

 –หมูที่ 5  ตําบลตะโละดือรา

มัน – บานคอลอกาแปะ  หมูท่ี

 6  ตําบลกะรุบี  อําเภอกะพอ

  จังหวัดปตตานี

หมูท่ี 9 – หมูท่ี 5  ตําบลตะโละดือ

รามัน – บานคอลอกาแปะ  หมูท่ี 6 

 ตําบลกะรุบี  อําเภอกะพอ  

จังหวัดปตตานี  ยกระดับดินถม 

0.80 เมตร  ลงดินลูกรังหนา 0.20 

เมตร  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

1,000.00 เมตร

1,765,000        อําเภอกะพอ กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



48 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายบานเปยะ – บานโฉลง  

หมูท่ี 5  ตําบลคลองใหม - 

ตําบลมวงเตี้ย  อําเภอแมลาน 

 จังหวัดปตตานี

สายบานเปยะ – บานโฉลง  หมูที่ 5 

 ตําบลคลองใหม - ตําบลมวงเตี้ย  

อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

1,200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1,124,000        อําเภอแมลาน กองชาง

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหมูท่ี 3  บานละโผะ  

ตําบลปาไร  อําเภอแมลาน – 

หมูท่ี 6  ตําบลควนโนรี  

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

สายหมูท่ี 3  บานละโผะ  ตําบลปา

ไร  อําเภอแมลาน – หมูที่ 6  ตําบล

ควนโนรี  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,170 เมตร  หนา 0.15 เมตร

1,181,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

25 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง

สายบานกระจูด  หมูท่ี 4  

ตําบลไมแกน  อําเภอไมแกน –

 บาน

ตะพา  ตําบลตะลุบัน  อําเภอ

สายบุรี  จังหวัดปตตานี

สายบานกระจูด  หมูท่ี 4  ตําบลไม

แกน  อําเภอไมแกน – บานตะพา  

ตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 

เมตร  ยาว 500.00 เมตร  โดยลง

ดินถมยกระดับหนา 0.30 เมตร  

และดินลูกรังหนา 0.20 เมตร  หิน

คลุกหนา 0.15 เมตร

1,049,000        อําเภอสายบุรี กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



49 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

26 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตและหินคลุกสายหมูท่ี

 1 ตําบลปูยุด อําเภอเมือง – 

หมูท่ี 1 ตําบลประจัน – 

ตําบลสะดาวา อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี

สายหมูท่ี 1  ตําบลปูยุด  อําเภอ

เมือง – หมูท่ี 1  ตําบลประจัน – 

ตําบล

สะดาวา  อําเภอยะรัง  จังหวัด

ปตตานี  ถนนลาดยางแอสฟลท 

ขนาด 7.00 เมตร  ยาว 140.00 

เมตร  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 

300.00 เมตร  หนา 0.03 เมตร  

พ้ืนที่ไมนอยกวา  2,180.00 ตาราง

เมตร  และกอสรางถนนหินคลุก  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

1,600.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

โดยยกระดับดินลูกรังหนา 0.30 

เมตร (ตามแบบท่ี อบจ. กําหนด)

3,018,000        อําเภอยะรัง กองชาง

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

บานจาเราะ  หมูที่ 2  ตําบล

เขาตูม เขตเทศบาลนครยะลา

ถนนหินคลุกบานจาเราะ  หมูท่ี 2  

ตําบลเขาตูม  เขตเทศบาลนครยะลา

  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  ยาว 

2,500.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  

   (ตามแบบท่ี อบจ. กําหนด)

2,624,000        ตําบลเขาตูม กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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.

28 โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง

แอสฟลทคอนกรีตสายบาน

ละเวง 

หมูท่ี 3 ตําบลดอนทราย – 

หมูท่ี 2  ตําบลไทรทอง  

อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี

ถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีตสาย

บานละเวง หมูที่ 3  ตําบลดอนทราย

 – หมูท่ี 2  ตําบลไทรทอง  อําเภอ

ไมแกน  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง

 8.00 เมตร  ยาว 78.00 เมตร  หนา

 0.05 เมตร  กวาง 5.00 เมตร  ยาว

 582.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร  

พ้ืนที่ไมนอยกวา  3,534.00 ตาราง

เมตร

1,828,000        อําเภอไมแกน กองชาง

29 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

  เทศบาลตําบล  รูสะมิแล – 

เมืองปตตานี  อําเภอเมือง  

จังหวัดปตตานี

เทศบาลตําบล  รูสะมิแล – เมือง

ปตตานี  อําเภอเมือง  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 8.50 เมตร  

ยาว 500.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร

879,000          อําเภอเมือง กองชาง

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

หมูท่ี 1  ตําบลลิปะสะโง  

อําเภอหนองจิก – หมูที่ 4  

ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง

  จังหวัดปตตานี

ถนนหินคลุกหมูที่ 1  ตําบลลิปะสะ

โง  อําเภอหนองจิก – หมูที่ 4  

ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง  

จังหวัดปตตานี  หินคลุกหนา 0.15 

เมตร  ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว

 2,236.00 เมตร

2,614,000        อําเภอเมือง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหมูท่ี 5  ตําบลบางเขา – 

หมูท่ี 4  เทศบาลตําบลบอทอง

  อําเภอหนองจิก  จังหวัด

ปตตานี

สายหมูท่ี 5  ตําบลบางเขา – หมูที่ 4

  เทศบาลตําบลบอทอง  อําเภอ

หนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 2,500.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

2,975,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

32 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

หมูท่ี 4  ตําบลมวงเตี้ย – หมูท่ี

 5  ตําบลดาโตะ  อําเภอ

หนองจิก 

จังหวัดปตตานี

ถนนหินคลุกหมูที่ 4  ตําบลมวงเตี้ย

 – หมูท่ี 5  ตําบลดาโตะ  อําเภอ

หนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 2,500.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร

2,492,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

33 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายลําหยัง  หมูที่ 6  ตําบล

ทรายขาว – เขตตําบลชางให

ตก  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัด

ปตตานี

สายลําหยัง  หมูที่ 6  ตําบล

ทรายขาว – เขตตําบลชางใหตก  

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

2,500.00 เมตร  ลงดนิลูกรังหนา 

0.20 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 เมตร

  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 0.80 เมตร  จํานวน 

 6  ทอน

3,110,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

34 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหมูท่ี 8 (บานสามยอด)  

ตําบลโคกโพธิ์ – หมูท่ี 6 (บาน

โคกอน)  ตําบลทาเรือ  อําเภอ

โคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

สายหมูท่ี 8 (บานสามยอด)  ตําบล

โคกโพธิ์ – หมูท่ี 6 (บานโคกอน)  

ตําบลทาเรือ  อําเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 4.00 

เมตร  

ยาว 1,920.00 เมตร  ลงดินลูกรัง

หนา 0.30 เมตร  หินคลุกหนา 0.20 

เมตร  วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร  

จํานวน  27  ทอน   (ตามแบบท่ี 

2,903,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

35 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายเลียบคลองสงน้ํา

ชลประทาน 

หมูท่ี 1,2  ตําบลนาเกตุ – หมู

ที่ 7  ตําบลมะกรูด  อําเภอ

โคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี

หมูท่ี 1,2  ตําบลนาเกตุ – หมูท่ี 7  

ตําบลมะกรูด  อําเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว1,900.00 เมตร  หนา 0.15

1,756,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

36 โครงการกอสรางและปรับปรุง

ถนนลาดยางและขยายไหล

ทางถนนรามโกมุท

ปรับปรุงถนนลาดยางและขยายไหล

ทางถนนรามโกมุท  ตั้งแตหนาวัด

บูรพารามจนถึงสะพานเหล็ก  

ขนาดกวาง  12.00 เมตร  ยาว 

350.00 เมตร  พื้นท่ีไมนอยกวา  

5,400 ตารางเมตร  (ตามแบบท่ี 

อบจ. กําหนด)

5,000,000        อําเภอเมือง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



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.

37 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายหลวงจันทร  หมูที่ 2  

ตําบลทรายขาว – เขตตําบล

ชางใหตก  อําเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปตตานี

สายหลวงจันทร  หมูที่ 2  ตําบล

ทรายขาว – เขตตําบลชางใหตก  

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 

1,890.00 เมตร  ลงดนิลูกรังหนา 

0.20 เมตร หินคลุกหนา 0.20 เมตร

2,487,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

38 โครงการเสริมผิวแอสฟลท

คอนกรีต  ถนนสายเพชร

เกษมทางหลวงสาย 409 – 

หมูท่ี 2  ตําบลทุงพลา – หมูท่ี

 1  ตําบลตนโหนด  ตําบลปา

ไร  อําเภอแมลาน  จังหวัด

ปตตานี

ถนนสายเพชรเกษมทางหลวงสาย 

409 – หมูที่ 2  ตําบลทุงพลา – หมู

ที่ 1  ตําบลตนโหนด  ตําบลปาไร  

อําเภอแมลาน  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง  5.00 เมตร  ยาว 

1,700.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร

3,431,700        อําเภอแมลาน กองชาง

39 โครงการกอสรางถนนหินคลุก

สายมวงตอ  หมูที่ 2  ตําบล

ทรายขาว – เขตตําบลนา

ประดู  อําเภอโคกโพธิ์  

จังหวัดปตตานี

สายมวงตอ  หมูที่ 2  ตําบล

ทรายขาว – เขตตําบลนาประดู  

อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 2,500 

เมตร  ลงดินลูกรังหนา 0.30 เมตร  

หินคลุกหนา 0.20 เมตร  (ตามแบบ

ที่ อบจ. กําหนด)

3,727,000        อําเภอโคกโพธิ์ กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ



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.

40 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลทคอนกรีต  สายหมูที่ 

1  ตําบลยาบี  อําเภอหนองจิก

 – ตําบลคลองใหม  อําเภอยะ

รัง  จังหวัดปตตานี

สายหมูท่ี 1  ตําบลยาบี  อําเภอ

หนองจิก – ตําบลคลองใหม  อําเภอ

ยะรัง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

6.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  

หนา 0.03 เมตร  ลงหินคลุกหนา 

0.12 เมตร  กวาง 6.00 เมตร  ยาว 

1,000.00 เมตร

2,925,000        อําเภอยะรัง กองชาง

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมครูะบายน้ํา  

ถนนเจริญประดิษฐ ซอย 15  

หมูท่ี 1  ตําบลรูสะมิแล   

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมคู

ระบายน้ํา  ถนนเจริญประดิษฐ ซอย

 15  หมูท่ี 1  ตําบลรูสะมิแล   

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 248.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบท่ี

 อบจ. กําหนด)

1,800,000        อําเภอเมือง กองชาง

42 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

 หมูท่ี  2  ตําบลสะนอ – หมูที่

 3 

ตําบลสะดาวา  อําเภอยะรัง  

จังหวัดปตตานี

ถนนหินคลุก  หมูท่ี  2  ตําบลสะนอ

 – หมูท่ี 3  ตําบลสะดาวา  อําเภอ

ยะรัง  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

6.00 เมตร  ยาว 1,250.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบที่ อบจ.

 กําหนด)

1,400,000        อําเภอยะรัง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่   2.2  ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม
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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 โครงการกอสรางไฟฟาแสง

สวาง Post Top  จํานวน  38 

 ตน  สําหรับติดตั้งในพื้นท่ี

จังหวัดปตตานี

กอสรางไฟฟาแสงสวาง Post Top 

 จํานวน  38  ตน  สําหรับติดต้ังใน

พ้ืนที่จังหวัดปตตานี  ขนาดความสูง

 12.00  เมตร (หลอด W.MH)  

(ตามแบบที่ อบจ.กําหนด)

10,000,000      จังหวัดปตตานี กองชาง

2 โครงการซอมเปลี่ยนโคมไฟฟา

และตูควบคุมในบริเวณถนน

สายตาง ๆ ในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี

ซอมเปลี่ยนโคมไฟฟาและตูควบคุม

ในบริเวณถนนสายตาง ๆ ในเขต

อุตสาหกรรมปตตานี โดยเปลี่ยนโคม

สปอตไลทLED 100 W  สายไฟฟา 

 CVT  2 X 1.5  ไฟหลังเตา 15 ชุด 

ตูควบคมุระบบไฟฟาแสงสวาง

100,000          อบจ.ปตตานี กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน



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 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา

บริเวณไหลทางถนนสาย 4210

 , A1 , B1 , B2 , B3 , B5 

และ B6  ในเขตอุตสาหกรรม

ปตตานี

ขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณไหลทาง

ถนนสาย 4210 , A1 , B1 , B2 , B3

 , B5 และ B6  ในเขตอุตสาหกรรม

ปตตานี  ขนาดกวาง 2.00 – 14.00 

เมตร  ยาว 6,748.00 เมตร  ลึก 

1.50 – 2.50 เมตร   (ตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด)

1,486,000        อําเภอเมือง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 1,2,3  ตําบลกอลํา  อําเภอ

ยะรัง – ตําบลปะโด   อําเภอ

มายอ  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 1,2,3  

ตําบลกอลํา  อําเภอยะรัง – ตําบล

ปะโด   อําเภอมายอ  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 8.00 เมตร  

ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.50 

เมตร  (ตามแบบที่ อบจ. กําหนด)

1,628,000        อําเภอมายอ กองชาง

2 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 3,1,4  ตําบลถนน – หมูที่ 3

  ตําบลมายอ  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 3,1,4  

ตําบลถนน – หมูที่ 3  ตําบลมายอ  

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง  8.00 เมตร  ยาว 5,000

 เมตร  ลึก 3.50  เมตร  (ตามแบบที่

 อบจ. กําหนด)

2,016,000        อําเภอมายอ กองชาง

3 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 1  ตําบลตรัง – หมูที่ 3,4  

ตําบลเกาะจัน  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 1  ตําบลตรัง

 – หมูท่ี 3,4  ตําบลเกาะจัน  

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี  

ขนาดกวาง 10.00 เมตร  ยาว 

4,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร  (ตาม

แบบท่ี อบจ. กําหนด)

1,986,000        อําเภอมายอ กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)



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.

4 โครงการขุดลอกคลองสาย

บานมายอ  หมูท่ี 2  ตําบลมา

ยอ  อําเภอมายอ  จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองสายบานมายอ  หมูที่ 2

  ตําบลมายอ  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 8.00 

เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก 3.50 

เมตร

825,000          อําเภอมายอ กองชาง

5 ขุดลอกคลองสายบานตุยง - 

หมูท่ี 3  ตําบลสาคอบน  

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายบานตุยง - หมูท่ี 3 

 ตําบลสาคอบน  อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 20.00 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 3.50 

เมตร

1,502,000        อําเภอมายอ กองชาง

6 โครงการขุดลอกคลองสาย

บานปาหนัน  หมูที่ 2  ตําบล

ปาหนัน – บานมวงหวาน  

หมูท่ี 2  ตําบลสาคอบน  

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายบานปาหนัน  หมูที่

 2  ตําบลปาหนัน – บานมวงหวาน 

 หมูท่ี 2  ตําบลสาคอบน  อําเภอมา

ยอ  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

8.00 เมตร  ยาว 4,700.00 เมตร  

ลึก 3.50 เมตร

1,895,000        อําเภอมายอ กองชาง

7 โครงการขุดลอกคลองสาย

ตําบลปูยุด – ตําบลประจัน  

อําเภอยะรัง  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายตําบลปูยุด – 

ตําบลประจัน  อําเภอยะรัง  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 8.00 – 12.00 

เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก 3.50 

เมตร

1,871,000        อําเภอยะรัง กองชาง

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา



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.

8 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 7 ตําบลดอนรัก – หมูที่ 4 –

 ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 7 ตําบลดอน

รัก – หมูท่ี 4 – ตําบลตุยง  อําเภอ

หนองจิก  จังหวัดปตตานี  ขนาด

กวาง 8.00 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 

 ลึก 3.50 เมตร  (ตามแบบท่ี อบจ. 

กําหนด)

1,243,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

9 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 5  บานดอนนา – หมูที่ 3  

บานกาแล  ตําบลบางเขา – 

ตําบลบอทอง  อําเภอหนองจิก

  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 5  บานดอน

นา – หมูท่ี 3  บานกาแล  ตําบลบาง

เขา – ตําบลบอทอง  อําเภอหนอง

จิก  จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 

8.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  

ลึก 3.00 เมตร   (ตามแบบท่ี อบจ. 

กําหนด)

1,457,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

10 โครงการขุดลอกคลองสาย

ตําบลบางเขา – ตําบลบางตา

วา  อําเภอหนองจิก  จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองสายตําบลบางเขา – 

ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 20.00 

เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 

3.00 เมตร    (ตามแบบที่ อบจ. 

กําหนด)

3,650,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน



60 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

11 โครงการขุดลอกคลองสายหมู

ที่ 1 – หมูที่ 3  ตําบลดอนรัก 

 อําเภอหนองจิก – หมูท่ี 6  

บานปากาจินอ – หมูท่ี 5  

บานคลองวัง – หมูท่ี 7  

ตําบลปะกาฮะรัง  อําเภอเมือง

  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองสายหมูท่ี 1 – หมูท่ี 3 

 ตําบลดอนรัก  อําเภอหนองจิก – 

หมูท่ี 6  บานปากาจินอ – หมูท่ี 5  

บานคลองวัง – หมูท่ี 7  ตําบลปะ

กาฮะรัง  อําเภอเมือง  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 8.00 เมตร  

ยาว 4,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร

1,642,000        อําเภอเมือง กองชาง

12 โครงการขุดลอกคลองสาย

ตําบลตุยง – ตําบลบางตาวา  

อําเภอหนองจิก  จังหวัด

ปตตานี

ขุดลอกคลองสายตําบลตุยง – 

ตําบลบางตาวา  อําเภอหนองจิก  

จังหวัดปตตานี  ขนาดกวาง 20.00 

เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก  3.50 

เมตร

3,961,000        อําเภอหนองจิก กองชาง

13 โครงการขุดลอกรองนํ้าบริเวณ

นาเกลือ  ตําบลบานา  อําเภอ

เมือง  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกรองน้ําบริเวณนาเกลือ  

ตําบลบานา  อําเภอเมือง  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 5.00 เมตร  

ยาว 1,320.00 เมตร  พรอมวางทอ

ทางเชื่อมขนาดเสนผานศนูยกลาง 

2.00 – 1.00 เมตร  จํานวน 3 จุด ๆ

 ละ  12  ทอน

509,000          อําเภอเมือง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่   3.3  กอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)



61 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

14 โครงการขุดลอกลําหวยหมูท่ี 1

  

ตําบลดอนทราย – บานรังมด

แดง  ตําบลดอนทราย  อําเภอ

ไมแกน  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกลําหวยหมูท่ี 1  ตําบลดอน

ทราย – บานรังมดแดง  ตําบลดอน

ทราย  อําเภอไมแกน  จังหวัด

ปตตานี  ขนาดกวาง 15.00 เมตร  

ยาว 2,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร

1,415,000        อําเภอไมแกน กองชาง

15 โครงการขุดลอกคลองลําหวย

หมูท่ี 1  ตําบลดอนทราย  

อําเภอไมแกน  จังหวัดปตตานี

ขุดลอกคลองลําหวยหมูที่ 1  ตําบล

ดอนทราย  อําเภอไมแกน  จังหวัด

ปตตานี – บานทรายขาว  ตําบลโคก

เคียน  จังหวัดนราธิวาส  ขนาดกวาง

 10.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก

 3.00 เมตร

1,043,000        อําเภอไมแกน กองชาง

16 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา

บริเวณไหลทางถนนสาย 4210

 , A1 , B1 , B2 , B3 , B5 

และ B6  ในเขตอุตสาหกรรม

ปตตานี

ขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณไหลทาง

ถนนสาย 4210 , A1 , B1 , B2 , B3

 , B5 และ B6  ในเขตอุตสาหกรรม

ปตตานี  ขนาดกวาง 2.00 – 14.00 

เมตร  ยาว 6,748.00 เมตร  ลึก 

1.50 – 2.50 เมตร

1,486,000        อําเภอเมือง กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.2 แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ



62 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการถมดินบริเวณสนาม

ฟุตบอล (สนาม 3)  โดยปรับ

ระดับพื้นท่ีสนามฟุตบอลให

เปนสนามที่ไดมาตรฐาน

ถมดินบริเวณสนามฟุตบอล (สนาม 

3)  โดยปรับระดับพื้นท่ีสนาม

ฟุตบอลใหเปนสนามที่ไดมาตรฐาน  

 เพ่ือใหมีสนามกีฬาสําหรับบริการ

ประชาชนอยางเพียงพอ  และ

สามารถใชสนามในการจัดการ

แขงขันกีฬาตาง ๆ ได

1,352,000        สนามกีฬา

อบจ.ปตตานี

กองชาง

2 โครงการปรับปรุงอาคาร

โรงยิมสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

ปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬา

กลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   โดยทําการเปลี่ยน

กระเบื้องมุงหลังคา หองนํ้า  ระบบ

ไฟฟา  และที่นั่ง ฯลฯ  (ตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด)

500,000          สนามกีฬา

อบจ.ปตตานี

กองชาง

3 โครงการซอมแซมและ

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬากลาง  

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและ

ปรับปรุงรั้วสนามกีฬากลาง  

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  

เพ่ือสรางความปลอดภัยภายใน

สนามกีฬากลาง  องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี  (ตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด)

150,000          สนามกีฬา

อบจ.ปตตานี

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางพัฒนาท่ี 5.2 แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ

พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



63 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

4 โครงการปรับปรุงอาคาร

โรงยิมสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

ปรับปรุงอาคารโรงยิมสนามกีฬา

กลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี   โดยทําการเปลี่ยน

กระเบื้องมุงหลังคา หองนํ้า  ระบบ

ไฟฟา  และที่นั่ง ฯลฯ  (ตามแบบที่ 

อบจ. กําหนด)

500,000          สนามกีฬา

อบจ.ปตตานี

กองชาง

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบ ความเรียบรอยใหเกิดขึ้นภายในจังหวัด



64 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการซอมแซมปายจราจร

หลักโคง หลักกิโลเมตร 

GUARD RAIL

ซอมแซมปายจราจรหลักโคง หลัก

กิโลเมตร GUARD RAIL ตีเสน

จราจรพ้ืนทางถนน ที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีรับผิดชอบ

          100,000 อบจ.ปตตานี กองชาง

2 โครงการซอมแซมระบบไฟฟา

 Hightmaltที่ศูนยจําหนาย

และแสดงสินคา 1 ตําบล 1 

ผลิตภัณฑ

ซอมแซมระบบไฟฟา Hightmaltที่

ศูนยจําหนายและแสดงสินคา 1 

ตําบล 1 ผลิตภัณฑ ทุงนเรนทร 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

จํานวน 1 ตน โดยเปลี่ยนหลอดไฟ 

จํานวน 4 ดวง

            50,000 อําเภอ

หนองจิก

กองชาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2558

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559
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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 โครงการเขารวมงานมหกรรม

ทางวชิาการของหนวยงานอื่น

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดรับ

ประสบการณใหมๆและไดเรียนรู

นอกสถานท่ี

45,000            หนวยงาน

ของรัฐใน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการมหกรรมการจัด

การศึกษาทองถ่ิน

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดเขา

รวมงานมหกรรมวิชาการของอปท.

200,000          เมืองทองธานี

จ.นนทบุรี

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการศกึษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรกองการศึกษา

 ศาสนาและวัฒนธรรมและ

โรงเรียนในสังกัด

นําบุคลากรกองการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด

 อปท.

350,000          ภาคกลาง 

ภาคเหนือ

และภาค

ตะวันออก

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการฝกอบรมสมัมนาเพื่อ

พัฒนาบุคลากรทางการศกึษา

ของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีไดรับการฝกอบรมในดาน

วิชาการ

200,000          องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

 งบประมาณ

(บาท)

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  



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.

5 โครงการคดัเลือกนักเรียนเพ่ือ

เขารวมโครงการแขงขันคนเกง

ในโรงเรียน อปท.

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.

ปตตานีไดเขารวมการแขงขันคนเกง

ในระดับประเทศสามารถสราง

ชื่อเสียงใหตนเอง โรงเรียนและ

อบจ.ปตตานี

40,000            องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

และกรม

สงเสริมการ

ปกครอง

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการคดัเลือกนักเรียน เพื่อ

เขารวมโครงการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการของ อปท.

ระดับภาคใต ประจําป 2559

ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปตตานี

เขารวมโครงการแขงขันทักษะทาง

วิชาการของ อปท.ระดับภาคใตตาม

กิจกรรมทางวิชาการท่ีกําหนด

250,000          องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานีและ

เทศบาลนคร

หาดใหญ

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการปฐมนิเทศกอนเปด

ภาคเรียนสําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พนักงานจางของโรงเรียนใน

สังกัด

ขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและพนักงานจางโรงเรียนใน

สังกัด ปฏิบัติงานสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร

45,000            องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558



67 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

8 โครงการปฐมนิเทศกอนเปด

ภาคเรียนสําหรับขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พนักงานจางของโรงเรียนใน

สังกัด

ขาราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและพนักงานจางโรงเรียนใน

สังกัด ปฏิบัติงานสอดคลองกับ

นโยบายขององคกร

45,000            องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการประชุมขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดพบปะพูดคยุ สรางความ

เขาใจในการปฏิบัติงานไดถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ

10,000            สถานศึกษา

ในสังกัด

องคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม

 จริยธรรมขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา

โรงเรียนในสังกัด

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสังกัด อบจ.ปตตานี ไดรับ

ความรูดานคณุธรรม จริยธรรมมาก

ขึ้น

75,000            โรงเรียนใน

สังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

พ.ศ. 2559



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.

11 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ครูและนักเรียนสังกัดอบจ.ปน.และ

สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

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

12 โครงการสนับสนุนชุมนุม

ลูกเสือ ประจําป

คร/ูนักเรียนโรงเรียนบานเขาตูม 

ระดับชั้น ป.6 และโรงเรียนบานตะ

บิงตีงี ระดับมัธยมศกึษาปที3่ เขา

รวมกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี

20,000            ตามที่ อปท.

กําหนด

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.ปตตานีและสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1-3 ศึกษาดูงาน พบปะ

 แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ดานการศึกษา

100,000          ภาคกลาง 

ภาคอีสาน

และภาคเหนือ

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ. 2559

แนวทางการพัฒนาที่   1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  



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.

14 โครงการจัดหาเอกสารวัดผล

ประเมินผลตามหลักสูตร

แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

สังกัด อปท.(ปพ.และ ปถ.)

จัดทําแบบพิมพทางการศึกษา

(แบบ ปพ.และ ปถ.)ใหโรงเรียนใน

สังกัด

50,000            โรงเรียนใน

สังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการอาหารเสริม(นม) นักเรียนสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานีไดดื่มนมทุกคน

1,205,300        สถานศึกษา

ในสังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางการพัฒนาที่   1.3 แนวทางสงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



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 โครงการเยี่ยมเยียนศาสน

สถานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่อง

สังฆทานและอื่นๆตามความจําเปน

150,000          วัด มัสยิดใน

พ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการรวมละหมาดเนื่องใน

วันฮารีรายอฮัจย

ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 

เยาวชนและประชาชนในจังหวัด

ปตตานีรวมกันทํากิจกรรมในวันฮารี

รายอฮัจย

600,000          สนามกีฬา

กลาง

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการจัดซื้ออุปกรณ

สนับสนุนแหเรือพระในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

สนับสนุนการแตงเรือในเทศกาลชัก

พระ

ของวัดในพ้ืนที่จังหวัดปตตานี

30,000            วัดในพ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

 งบประมาณ

(บาท)



71 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการอบรมนักเรียนและ

เยาวชนเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

ตามแนวทางอิสลาม

จัดอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี จํานวน 300 คน

100,000          พ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)



72 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน

ความรูคูคุณธรรมนําพาสู

อาเซียน

จัดอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานีเพ่ือใหไดรับความรูดาน

คุณธรรมและจริยธรรม

500,000          เขตพ้ืนที่

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

แนวทางการพัฒนาที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชในการพัฒนาอาคาร  สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอมสภาพภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

 งบประมาณ

(บาท)



73 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการจางเหมาทําความ

สะอาดหองนํ้าภายในสนาม

กีฬากลาง อบจ.ปตตานี

จางเหมาคนงานเพ่ือทําความ

สะอาดหองนํ้าภายในสนามกีฬา

กลาง อบจ.ปตตานี

108,000          องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ปายไวนิล 

ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.

ปตตานี

จัดทําปายประชาสัมพันธ ปายไวนิล

ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี

10,000            สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร

แบบบานเลื่อน

จัดทําตูเก็บแฟมเอกสารแบบไม

แขวนฝาผนังกวาง 0.35 ม. ยาว 

4.60 ม. สูง 2.50 ม.

85,000            กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการจัดทําโพเดียม จัดซื้อโพเดียมสําเร็จรูป 12,000            กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการแผงกั้นเหล็กมีลอเลื่อน จัดซื้อแผงกั้นเหล็กแบบมีลอเล่ือน

ขนาดยาว 2.2 ม.สูง 1 ม. จํานวน 6

 แผง

21,000            สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

6 โครงการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 

24,000BTU จํานวน 3 เครื่อง

69,000            กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการจัดซื้อลอกเกอรเหล็ก จัดซ้ือล็อกเกอรเหล็ก จํานวน 2 ตู 16,000            สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชในการพัฒนาอาคาร  สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอมสภาพภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)



74 

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 โครงการจัดซื้อเสา

วอลเลยบอลและเสาตะกรอ

จัดซื้อเสาวอลเลยบอลและเสา

ตะกรอฝงพ้ืนเลื่อนสูงต่ําได

40,000            สนามกีฬา

กลาง อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะพรอม

ชุดโปรแกรมและโตะเกาอี้

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้ง

โตะพรอมชุดโปรแกรมและโตะเกาอี้

 จํานวน 3 ชุด

56,400            กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

10 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็ว

7,300              กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 

VA จํานวน 3 เครื่อง

9,300              กอง

การศึกษาฯ

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการจัดซื้อกระดาน

อัจฉริยะพรอมอุปกรณ

จัดซื้อกระดานอิเลคทรอนิกสเพ่ือใช

ในการเรียนการสอน

250,000          โรงเรียนใน

สังกัด อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

13 โครงการจัดซื้อตูชารจแบตเตอรี่

แท็บเล็ต แบบ 30 ชอง

จัดซื้อตูชารจแบตเตอรี่แท็บเลต็

แบบ 30 จํานวน 3 ตู สําหรับชารจ

แท็บเล็ต เพื่อใชในการเรียนการสอน

120,000          โรงเรียนใน

สังกัด อบจ.

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 งบประมาณ

(บาท)

แนวทางการพัฒนาที่   5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว  



75 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการแขงขันกีฬาระหวาง

สวนราชการในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

องคการบริหารสวนจังหวัดกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานของรัฐ หนวยงาน

เอกชน กลุมมวลชน กลุมผูนํา

ฯ ประจําปงบประมาณ 2559

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาสากล กีฬา

พ้ืนบาน  กับผูบริหาร ขาราชการ 

ลูกจางประจําและพนักงาน อบจ.

ปตตานี และขาราชการ ผูบริหาร  

ขาราชการ ลูกจางประจําและ

พนักงานจางท่ีตั้งอยูภายในศนูย

ราชการ ศาลากลางจังหวัดปตตานี

10,000            สนามกีฬา

บริเวณศาลา

กลางจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการเขาตูมจูเนียรฟุต

ซอลคัพ

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาฟุตซอล

ใหแกเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี

และคนในชุมชน

50,000            รร.บานเขาตูม กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการแขงขันวาวอาเซยีน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวภายใน

จังหวัดและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

1,000,000        สนามกีฬา

บริเวณศาลา

กลางจังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว  

แนวทางการพัฒนาที่   5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



76 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

4 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

สังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในรอบคัดเลือกระดับ

ภาคใตและรอบชิงชนะเลิศใน

ระดับประเทศ

ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี เขา

รวมการแขงขันกีฬาฟุตซอล กีฬา

วอลเลยบอลชายหาดและกีฬาเปตอง

350,000          จ.ชุมพร กอง

การศึกษาฯ

5 โครงการเขาคายเก็บตัว

นักกีฬาของโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือเตรียมความพรอมนักกีฬาในการ

เขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ิน

50,000            สนามกีฬา

กลางอบจ.

ปตตานีและ

โรงเรียนใน

สังกัด

กอง

การศึกษาฯ

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

แนวทางการพัฒนาที่   5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



77 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการพัฒนาผูรับผิดชอบ

สนามกีฬาเพื่อเพิ่มความรูและ

พัฒนาสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี ประจําป 2559

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อพัฒนา

บุคลากรสนามกีฬาในการดูแล

สนามกีฬาใหเกิดทักษะในการ

ทํางานมากขึ้น

50,000            สนามกีฬา

กลาง

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในสนามกีฬากลาง  

องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสนามกีฬา

กลาง  องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี  เพ่ือความสวยงามและเปน

ระเบียบเรียบรอยภายในบริเวณ

สนามกีฬากลางองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

600,000          สนามกีฬา

อบจ.ปตตานี

กอง

การศึกษาฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

 งบประมาณ

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



78 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร -ประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตาม

ระเบียบ

20,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบฯ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

3 โครงการพัฒนาการบริหาร

การจัดการศึกษาฯ (SBMLD)

 
-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

750,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

4 โครงการตลาดนัดวชิาการ

โรงเรียนบานเขาตูม

-จัดประกวดแขงขันทักษะทาง

วิชาการของนักเรียน

-จัดแสดงผลงานของครูและนักเรียน

80,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

5 โครงการเตรียมความพรอม

เพ่ือสงเสริมทักษะดานวิชาการ

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

10,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

6 โครงการอาหารกลางวนั

สําหรับนักเรียนอนุบาลถึง ป.6

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

2,049,600        โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานเขาตูม)

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด



79 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน

ยาเสพติด

-รณรงคปองกันตอตานกันยาเสพติด

ในชุมชน

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง

ตามระเบียบฯ

15,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)



80 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการซอมแซมอาคารเรียน ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

200,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

2 โครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน

-สํารวจความตองการหนังสือ วัสดุ

ฯลฯของนักเรียนและคณะครู

-ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

100,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ตางๆในโรงเรียน

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

50,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอม

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

10,000            โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

5 โครงการทาสีรั้วโรงเรียนและ

อาคารเรียนอนุบาล

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

280,000          โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียนบาน

เขาตูม

พ.ศ. 2558
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559



81 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการจัดมหกรรมวัน

วิชาการโรงเรียนบานตะบิงตีงี

จัดแขงขันทักษะวิชาการ จัด

แสดงผลงานของนักเรียน ของครูให

ชุมชนไดเขารวมกิจกรรม

80,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการเตรียมความพรอม

เพ่ือสงเสริมทักษะดาน

วิชาการของนักเรียน

ดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมทักษะดานวิชาการใหแก 

นักเรียน ครู เพ่ือเขารวมแขงขัน

ทักษะดานวิชาการของ อปท. หรือ

หนวยงานอื่น ๆ

10,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการอาหารกลางวนั

สําหรับเด็กอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาปที่ 3

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางอาหาร

กลางวนัเพ่ือใหนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารท่ีมีคุณคาทาง

โภชนาการครบ 5 หมู

1,243,000        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

การเรียนการสอน

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ

20,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

5 โครงการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน

ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ 

สื่อสงเสริมพัฒนาการ และอื่นๆ ที่

เกี่ยวของในการพัฒนาหองสมุด

100,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนบานตะบิงตีง)ี



82 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

6 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ตาง ๆ ในโรงเรียน

จัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลง

เรียนรู ปรับสภาพแวดลอมใหรมรื่น

สวยงาม เอ้ือตอการเรียนรู นักเรียน

มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีแหลง

เรียนรูธรรมชาติ

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

7 โครงการพัฒนาการบริหารจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD)

เปนคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน

วิทยากร คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง 

คาอาหาร คาเครื่องด่ืม และ

คาใชจายอื่นๆ ซึ่งประกอบดวย

กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมอบรม

สื่อและการใชสื่อการสอน กิจกรรม

สงเสริมคุณภาพชีวิตครู ผูปกครอง

และชุมชน เปนตน

750,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

8 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย

ดําเนินการจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียน

50,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

9 โครงการอาหารกลางวนั

สําหรับสําหรับเด็กอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาปที่ 3

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

ระเบียบ

1,243,200        โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



83 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการรณรงคเพ่ือปองกัน

ยาเสพติดในโรงเรียน

จัดอบรมใหความรูความเขาใจแก

นักเรียน เพ่ือปลูกจิตสํานึก ลด และ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัย

ยาเสพติด

15,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน
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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 โครงการจัดซื้อตูเหล็กแบบ

เปดประตูสองบาน มือจับเขา

ควาย จํานวน 7 ตู

จัดซื้อตูเหล็กแบบเปดประตูสองบาน

 มือจับเขาควาย จํานวน 7 ตู 

สําหรับใชจัดเก็บเอกสารในหองพักครู

55,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

2 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณ

และเคาเตอรระดับหนาตาง

สําหรับหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร

จัดซื้อตูเก็บอุปกรณและเคาเตอร

ระดับหนาตางสําหรับ

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

60,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

3 โครงการจัดซื้อโตะเกาอี้

นักเรียนไม ระดับมัธยมศึกษา 

จํานวน 60 ชุด

จัดซื้อโตะเกาอี้นักเรียนไม ระดับ

มัธยมศึกษา จํานวน 60 ชุด เพื่อให

นักเรียนไดใชในการเรียน

66,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

4 โครงการติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตไรสายคลอบคลุม

บริเวณโรงเรียนบานตะบิงตีงี

ดําเนินการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต

ไรสายคลอบคลุมบริเวณโรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี สําหรับใชในการปฏิบัติ

ราชการ

200,000          โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

5 โครงการปรับปรุงประตู

ทางเขาอาคารเรียน จํานวน 2

 ประตู

ดําเนินการปรับปรุงประตูทางเขา

อาคารเรียน จํานวน 2 ประตู 

เพ่ือใหมีความแข็งแรงปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทางราชการ

60,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

(บาท)
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

6 โครงการจัดซื้อปมนํ้าบาดาล 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว 

กําลังมาไมนอยกวา 1.5 แรงมา

จัดซื้อปมน้ําบาดาล ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว กําลังมาไม

นอยกวา 1.5 แรงมา ประกอบ

พรอมมอเตอรแฟรงกินสและ

คอนโทรลบอกพรอมสาย 1 ชุด

30,000            โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  2559

 งบประมาณ

(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการ/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 โครงการกอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจร AC

ปน.5069 บ.กอแลมิและ - บ.บากง 

 ชวง กม.4+440-6+771

15,000,000      อ.ยะหริ่ง ขทช.ปน

ปน.2070 บ.คลองขุด - บ.ตันหยง

เปาว ชวง กม.4+655-6+865

15,000,000      อ.หนองจิก ขทช.ปน

ปน.2069 บ.บางปู - บ.พังกับ

ชวง กม.7+300-4+250

20,000,000      อ.ยะหริ่ง ขทช.ปน

2 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง ปน.2068 บ.ดอนรัก - บ.ทากูโบ 9,200,000        อ.หนองจิก ขทช.ปน

ผิวจราจร AC ปน.2086 บ.ดอนรัก - บ.ทากูโบ 3,960,000        อ.หนองจิก ขทช.ปน

ปน.2070 บคลองขุด - บ.ตันหยง

เปาว

3,960,000        อ.หนองจิก ขทช.ปน

ปน.2067 บ.บางปู - บ.พังกับ 7,200,000        อ.ยะหริ่ง ขทช.ปน

ปน.2063 บ.โคกโพธิ์ - บ.ชางไหตก 9,660,000        อ.โคกโพธิ์ ขทช.ปน

ปน.2071 บ.ดินแดง - บ.ตาแกะ 3,940,000        อ.ยะหริ่ง ขทช.ปน

ปน.2071 บ.ตาแกะ - บ.ศาลาสอง 7,200,000        อ.ยะรัง ขทช.ปน

ปน. 5069 บ.กอแลมิและ - บ.บากง 990,000          อ.ยะหริ่ง ขทช.ปน

ปน.2064 บ.โคกโพธิ์ - บ.ปุหรน 14,245,000      อ.โคกโพธิ์ ขทช.ปน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานอื่นเขาดําเนินงานในพื้นท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ
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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.

3 โครงการจัดระบบน้ํา (บานเขา

วัง)

กอสรางคูน้ํา ความยาว 4,000 ม.

คันดินกวางขางละ 1.00 ม. สูง 0.55

 ม.

คูคาดคอนกรีต กันคกูวาง 0.20 ม.

สูง 0.45 ม. ปากคูกวาง 1.00 ม.

ลาดขาง 1:1 จํานวน 3 สาย 

พรอมอาคารประกอบ จํานวน 101 

9,000,000        บานเขาวัง

หมูท่ี 3 ต.ตรัง

อ.มายอ

จ.ปตตานี

โครงการ

ปฏิบัติการ

จัดระบบน้ํา

เพ่ือ

การเกษตรที่

17

4 โครงการจัดระบบน้ํา 

(บานบูเกะกุง)

กอสรางคูน้ํา ความยาว 3,400 ม.

คันดินกวางขางละ 1.20 ม. สูง 0.55

 ม.

คูคาดคอนกรีต กันคกูวาง 0.50 ม.

สูง 0.60 ม. ปากคูกวาง 1.70 ม.

ลาดขาง 1:1 จํานวน 2 สาย 

พรอมอาคารประกอบ จํานวน 72 

10,000,000      บานบูเกะกุง

หมูท่ี 3 

ต.ลุโบะยิไร 

อ.มายอ 

จ.ปตตานี

โครงการ

ปฏิบัติการ

จัดระบบน้ํา

เพ่ือ

การเกษตรที่

17

5 โครงการจัดระบบน้ํา 

(บานมวงเตี้ย)

กอสรางคูน้ํา ความยาว 3,940 ม.

คันดินกวางขางละ 2.00 ม. สูง 0.55

 ม.

คูคาดคอนกรีต กันคกูวาง 0.20 ม.

สูง 0.45 ม. ปากคูกวาง 1.10 ม.

ลาดขาง 1:1 จํานวน 4 สาย 

พรอมอาคารประกอบ จํานวน 89 

แหง

10,000,000      บานคอก

กระบือ หมูที่

 2 

ต.คอก

กระบือ อ.

ปะนาเระ 

จ.ปตตานี

โครงการ

ปฏิบัติการ

จัดระบบน้ํา

เพ่ือ

การเกษตรที่

17

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ



88 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

6 โครงการจัดระบบน้ํา 

(บานคอกกระบือ)

กอสรางคูน้ํา ความยาว 3,400 ม.

คันดินกวางขางละ 2.00 ม. สูง 0.55

 ม. คคูาดคอนกรีต กันคูกวาง 0.20 

ม. สงู 0.45 ม. ปากคูกวาง 1.10 ม. 

ลาดขาง 1:1 จํานวน 3 สาย พรอม

อาคารประกอบ จํานวน 97 แหง

10,000,000      บานมวงเตี้ย

 หมูท่ี 4 

ต.มวงเตี้ย 

อ.แมลาน 

จ.ปตตานี

โครงการ

ปฏิบัติการ

จัดระบบน้ํา

เพ่ือ

การเกษตรที่

17

7 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 42

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 42 ตอนมะนังดาลํา-กอตอ ตอน 1 

ระหวาง กม.153+115-กม.

153+730 (LT.) และ กม.

157+467-กม.158+806 (RT.)

10,321,000      อ.สายบุรี แขวงทาง

หลวงปตตานี

8 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 4074

ปรับระดับผิวทางหลวงหมายเลข 

4074 ตอนกะลาพอ-ปากู ตอน 1 

ระหวาง กม.5+256-กม.8+100

12,484,000      อ.สายบุรี แขวงทาง

หลวงปตตานี

9 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 42

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 42 ตอนปาลัส-มะนังดาลํา ตอน 2 

ระหวาง กม.140+910-กม.

143+195 (RT.)

10,942,000      อ.ปะนาเระ 

อ.สายบุรี

แขวงทาง

หลวงปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม



89 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

10 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 42

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 42 ตอนปาลัส-มะนังดาลํา ตอน 3 

ระหวาง กม.143+195-กม.

145+310 (RT.)

12,307,000      อ.ปะนาเระ 

อ.สายบุรี

แขวงทาง

หลวงปตตานี

11 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 4334

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 4334 ตอนทางเขาบางมะรวด 

ระหวาง กม.0+000-1+559

5,862,000        อ.ปะนาเระ 

อ.สายบุรี

แขวงทาง

หลวงปตตานี

12 โครงการบูรณะทางหลวง

หมายเลข 418

บูรณะทางหลวงหมายเลข 418 

ตอนมะพราวตนเดียว-ยุโป ระหวาง

 กม.14+035-16+555 (RT.)

23,461,000      อ.หนองจิก แขวงทาง

หลวงปตตานี

13 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 42

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 42 ตอนมะนังดาลํา-กอตอ ตอน 2 

ระหวาง กม.155+467-กม.

157+467 (RT.)

11,093,000      อ.สายบุรี แขวงทาง

หลวงปตตานี

14 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 4092

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 4092 ตอนจะรังตาดง-มายอ 

ระหวาง กม.19+242-กม.21+837

10,551,000      อ.มายอ แขวงทาง

หลวงปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



90 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

15 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 4061

ฉาบผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 4061 ตอนยะรัง-ปะนาเระ ระหวาง

 กม.16+548-กม.22+850

12,700,000      อ.ยะรัง

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

16 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 42

เสริมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 42 ตอนดอนรัก-ปาลัส-มะนังดาลํา

 ตอน 1 ระหวาง กม.104+300-กม.

134+490 (เปนชวง ๆ)

12,700,000      อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

อ.สายบุรี

แขวงทาง

หลวงปตตานี

17 โครงการบํารุงรักษาทางหลวง

 หมายเลข 4074

ซอมผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข

 4074 ตอนกะลาพอ-ปากู ตอน 2 

ระหวาง กม.8+100-กม.10+460 

และ กม.11+333-กม.11+823

12,243,000      อ.สายบุรี

อ.ทุงยางแดง

แขวงทาง

หลวงปตตานี

18 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน ทางหลวง

หมายเลข 42

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก-

ปาลัส ระหวาง กม.119+300-กม.

134+380 ดาน RT

2,449,500        อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ



91 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

19 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน ทางหลวง

หมายเลข 42

ติดต้ังเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก-

ปาลัส ระหวาง กม.104+300-กม.

119+300 ดาน RT

2,449,500        อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

20 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน ทางหลวง

หมายเลข 42

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนนาจวก-ดอนรัก-

ปาลัส ระหวาง กม.96+759-กม.

84+000 (เปนชวง ๆ)

1,698,000        อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

21 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 409 ตอนนาเกต-ุปาพอ 

ระหวาง กม.0+000-กม.18+013 

ทางหลวงหมายเลข 410 ตอน

ปตตาน-ีบราโอ ระหวาง กม.

2+560-กม.10+100 ทางหลวง

หมายเลข 410 ตอนบราโอ-ยะลา 

ระหวาง กม.10+100-กม.36+814

1,731,000        อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ



92 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

22 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 43 ตอนปาแด-เกาะเปาะ

 ระหวาง กม.74+397-กม.76+490 

LT.ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน

สายบุร-ีกะรุบี ระหวาง กม.3+000-

กม.12+765 ทางหลวงหมายเลข 

4297 

ตอนทางเขาบานดี ระหวาง กม.

0+000-กม.1+200 ทางหลวง

หมายเลข 

4298 ตอนทางเขาโรงพยาบาลยะ

หริ่ง ระหวาง กม.0+000-กม.0+571

1,819,000        อ.หนองจิก

อ.สายบุรี

อ.ยะหริ่ง

แขวงทาง

หลวงปตตานี

23 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 4061 ตอนยะรัง-ปะนา

เระ ระหวาง กม.23+813-กม.

36+842 ทางหลวงหมายเลข 4075

 ตอนตอหลัง-บานนอก ระหวาง 

กม.4+086-กม.6+995

1,663,700        อ.ยะรัง

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



93 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

24 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดเครื่องหมายจราจร ทางหลวง

หมายเลข 414 ตอนงาแม-มะพราว

ตนเดยีว ระหวาง กม.0+000-กม.

6+500 ทางหลวงหลายเลข 418 

ตอนมะพราวตนเดียว-ยุโป ระหวาง

 กม.6+500-กม.26+775 ทางหลวง

หมายเลข 4092 ตอนจะรังตาดง-มา

ยอ 

ระหวาง กม.17+000-กม.35+000

1,663,700        อ.หนองจิก

อ.มายอ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

25 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดปายจราจร ทางหลวงหมายเลข 

4061 ตอนยะรัง-ปะนาเระ ระหวาง

 กม.0+000-กม.36+842

1,663,700        อ.ยะรัง

อ.ปะนาเระ

แขวงทาง

หลวงปตตานี

26 โครงการปรับปรุงทางหลวง

ผานยานชุมชน

ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน 

ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนบรา

โอ-ยะลา ระหวาง กม.16+100-กม.

16+600

13,743,000      อ.เมือง

อ.ยะรัง

แขวงทาง

หลวงปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน

แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ



94 

ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

27 โครงการอํานวยความ

ปลอดภัยเพ่ือปองกันและแกไข

เหตุทางถนน

ติดปายจราจร ทางหลวงหมายเลข 

42 ตอนดอนรัก-ปาลัส ระหวาง กม.

99+616-กม.135+108 ทางหลวง

หมายเลข 42 ตอนปาลัส-มะนังดํา

ลํา ระหวาง กม.135+108-กม.

152+886 ทางหลวงหมายเลข 42 

ตอนมะนังดําลํา-กอตอ ระหวาง 

กม.152+886-กม.158+956

1,663,700        อ.หนองจิก

อ.ปะนาเระ

อ.สายบุรี

แขวงทาง

หลวงปตตานี

28 โครงการกอสรางทางหลวง

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิง

พ้ืนที่

กอสรางทางหลวงเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ทางหลวงหมายเลข

 409 ตอนนาเกต-ุปาพอ ระหวาง 

กม.9+550-กม.9+965

13,743,000      อ.โคกโพธิ์ แขวงทาง

หลวงปตตานี

29 โครงการกอสรางบูรณะ

ปรับปรุงสะพานและทออุโมงค

 ค.ส.ล.

กอสรางบูรณะปรับปรุงสะพานและ

ทออุโมงค ค.ส.ล. ทางหลวง

หมายเลข 410 ตอนบราโอ-ยะลา 

กม.36+859.60

13,743,000      อ.เมือง

อ.ยะรัง

แขวงทาง

หลวงปตตานี

30 โครงการขุดลอกและ

บํารุงรักษารองนํ้าปตตานี

ขุดลอกคลองรองน้ําปตตานี เนื้อดิน

ประมาณ 300,000 ลบ.ม.

18,000,000      แมน้ําปตตานี

อ.เมือง

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาค

สาขาปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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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 โครงการกอสรางแหลงน้ําใน

ไรนานอกเขตชลประทาน

-กอสรางแหลงนํ้าในไรนา 

ขนาด 1,260 ลบ.ม.

-อบรมผูใชน้ํา

-ติดตามการใชประโยชนและจัดทํา

คาพิกัด

-คาควบคุมและติดตามการ

ดําเนินงาน

712,000          อ.สายบุรี

อ.หนองจิก

อ.ทุงยางแดง

อ.โคกโพธิ์

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

2 โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ

การอนุรักษดินและน้ํา

พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษดิน

และน้ําขนาดเล็ก

1,725,000        ม.7 ต.บอทอง

อ.หนองจิก

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

3 สงเสริมอาชีพดานการเกษตร

ในจังหวัดชายแดนใต

ปรับปรุงนารางเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน 

(จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําขุด

รองเพ่ือปลูกปาลมนํ้ามัน)

-บ.บาราเฮาะ ม.4 ต.ปูยุด อ.เมือง

-บ.ควนคูหา ม.4 ต.บอทอง 

อ.หนองจิก

-บ.ควนดิน ม.1 ต.บอทอง 

อ.หนองจิก

29,550,000      พ้ืนที่ 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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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.

-บ.ลานควาย ม.5 ต.กอลํา อ.ยะรัง

-ม.4 บ.ถนนตก ถ.ถนน อ.มายอ

-ม.2 บ.มะหุด ต.ปะโด อ.มายอ

-ม.5 บ.นัดฆอมิส ต.นํ้าดํา 

อ.ทุงยางแดง

-ม.3 บ.บาโยยือริง ต.บือเระ อ.สาย

บุรี

-ม.5 บ.วังกวาง ต.ปาไร อ.แมลาน

-ม.4 บ.ควนแดน ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์

- ม.2 บ.บางโกระ ต.บางโกระ

อ.โคกโพธิ์

- ม.5 บ.สาเราะ ต.กระโด อ.ยะรัง

- ม.1 บ.ตนสะทอน ต.คอลอตันหยง

อ.หนองจิก

- ม.2 บ.โคกหมัก ต.ดาโตะ  D1289

อ.หนองจิก

-ม.4 บ.บอหวา ต.ปากลอ อ.โคกโพธิ์

-ม.7 บ.หรั่ง ต.มะกรูด อ.โคกโพธ

-ม.5 บ.ปาลาม ต.ชางไหตก อ.โคก

โพธิ์

-ม.3 บ.กาแลสะนอ ต.คลองใหม

อ.ยะรัง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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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.

-ม.1 บ.เปยะ ต.ดาโตะ อ.หนองจิก

-ม.5 บ.พงสะตา ต.ยะรัง อ.ยะรัง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



98 

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีนาราง

เพ่ือปลูกขาว

- ม.3 บ.บูโละมินเยาะ ต.บอทอง

อ.หนองจิก

-ม.6 บ.บอทอง ต.บอทอง อ.หนองจิก

- ม.3 บ.โคกโหนด ต.คอลอตันหยง

อ.หนองจิก

-ม.3 บ.บางทับ ต.บางเขา อ.หนองจิก

-ม.1 บ.เปยะ ต.ดาโตะ อ.หนองจิก

-ม.5 บ.กูแบกือแย  ต.ดาโตะ 

อ.หนองจิก

-ม.2 บ.สารวัน ต.ไทรทอง อ.ไมแกน

-ม.3 บ.ละอาร ต.กะดุนง อ.สายบุรี

-ม.4 บ.ปาโอะ ต.มะนังดาลํา อ.สาย

บุรี

- ม.3 บ.บาโยยือริง ต.บือเระ อ.

สายบุรี

-ม.8 บ.ปายอนอก ต.กะดุนง อ.สาย

บุรี

- ม.1 บ.เจาะโบ ต.แปน อ.สายบุรี

-ม.4 บ.ปาทุง ต.บางเกา อ.สายบุรี

- ม.2 บ.กูมุง ต.ทาน้ํา อ.ปะนาเระ

8,450,000        พ้ืนที่ 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี
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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.

-ม.2 บ.สวนหมาก ต.ควน อ.ปะนา

เระ

-ม.4 บ.บานทุง ต.ทาขาม อ.ปะนาเระ

-ม.3 บ.พิกุล ต.ควน อ.ปะนาเระ

-ม.4 บ.กูแบสิรา ต.กอลํา อ.ยะรัง

-ม.4 บ.คาง ต.สะนอ อ.ยะรัง

-ม.1 บ.ชามู  บ.บาซาเวาะเซ็ง

ต.ปตูมิดี อ.ยะรัง

-ม.3 บ.เกาะหวาย ต.วดั อ.ยะรัง

-ม.5 บ.แยระ ต.เกาะจัน อ.มายอ

-ม.1 บานบูดน ต.ปะโด อ.มายอ

-ม.3 บ.ควนหยี ต.ปะโด อ.มายอ

-ม.3 บ.เขาวัง ต.ตรัง อ.มายอ

-ม.4 บ.มวงเงิน ต.ตรัง อ.มายอ

-ม.2 บ.ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ

-ม.7 บ.จะมือฆา ต.ปากู อ.ทุงยางแดง

-ม.5 บ.ทาเรือ ต.ทาเรือ อ.โคกโพธิ์

-ม.2 บ.กลวย ต.นาประดู อ.โคกโพธิ์

 F1221

-ม.8 บ.สามยอด ต.โคกโพธิ์ 

อ.โคกโพธิ์

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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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.

-ม.12 บ.พรุ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์

-ม.6 บ.หัวคาน ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์

-ม.4 บ.บาราเฮาะ ต.ปูยุด อ.เมือง

-ม.4 บ.จือแรนิบง ต.ปะกาฮะรัง

อ.เมือง

-ม.8 บ.เจะดี ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง

-ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง

-ม.4 บ.กะแลยง ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง

-ม.7 บ.จะรัง ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง

-ม.4 บ.ทาพง ต.ตะโละกาโปร 

อ.ยะหริ่ง

-ม.4 บ.กุหมัง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง

5 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพ

การผลิต การสรางมูลคาภาค

เกษตรและการเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกเกษตรกร

อยางเปนระบบ

-ควบคุมงานจัดทําระบบอนุรักษดิน

และน้ําเพื่อปลูกปาลม

-หนาที่วาการอําเภอไมแกน ม.1

ต.ไทรทอง อ.ไมแกน

-รร.บานบางหมู ม.1 ต.บานน้ําบอ

อ.ปะนาเระ

-รร.บางวังกวาง ม.5 ต.ปาไร อ.แม

ลาน

1,315,000        พ้ืนที่ 

จ.ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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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.

-รร.บานโตะตีเต ม.2 ต.บาโลย 

อ.ยะหริ่ง

-รร.บานทุงคลา ม.3 ต.ทุงคลา

อ.สายบุรี

-รร.ศิริราษฎรสามัคค ีม.3 ต.ถนน

อ.มายอ

-สนามกีฬา อบต.ตะโละแมะนา ม.1 

ต.ตะโละแมะนา อ.ทุงยางแดง

-สนามกีฬา อบต.ตะโละดือรามัน

ม.5 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ

-รร.บานคอเหนือ ม.5 ต.ปาบอน

อ.โคกโพธิ์

-รร.บานกือยา ม.3 ต.ปะกาฮะรัง

อ.เมือง

-รร.ประสานวิทยามูลนิธิ ม.5 ต.ยะรัง

อ.ยะรัง

-สนามกีฬา อบต.ดาโตะ ม.1

ต.ดาโตะ อ.หนองจิก

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

6 โครงการปรับปรุงคณุภาพดิน -สงเสริมการปรับปรุงพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว

ดินเคม็ภาคใต

21,000            พ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี 

จํานวน 400 

ไร

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

7 โครงการฟนฟูและปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน

รณรงคและสงเสริมการปลูกหญา

แฝก

7,679,100        พ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี 

จํานวน 

5,700 ไร

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

8 โครงการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิภาคอากาศ

และลดโลก

จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา

พรอมปลูกไมยืนตนโตเร็ว

261,000          พ้ืนที่จังหวัด

ปตตานี 

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

9 โครงการสงเสริมการใช

สารอินทรียลดการใชสารเคมี

ทางเกษตรอินทรีย

สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใช

สารเคมีทางเกษตรอินทรีย

          173,250 พ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี 

จํานวน 

2,000 ไร

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

10 โครงการสํารวจออกแบบ

โครงสรางปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

สํารวจออกแบบโครงสรางปองกัน

การกัดเซาะชายฝงบริเวณ ต.บางตา

วา อ.หนองจิก จ.ปตตานี

9,631,800        ชายฝงทะเล

ต.บางตาวา

อ.หนองจิก

จ.ปตตานี

สนง.เจาทา

ภูมิภาค

สาขาปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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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 โครงการพัฒนาพื้นท่ีพรุแฆแฆ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

913,000          ม.4 ต.บางเกา

ม.5 

ต.ปะเสยะวอ

อ.สายบุรี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

2 โครงการฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดําริ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.1,2 

ต.ทาขาม

ม.4,7 

ต.บางกลาง

อ.ปะนาเระ

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

3 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.6 บ.ลุตง 

ต.แมลาน 

อ.แมลาน

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

4 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.4,5 

บ.ดอนนา 

ต.บางเขา 

อ.หนองจิก

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

5 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.1,2 

บ.สีปาย 

ต.ตาลีอายร 

อ.ยะหริ่ง

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

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.

6 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.8 ต.แปน

อ.สายบุรี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

7 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.2 บ.โคก

หมัก

ต.ดาโตะ

อ.หนองจิก

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

8 โครงการฟารมตัวอยางใน

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ

-สาธิตการใชปุยพืชสด

-สาธิตการทําการใชน้ําหมักชีวภาพ

-สาธิตการทําปุยหมักสูตร

พระราชทานฯ

105,500          ม.5 บ.ยาบี 

อ.หนองจิก

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

9 โครงการพัฒนาเกษตรแลหมอ

ดินอาสาสู Smart Farmer

-อบรมหมอดินอาสาประจําตําบล

-อบรมหมอดินอาสาประจําหมูบาน

          332,600 111 ตําบล

ในจังหวัด

ปตตานี

450 หมูบาน

ในจังหวัด

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

10 โครงการถายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาที่ดิน

ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน           234,500 พ้ืนที่ใน

จังหวัด

ปตตานี

สถานีพัฒนา

ที่ดินปตตานี

11 โครงการปรับปรุงพันธสัตว -แพะพอพันธ 12 ตัว

-แพะแมพันธ 120 ตัว

-ขนาดอื่น 30 ตัว

-ลูกเกิด 80 ตัว

-ทดสอบพันธ 50 ตัว

699,620          ม. 1 ต.

บอทอง 

อ.หนองจิก

จ.ปตตานี

สถานีวิจัย

ทดสอบ

พันธสัตว

ปตตานี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่  4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชดําริ
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ลําดับ สถานที่ หนวยงาน

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

1 โครงการรณรงคปองกันโรค

พิษสุนัขบาประจําป

เฝาระวังควบคุมปองกันโรคพิษสุนัข

บาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

กรมปศุสัตว ทุกพื้นท่ีใน 

อปท. 

จ.ปตตานี

สนง.ปศุสัตว 

จ.ปตตานี

2 โครงการเฝาระวังเชิงรุกเพื่อ

รับรองทองถิ่นปลอดโรคพิษ

สุนัขบา

เก็บตัวอยางสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 

ที่มีปจจัยเสี่ยงในการเปนโรคพิษ

สุนัขบา 

สงทดสอบ

กรมปศุสัตว ทุกพื้นท่ีใน 

อปท. 

จ.ปตตานี

สนง.ปศุสัตว 

จ.ปตตานี

3 โครงการวันปองกันโรคพิษ

สุนัขบาโลก

จัดกิจกรรมรวมกับสาธารณสุขและ

ทองถิ่นท่ีประสงคจะเขารวม

โครงการเพ่ือจัดนิทรรศการให

ความรู ฉีดวัคซีน 

ทําหมัน

กรมปศุสัตว ทุกพื้นท่ีใน 

อปท. 

จ.ปตตานี

สนง.ปศุสัตว 

จ.ปตตานี

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

แนวทางพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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