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ส่วนที่  1 
 

1. บทน า  
 

 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 
และข้อ 27 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 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 แผนงานการบริหารทั่วไป 21,695,600        9.87 16 8.65 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
1.3 แผนงานการศึกษา 14,461,900        6.58 54 29.19 กองคลัง, กองการศึกษาฯ

รร.บา้นเขาตูม, รรบา้นตะบงิตีงี
1.4 แผนงานสาธาณสุข 400,000            0.18 3 1.62 ส านักปลัดฯ
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,200,000          0.55 4 2.16 ส านักปลัดฯ
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2,720,000          1.24 2 1.08 กองช่าง
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 24,604,900        11.19 17 9.19 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง, 
กองการศึกษาฯ

1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 4,535,000          2.06 11 5.95 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,
กองแผนฯ, กองคลัง, 

กองการศึกษาฯ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,000                0.00 1 0.54 กองช่าง
1.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
1.11 งบกลาง - - - - -
1.12 แผนงานการพาณิชย์ 432,000            0.20 7 3.78 กองคลัง, กองช่าง

70,058,400       31.86 115 62.16

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560

องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

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

2.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
2.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
2.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 15,100,000        6.87 2 1.08 กองช่าง
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,000              0.03 1 0.54 กองช่าง
2.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1,000,000          0.45 1 0.54 กองช่าง
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 95,028,000        43.22 35 18.92 กองช่าง
2.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
2.11 งบกลาง - - - - -
2.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

111,203,000     50.58 39 21.08

2.พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

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

3.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
3.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
3.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000            0.05 1 0.54 กองช่าง
3.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
3.10 แผนงานการเกษตร 24,785,000        11.27 14 7.57 กองช่าง
3.11 งบกลาง - - - - -
3.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

24,885,000       11.32 15 8.11

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

3.จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

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

4.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
4.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
4.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000            0.14 5 2.70 กองแผนฯ
4.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
4.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
4.11 งบกลาง - - - - -
4.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

300,000           0.14 5 2.70รวม

4.พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ

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

5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
5.3 แผนงานการศึกษา 400,000            0.18 2 1.08 กองการศึกษา
5.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
5.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 12,060,000        5.49 7 3.78 ส านักปลัดฯ, กองคลัง

กองช่าง, กองการศึกษาฯ
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
5.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
5.11 งบกลาง - - - - -
5.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

12,460,000       5.67 9 4.86

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

5.พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว

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

6.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 100,000            0.05 1 0.54 กองช่าง
6.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
6.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
6.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
6.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
6.11 งบกลาง - - - - -
6.12 แผนงานการพาณิชย์ 855,000            0.39 1 0.54 กองคลัง

955,000           0.43 2 1.08

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

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

7.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
7.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
7.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
7.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
7.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
7.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
7.11 งบกลาง - - - - -
7.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

- - - - -
219,861,400     100 185 100

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

7.ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

รวมทั้งสิ้น



10 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดงานวนัเฉลิม สนับสนุนการจัดงานวนัพอ่และวนัแม่ 200,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ แหง่ชาติ
พระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
(วนัแม่แหง่ชาติ)

2 โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในโอกาส 500,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จเยือน อบจ.ปตัตานี โดยการตกแต่ง

อาคาร สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาล จัดซ้ืออินทผาลัมและจัดท าโปสเตอร์ 1,830,000    อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประชาสัมพนัธก์ าหนดระยะเวลา
ละศีลอด

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560
หน่วยงำน  ส ำนักปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดท าปา้ยและส่ือ จัดท าปา้ยและส่ือประชาสัมพนัธ ์วารสาร โปสเตอร์5,670,000    อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธอ์งค์การบริหาร แผ่นพบั และอื่น ๆ เพื่อรณรงค์
ส่วนจังหวดัปตัตานี ใหเ้ยาวชน และประชาชนมีจิตส านึก

ในการปฏบิติัตนใหถู้กต้อง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพกิาร จัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 100,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

เด็กก าพร้าและผู้ด้อยโอกาส จ านวน 30 คน
2 โครงการสอนภาษามือใหก้ับคนหหูนวก จัดอบรมใหก้ับผู้พกิารทางการได้ยิน 200,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัด

ที่ไม่รู้หนังสือ จังหวดัปตัตานี จ านวน 30 คน
3 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพและพฒันา จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คนพกิารและผู้ดูแล 100,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัด

ศักยภาพคนพกิาร คนพกิาร จ านวน 100 คน
4 โครงการช่วยเหลือประชาชน 1. ประชาชนที่ยากจน จ านวน 50 คน/ 800,000      อ าเภอต่างๆ ส านักปลัด

นักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาส อ าเภอ ได้รับมอบเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ในจังหวดั
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี 2. นักเรียนที่ยากจน จ านวน 50 คน/

อ าเภอ ได้รับมอบชุดนักเรียนพร้อม
เคร่ืองเขียน 

5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพ 300,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัด
และพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จ านวน 200 คน
จังหวดัปตัตานี

6 โครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชน จัดอบรมใหก้ับเยาวชนในระบบ 100,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัด
และนอกระบบ จ านวน 50 คน

7 โครงการส่งเสริมความรู้ผู้สูงวยั จัดท าข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริม 8,000,000    อบจ.ปตัตานี ส านักปลัด
ใส่ใจสุขภาพ ใหผู้้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ 

และแก้ปญัหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



13 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาองค์กรปกครอง จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 200,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ส่วนทอ้งถิ่นในการปอ้งกัน ใหก้ับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ ส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 50 คน

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาจัดอบรมเชิงปฏบิติัการใหก้ับผู้น าทอ้งที่ 100,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
เด็กและเยาวชนมั่วสุมแหล่งอบายมุข ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน
และส่ิงเสพติดในจังหวดัปตัตานี เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน
3 โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ จัดอบรมใหก้ับเยาวชน จ านวน 30 คน 100,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

หา่งไกลยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาบคุลากรองค์การ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธภิาพ 2,000,000    อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี และทศันศึกษาดูงาน ใหก้ับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานนอก 2,000,000    อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
สมาชิกสภา อบจ.ปตัตานี, ที่ปรึกษาฯ สถานที่
เลขาฯ และข้าราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

3 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ 10,000,000  อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
บริหารส่วนจังหวดัและนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวดั และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี บริหารส่วนจังหวดัตามพระราชบญัญัติ

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ.2545

4 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย จัดกิจกรรมตามโครงการวนัทอ้งถิ่นไทย 10,000        อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากรได้รับการพฒันา
องค์ความรู้

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร 200,000      อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากรองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.7 การบริหารจัดการที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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  โครงการก าจัดปลวก จ้างเหมาบริการก าจัดปลวกอาคาร 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ส านักงานและอาคารสถานที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)



16 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหวา่ง 3,000,000 จ.ตรัง ส านักปลัดฯ

ประจ าปี อบจ. กับ อบจ. ภาคใต้ประจ าปี

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
แนวทำงพัฒนำที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ใหก้ับประชาชนทกุระดับ พฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



17 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน จัดฝึกอบรมครูสอนการอ่าน 600,000      สถานที่ของ กองกิจการ

การอ่านอัลกุรอานตามแนว อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี รัฐบาลหรือ สภาฯ
กีรออาตี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เอกชนใน

จังหวดัปตัตานี

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

พ.ศ. 2560

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560
หน่วยงำน  กองกิจกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2559

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม



18 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรมสัมมนาและทศันศึกษา 1,000,000    สถานที่ของรัฐ กองกิจการ

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ดูงานใหแ้ก่ผู้น าในพื้นที่จังหวดัปตัตานี หรือเอกชน สภาฯ
ในจังหวดั
ปตัตานี

2 โครงการฝึกอบรมการพฒันา จัดอบรมใหค้วามรู้บทบาทในการ 200,000      สถานที่ของรัฐ กองกิจการ
ทกัษะประชุมสภาทอ้งถิ่น ประชุมและระเบยีบ กฎหมาย หรือเอกชน สภาฯ
กับบทบาทสภาทอ้งถิ่นยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวดั
ในการพจิารณาข้อบญัญัติ ปตัตานี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อบจ.ปน.

แนวทำงพัฒนำที่ 1.7 การบริหารจัดการที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

พ.ศ. 2559



19 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จัดซ้ือเคร่ืองเสียงประชุมพร้อมติดต้ัง 75,500        กองกิจการ กองกิจการ

ประชุม จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย เคร่ืองแอมปส์ าหรับ สภาฯ สภาฯ
พร้อมติดต้ัง ประชุมพร้อมอุปกรณ์ ชุดไมค์ประชุม

ส าหรับประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 1 ชุด

โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอบรมจริยธรรม ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านจริยธรรม 40,000        อ.ยะรัง กองแผนฯ

เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ใหแ้ก่ประชาชนและเยาวชน
ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการ
ด้านศาสนาที่ถูกต้องและสามารถ
น าไปปรับใช้ในชีวติประจ าวนัได้
อย่างมีคุณภาพ

2 โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านจริยธรรมใหแ้ก่ 150,000      อ.กะพอ้ กองแผนฯ
เสริมสร้างสันติสุข ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้

และเข้าใจในหลักการด้านศาสนา
ที่ถูกต้องและสามารถน าไปปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้อย่างมีคุณภาพ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560
บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

หน่วยงำน  กองแผนและงบประมำณ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงพัฒนำที่ 1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

 งบประมำณ
(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมวชิาการ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางวชิาการ 265,000      วทิยาลัย กองแผนฯ

ครอบครัวสายใยแหง่รัก ในการส่งเสริมพฒันาการของเด็ก อิสลามศึกษา
ใหส้มวยั และเพื่อการพฒันาใหเ้ด็ก ปตัตานี
ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงพัฒนำที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ



22 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่าย ใหค้ าแนะน าการใหบ้ริการ 1,500          อบจ.ปน. กองแผนฯ

เพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริม สาธารณะในด้านต่าง ๆ ใหแ้ก่
การมีส่วนร่วมในการพฒันา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เช่น 
ทอ้งถิ่นหรือ Clinic Center ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข  

ส่งเสริมอาชีพ  เปน็ต้น
2 โครงการจัดท าแผนพฒันา วางกรอบแนวทางในการพฒันา 450,000      ทกุอ าเภอ กองแผนฯ

ทอ้งถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั ในพื้นที่
และประสานแผนพฒันาองค์กร จังหวดัปตัตานี
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั  
รวมถึงการปรับปรุง  เพิ่มเติม  
การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าป ี 
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

3 โครงการพฒันาศักยภาพ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 150,000      ทกุอ าเภอ กองแผนฯ
ในการจัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผนชุมชนใหม้ีคุณภาพ  ในพื้นที่

สามารถผลักดันเข้าสู่ระบบการจัดท า จังหวดัปตัตานี
แผนพฒันาทอ้งถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.7 การบริหารจัดการที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการรอมฎอนสัมพนัธ ์ ฝึกอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วม 250,000      อบจ.ปน. กองแผนฯ

ในการพฒันาและแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใหส้อดรับ
กับนโยบายของรัฐบาล โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าศาสนา 
ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



24 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จอภาพแบบ LCD หรือ LED จัดซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ 8,600          อบจ.ปน. กองแผนฯ

LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 21.5 นิ้ว  
จ านวน 2 เคร่ือง

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



25 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการส่งเสริม 100,000      อ.ยะรัง กองแผนฯ

ส้มโอ อาชีพการแปรรูป การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และเพิ่มก าลังการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากส้มโอของเกษตรกร

2 โครงการสานสีรุ้ง ฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการส่งเสริม  50,000        อ.มายอ กองแผนฯ
อาชีพจักรสาน การพฒันาทกัษะ
และความคิดสร้างสรรค์ 
จากการใช้วสัดุที่มีอยู่ในพื้นที่ 
และหาได้ง่าย ใหป้ระชาชน
ในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 50,000        อ.เมือง กองแผนฯ
การเล้ียงปลาทบัทมิ ในการเล้ียงปลาทบัทมิที่ถูกวธิี

และสามารถลดต้นทนุการผลิต   
เปน็การสร้างงานและส่งเสริม
อาชีพใหแ้ก่ประชาชนในพื้นที่
มีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทำงพัฒนำที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชด าริ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน ตำมแนวปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 50,000        อ.ปะนาเระ กองแผนฯ

กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ย่านต่อไห  ในการส่งเสริมอาชีพจักรสานไม้ไผ่
การพฒันาทกัษะและความคิด
สร้างสรรค์ จากการใช้วสัดุที่มีอยู่
ในพื้นที่และหาได้ง่าย 
ใหป้ระชาชนในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น

5 โครงการฝึกอบรมการพฒันา ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 50,000        อ.แม่ลาน กองแผนฯ
การผลิตและบรรจุภณัฑ์ ในการพฒันารูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์ใหไ้ด้มาตรฐาน 
น่าซ้ือ มีคุณภาพและต้นทนุต่ า  
รองรับการขยายตัวของผลิตภณัฑ์
ใหอ้อกไปสู่ตลาดได้กวา้งขึ้น

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาการศึกษาด้าน สนับสนุนงบประมาณในการ 48,000        โรงเรียนต ารวจ โรงเรียนต ารวจ

จริยธรรม จัดฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้วชิา ตชด.พรีะยา ตชด.พรีะยา
จริยธรรมในกับนักเรียน นุเคราะหฯ์ 4 นุเคราะหฯ์ 4

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงพัฒนำที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถิ่น
พ.ศ. 2559 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560

หน่วยงำน  กองคลัง

โครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดงานเทศกาล สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน 350,000      ที่วา่การอ าเภอ ที่วา่การอ าเภอ

ปลากะพงและของดีเมืองยะหร่ิง วนัปลากะพง อ าเภอยะหร่ิง ยะหร่ิง ยะหร่ิง
คร้ังที่ 23 ประจ าป ี 2560

2 โครงการจัดงานวนัแตงโมหวาน สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน 60,000        ที่วา่การอ าเภอ ที่วา่การอ าเภอ
ทุ่งยางแดง วนัแตงโมหวาน อ าเภอทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง ทุ่งยางแดง

3 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ สนับสนุนการจัดงานประเพณี 150,000      ที่วา่การอ าเภอ ที่วา่การอ าเภอ
อ าเภอโคกโพธิ ์ คร้ังที่ 27 และ วฒันธรรมทอ้งถิ่น โคกโพธิ์ โคกโพธิ์
งานมหกรรมสินค้าชุมชน 
"หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์"

4 โครงการวทิยุรอมฎอน ทางสถานี จัดรายการวทิยุมุ่งเน้นใหค้วามรู้ 25,000        มูลนิธเิพื่อการ มูลนิธเิพื่อการ
วทิยุกระจายเสียงแหง่ประเทศ ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าในการ ศึกษาโรงเรียน ศึกษาโรงเรียน
ไทย  จังหวดัปตัตานี ปฏบิติัตนในเดือนรอมฎอน ศาสนูปถัมภ์ ศาสนูปถัมภ์

5 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ อบรมเพิ่มทกัษะความรู้เกี่ยวกับการ 50,000        มัสยิดนูรุล มัสยิดนูรุล
จัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม จัดการศพตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง อิฮซาน อิฮซาน

(บา้นกาเจ) (บา้นกาเจ)
6 โครงการมหกรรมทอ่งเที่ยว เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธอ์นุรักษไ์ว้ 350,000      มูลนิธิ มูลนิธิ

ปตัตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟา้ ซ่ึงประเพณีโบราณ  เสริมสร้าง เทพปชูนียสถาน เทพปชูนียสถาน
มหาสมโภชเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว สันติสุขกลับคืนสู่จังหวดัชายแดน
ปตัตานี" ภาคใต้

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

พ.ศ. 2560
แนวทำงพัฒนำที่ 1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2559
โครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการสมโภชศาลเจ้า เพื่ออนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรม 30,000        มูลนิธิ มูลนิธิ

จ้าวเองสือปตัตานี ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน และ จ้าวเองสือ จ้าวเองสือ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวด้านวฒันธรรม ปตัตานี ปตัตานี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีและ ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อฝึกทกัษะ 828,900      สถานที่ของ สมาคมสตรี

ครอบครัวสู่การขับเคล่ือนสังคม การส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจ  และ รัฐบาลหรือ ไทยมุสลิม
สันติสุข การปรับพฤติกรรม,สนับสนุนเปน็ เอกชนใน ปตัตานี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จังหวดัปตัตานี
2 โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติ อบรมใหค้วามรู้แก่มุสลิมใหม่ 70,000        มูลนิธส่ิงเสริม มูลนิธส่ิงเสริม

ครอบครัวมุสลิมใหม่ เดือนละ 1  คร้ัง ตลอดปงีบประมาณ จริยธรรม จริยธรรม
จังหวดัปตัตานี ปตัตานี ปตัตานี

แนวทำงพัฒนำที่ 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชน และสถาบนัครอบครัว

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559 งบประมำณ

(บำท)

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอาหารมื้อเช้า สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดเปน็ 328,000      โรงเรียนต ารวจ โรงเรียนต ารวจ

ค่าอาหารเช้าที่ถูกต้องตามหลัก ตชด.พรีะยา ตชด.พรีะยา
โภชนาการ นุเคราะหฯ์ 4 นุเคราะหฯ์ 4

2 โครงการสตรีจิตอาสา   - ฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพ 200,000      ที่วา่การอ าเภอ สมาคมพฒันา
เพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ เครือข่ายสตรี ปะนาเระ สตรีจังหวดั

 - ทศันศึกษาดูงาน ปตัตานี
3 โครงการพฒันาศักยภาพ ฝึกอบรมใหค้วามรู้  ความเข้าใจใน 250,000      มัสยิดตะลุบนั มัสยิดตะลุบนั

มุสลีมะหแ์ละบคุคลทั่วไป ปทีี่ 11 หลักการของอัลอิสลามใหก้ับสมาชิก อ าเภอสายบรีุ อ าเภอสายบรีุ
และบคุคลทั่วไป  คณะกรรมการ
สมาชิกมุสลีมะห์

4 โครงการพฒันาศักยภาพองค์กร ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 341,000      ที่วา่การอ าเภอ คณะกรรมการ
สตรี อ าเภอปะนาเระ ในการพฒันาตนเอง  และความเปน็ ปะนาเระ พฒันาสตรี
จังหวดัปตัตานี ผู้น าของสตรีใหเ้ปน็ที่ยอมรับของ อ.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

สังคม
5 โครงการพฒันาคุณภาพสตรี อบรมใหค้วามรู้การปอ้งกันโรค 150,000      ที่วา่การอ าเภอ คณะกรรมการ

อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปตัตานี เกี่ยวกับสตรี  และการดูสุขภาพ ปะนาเระ พฒันาสตรี
สุขภาพจิต อ.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจ จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด  และวสัดุ 8,000,000    ศูนย์อ านวยการ ศูนย์อ านวยการ

สารเสพติดใหก้ับหน่วยงานของรัฐ อุปกรณ์อื่น ๆ  ปอ้งกันและ ปอ้งกันและ
ในเขตพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปราบปราม ปราบปราม

ยาเสพติด ยาเสพติด
จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ 1.6  ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  - เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  130,000      กองคลัง กองคลัง

จ านวน  3  เคร่ือง  
2 โครงการจ้างเหมาบริการท า จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 216,000      สถานีขนส่ง กองคลัง

ความสะอาดและดูแลต้นไม้ จ านวน  2  คน ผู้โดยสาร
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.ปตัตานี.
จังหวดัปตัตานี

3 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจรปดิ จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ พร้อมติดต้ัง 30,000        สถานีขนส่ง กองคลัง
จ านวน 1 ชุด (4 ตัว) ผู้โดยสาร

อบจ.ปตัตานี.
4 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้พกัคอย จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกมีพนังพงิ 4 ที่นั่ง 35,000        สถานีขนส่ง กองคลัง

ขนาด 200X50X74 ซม. จ านวน 10 ชุด ผู้โดยสาร
อบจ.ปตัตานี.

5 โครงการจัดซ้ือพดัลมเพดาน จัดซ้ือพดัลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว 15,000        สถานีขนส่ง กองคลัง
จ านวน 12 ตัว ผู้โดยสาร

อบจ.ปตัตานี.
6 โครงการจัดซ้ือสัญญาณจานดาวเทยีม จัดซ้ือกล่องรับสัญญาณจานดาวนเทยีม 8,000          สถานีขนส่ง กองคลัง

พร้อมจาน จ านวน 1 ชุด ผู้โดยสาร
อบจ.ปตัตานี.

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559
แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)



34 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดท าระบบจราจรภายใน จ้างเขียนลูกศรบนผิวถนน จ านวน 22 จุด 68,000        สถานีขนส่ง กองคลัง

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี และติดต้ังปา้ยเตือนเคร่ืองหมายบอกทาง ผู้โดยสาร
จ านวน 12 ปา้ย อบจ.ปตัตานี.

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



35 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการส่งเสริมพฒันาการกีฬา สนับสนุนกิจกรรมและการพฒันากีฬา 3,000,000    สมาคมกีฬา สมาคมกีฬา

ของสมาคมกีฬาแหง่จังหวดั ประเภทต่าง ๆ  การพฒันาบคุลากร จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี
ปตัตานี ทางการกีฬา  การส่งเสริมกีฬาระดับ

ชุมชน  และการบริการชุมชน

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
แนวทำงพัฒนำที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ใหก้ับประชาชนทกุระดับ พฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจ้างเหมาบริการรักษา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 855,000      สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ความปลอดภยัสถานีขนส่ง จากผู้บริการด้านรักษาความปลอดภยั ผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี อบจ.ปตัตานี.

แนวทำงพัฒนำที่ 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดขึ้นภายในจังหวดั
ยุทธศำสตรท์ี่ 6. ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อ ปรับปรุงปา้ยชื่อส านักงาน  อบจ.ปน. 170,000      อบจ.ปน. กองช่าง

ส านักงาน อบจ.ปน. โดยปรับปรุงปา้ยขนาด 9.40 เมตร
สูง 3.00 เมตร  

2 โครงการซ่อมเปล่ียนหลังคา ซ่อมเปล่ียนหลังคาส านักงาน อบจ.ปน. 2,550,000    อบจ.ปน. กองช่าง
ส านักงาน อบจ.ปน. โดยเปล่ียนเปน็หลังคามิลทอลชีส 

พื้นที่รวม 2,200 ตร.ม. พร้อมซ่อม
โครงหลังคา จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

3 โครงการจัดซ้ือกรวยพลาสติก จัดซ้ือกรวยพลาสติกสัญญาณ 9,000          อบจ.ปน กองช่าง
สัญญาณเตือน เตือน ขนาดความสูง 0.50 ซม. 

มีคาด 2 แถบ จ านวน  20 อัน
4 โครงการต่อเติมหอ้งจ าหน่ายต๋ัว ต่อเติมหอ้งจ าหน่ายต๋ัวภายในสถานี 60,000        อบจ.ปน กองช่าง

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี 
จังหวดัปตัตานี จ านวน 3 หอ้ง ขนาด3.00X2.90 ม.

ขนาด 3.00X2.20 ม. 
และขนาด 2.30X2.20 ม.

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560

หน่วยงำน  กองช่ำง

แนวทำงพัฒนำที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสายบา้นโต๊ะกู 2,108,000    อ.หนองจิก กองช่าง

สายบา้นโต๊ะกู หมู่ที่ 7 ต าบล หมู่ที่ 7 ต าบลปะกาฮะรัง–ปากาจินอ
ปะกาฮะรัง – ปากาจินอ หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 6 ต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจิก
ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจิก  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 ม.
จังหวดัปตัตานี  ยาว 2,000.00 ม. หนา 0.15  ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
2 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ปรับปรุงถนนลงหนิคลุกถนนสาย 4,216,000    อ.เมือง กองช่าง

ถนนสาย หมู่ที่ 1 ต าบลลิปะสะโง – หมู่ที่ 1 ต าบลลิปะสะโง–หมู่ที่ 4,3,1 
หมู่ที่ 4,3,1 ต าบลปะกาฮะรัง  ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี  จ.ปตัตานี ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 

ยาว 4,000  ม. หนา 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

3 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก สายหมู่ที่ 3  1,374,000    อ.ยะรัง กองช่าง
สายหมู่ที่ 3 บา้นลูโบะบาลา  บา้นลูโบะบาลา  ต าบลเขาตูม–หมู่ที่ 5
ต าบลเขาตูม – หมู่ที่ 5 ต าบล ต าบลเมาะมาว ี อ าเภอยะรัง  ปตัตานี
เมาะมาว ีอ าเภอยะรัง  ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 1,400 ม.
จังหวดัปตัตานี หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ

แบบแปลนที่ก าหนด

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

แนวทำงพัฒนำที่ 2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้  ทอ่ระบายน้ า  สะพาน  ระบบการขนส่งทางน้ าและทา่เทยีบเรือ
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน

โครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก ปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสายหมู่ที่ 1 2,216,000    อ.ยะรัง กองช่าง

สายหมู่ที่ 1 ต าบลกอล า – หมู่ที่ 3 ต าบลกอล า–หมู่ที่ 3  ต าบลกระโด 
ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 4.50 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 

0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

5 โครงการบกุเบกิถนนลงหนิคลุก บกุเบกิถนนลงหนิคลุกสายบา้นบอ่หวา้ 4,478,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
สายบา้นบอ่หวา้เหนือ – หมู่ที่ 4  เหนือ–หมู่ที่ 4 ต าบลปากล่อ  อ าเภอ
ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ ์ โคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี-บา้นปาพอ้
ปตัตานี-บา้นปาพอ้ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง
ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง  จังหวดัยะลา ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว
จังหวดัยะลา  1,700 ม.  โดยลงหนิคลุกลูกรังหนา  

0.20 ม.  และหนิคลุกหนา 0.15 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทฯ์ สาย 2,445,000    อ.กะพอ้ กองช่าง
แอสฟลัทฯ์สายริมแม่น้ าสายบรีุ - ริมแม่น้ าสายบรีุ - หมู่ที่ 10 ต าบล
หมู่ที่ 9 ต าบลตะโละดือรามัน - ตะโละดือรามัน - หมู่ที่ 6  ต าบล
หมู่ที่ 5 ต าบลกะรุบ ี กะรุบ ี อ าเภอกะพอ้  จังหวดัปตัตานี
อ าเภอกะพอ้ จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.03 ม.  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



40 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปน 1,638,000    อ.แม่ลาน กองช่าง

สาย ปน 036/2559  สายหมู่ที่ 4  036/2559  สายหมู่ที่ 4  ต าบลปา่ไร่  
ต าบลปา่ไร่ อ าเภอแม่ลาน  อ าเภอแม่ลาน  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
ปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 

0.03 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด  

8 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหมู่ที่ 4 2,600,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
สายหมู่ที่ 3 ต าบลทรายขาว – ต าบลทรายขาว – ต าบลนาประดู่  
ต าบลนาประดู่ อ าเภอโคกโพธิ ์ อ าเภอโคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,850 ม. หนา 

0.15 เมตร  เสริมลูกรังหนา 0.20  ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

9 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 6 สาย 2,850,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
สายหมู่ที่ 6 สายคลองตาย – คลองตาย–คูลึก  ต าบลทรายขาว – 
คูลึก ต าบลทรายขาว – ต าบล ต าบลช้างใหต้ก  อ าเภอโคกโพธิ ์ 
ช้างใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
จังหวดัปตัตานี  ยาว 2,000 ม.  หนา 0.20 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



41 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,800,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายล าหยัง – 6 สายล าหยัง–คูลึก  ต าบลทรายขาว -
คูลึก ต าบลทรายขาว – ต าบล ต าบลช้างใหต้ก  อ าเภอโคกโพธิ ์ 
ช้างใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  
จังหวดัปตัตานี  ยาว  1,500 ม.  หนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
11 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  ปรับปรุงถนนหนิคลุก หมู่ที่ 5 บา้น 3,700,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นวงัล้อ ต าบลโคกโพธิ ์ วงัล้อ  ต าบลโคกโพธิ ์ อ าเภอโคกโพธิ ์- 
อ าเภอโคกโพธิ ์- ต าบลทา่ม่วง  ต าบลทา่ม่วง  อ าเภอเทพา  จังหวดั
อ าเภอเทพา จังหวดัสงขลา  สงขลา  ขนาดกวา้ง  6.00  ม. 

ยาว  1,600 ม.  หนา 0.20 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

12 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ 5,000,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ สายดินแดง สายดินแดง   ต าบลตาแกะ–ประปา
ต าบลตาแกะ – ประปาเทศบาล เทศบาล หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ต าบลยามู
หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 8.70 ม. ยาว 740 ม. และกวา้ง 

5.00 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.04 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



42 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการบกุเบกิถนนสายหมู่ที่ 2 บกุเบกิถนนสายหมู่ที่ 2 ต าบลสะดาวา 3,600,000    อ.เมือง กองช่าง

ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง – อ าเภอยะรัง – หมู่ที่ 8 ต าบลกะมิยอ  
หมู่ที่ 7 ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวดัปตัตานี  
จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม.  

โดยลงดินถมหนา 0.70 ม. ลงดินลูกรัง 
0.20 ม. วางทอ่ คสล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.80 ม. จ านวน 40 ทอ่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

14 โครงการก่อสร้างถนนทางลาดยาง ก่อสร้างถนนทางลาดแอสฟลัทฯ์ สาย 1,800,000    อ.เมือง กองช่าง
แอสฟลัทฯ์ สายถนนเจริญประดิษฐ์ ถนนเจริญประดิษฐ์ ซ.15 หมู่ที่ 1 
ซ.15 หมู่ที่ 1 ต.รูสะมิแล - ต.รูสะมิแล-เขตเทศบาลปตัตานี 
เขตเทศบาลเมืองปตัตานี อ.เมือง จ.ปตัตานี ขนาดกวา้ง 6.00 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี ยาว 209.00 ม. และกวา้ง 4.40 ม.

ยาว 56.00 ม. หนา 0.03 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

15 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก หมู่ที่ 8  ก่อสร้างถนนหนิคลุก  หมู่ที่ 8  ต าบล 2,100,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
ต าบลโคกโพธิ ์– หมู่ที่ 6 ต าบล โคกโพธิ์–หมู่ที่ 6  ต าบลทา่เรือ อ าเภอ
ทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ ์ อ าเภอโคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง  4.00 ม.  ยาว 1,500 ม. หนา 

0.20 เมตร  ลูกรังหนา 0.20 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงกำร/กิจกรรม



43 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการบกุเบกิถนน หมู่ที่ 4 ต าบล บกุเบกิถนน หมู่ที่ 4  ต าบลควนโนรี- 4,050,000    อ.แม่ลาน กองช่าง

ควนโนรี – หมู่ที่ 3 ต าบลปา่ไร่ หมู่ที่ 3  ต าบลปา่ไร่  อ าเภอแม่ลาน  
อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปตัตานี  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง  5.00  ม.

ยาว 2,150 ม.  ลงดินถมหนา 0.20 ม. 
ดินลูกรังหนา 0.20 เมตร หนิคลุกหนา
0.15 ม. ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 ม. จ านวน 84 ทอ่น  จ านวน 12
จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด 

17 โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง  สายหมู่ที่ 1 บกุเบกิถนนลูกรัง  สายหมู่ที่ 2 ต าบล 800,000      อ.หนองจิก กองช่าง
ต าบลบางเขา – หมู่ที่ 2 ต าบลตุยง บางเขา – หมู่ที่ 2  ต าบลตุยง  อ าเภอ
อ าเภอหนองจิก  จังหวดัปตัตานี  อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  ขนาด

กวา้ง 5.00 ม. ยาว 500 ม.  ดินถม 
0.50 ม. ลูกรัง 0.15 ม. ทอ่ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร  จ านวน 16 
ทอ่น จ านวน 2 จุด  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



44 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายคลองก่อสร้างถนนหนิคลุกสายคลอง 3,200,000    อ.เมือง กองช่าง

ชลประทาน – ปอเนาะปากาลียะ ชลประทาน–ปอเนาะปากาลียะ  หมู่ที่
หมู่ที่ 6 ต าบลปะกาฮะรัง 6  ต าบลปะกาฮะรัง  อ าเภอเมือง – 
อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง  ต าบลลิปะสะโง  อ าเภอหนองจิก  
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 

ยาว 1,300 ม. โดยยกระดับลูกรังหนา 
0.20 ม.  ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

19 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายปอเนาะ 1,600,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง
ปอเนาะบาบอเซ็ง – ศูนย์เด็ก บาบอเซ็ง – ศูนย์เด็กก าพร้า หมู่ที่ 2,3
ก าพร้า หมู่ที่ 2,3  ต าบล ต าบลตาลีอายร์ – ขนาดกวา้ง 5.00 ม.
ตาลีอายร์ – ต าบลปลุากง  ยาว 1,300 ม. โดยลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 

20 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายกาแจ ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายกาแจ – 2,400,000    อ.สายบรีุ กองช่าง
– โต๊ะปเียาะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  โต๊ะปเียาะ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  ต าบล
ต าบลมะนังดาล า – หมู่ที่ 5  มะนังดาล า – หมู่ที่ 5  ต าบลตะบิ้ง  
ต าบลตะบิ้ง อ าเภอสายบรีุ  อ าเภอสายบรีุ  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม.  โดย

ยกระดับลูกรังหนา 0.20 ม. ลงหนิคลุก
หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



45 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายโต๊ะราวอ 3,600,000    อ.หนองจิก กองช่าง

โต๊ะราวอ ทา่ด่าน – ปากาจินอ  ทา่ด่าน – ปากาจินอ  หมู่ที่ 2 ,6,7  
หมู่ที่ 2 , 6 , 7  ต าบลดอนรัก – ต าบลดอนรัก – หมู่ที่ 4  ต าบลตุยง  
หมู่ที่ 4  ต าบลตุยง  อ าเภอ อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  ขนาด
หนองจิก  จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 3,000 ม. โดย

ยกระดับลูกรังหนา 0.20 ม. ลงหนิคลุก
หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

22 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 2 1,650,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง
สายหมู่ที่ 1 ต าบลปลุากง – หมู่ที่ 3  ต าบลปลุากง –หมู่ที่ 3  ต าบลตะโล๊ะ  
ต าบลตะโล๊ะ อ าเภอยะหร่ิง  อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม.  โดย

ยกระดับลูกรังหนา 0.20 ม. ลงหนิคลุก
หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

23 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 1 ต าบล 1,700,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง
สายหมู่ที่ 1 ต าบลตอหลัง – หมู่ที่ 5 ตอหลัง – หมู่ที่ 5  ต าบลตันหยงดาลอ
ต าบลตันหยงดาลอ อ าเภอยะหร่ิง  อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม.  ยาว 1,700  ม. โดยลง

หนิคลุกหนา 0.15 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



46 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 4 ต าบล 2,550,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง

สายหมู่ที่ 4 ต าบลกระหวะ – หมู่ที่ 4  กระหวะ – หมู่ที่ 4  ต าบลบาโลย  
ต าบลบาโลย อ าเภอยะหร่ิง จังหวดั อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด 
ปตัตานี  กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,700 ม.  โดย

ยกระดับลูกรังหนา 0.20 ม. ลงหนิคลุก
หนา 0.15 ม.  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

25 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 5 ต าบล 1,200,000    อ.สายบรีุ กองช่าง
สายหมู่ที่ 5 ต าบลตะบิ้ง – หมู่ที่ 6  ตะบิ้ง–หมู่ที่ 6 ต าบลกะดุนง  อ าเภอ
ต าบลกะดุนง อ าเภอสายบรีุ  สายบรีุ  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 
จังหวดัปตัตานี  5.00 ม.  ยาว 1,000 ม.  โดยลงหนิ

คลุกหนา 0.15 ม.  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

26 โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟลัทฯ์ก่อสร้างทางลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต  2,500,000    อ.เมือง กองช่าง
เทศบาลต าบลรูสะมิแล–เทศบาล เทศบาลต าบลรูสะมิแล–เทศบาลเมือง
เมืองปตัตานี  อ าเภอเมือง  ปตัตานี  อ าเภอเมือง  จังหวดัปตัตานี 
จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.50 ม. ยาว 500 ม. หนา

0.04 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



47 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้น ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้น 1,400,000    อ.ยะรัง กองช่าง

ปายอกูดง หมู่ที่ 4 ต าบลสะนอ - ปายอกูดง  หมู่ที่ 4  ต าบลสะนอ-บา้น
บา้นปรือเยาะ หมู่ที่ 2 ต าบลสะนอ ปรือเยาะ หมู่ที่ 2 ต าบลสะนอ  อ าเภอ
อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี ยะรัง  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง

6.00 ม. ยาว 700 ม.  หนา 0.20 ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

28 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนภายใน ปรับปรุงภมูิทศัน์ถนนภายในเขต 3,000,000    อ.เมือง กองช่าง
เขตอุตสาหกรรมสาย 4210 อุตสาหกรรมสาย 4210  โดยปรับปรุง

ระบบแสงสวา่ง ปลูกต้นไม้ ปตัูวหนอน
และอื่น ๆ ที่จ าเปน็  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

29 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัทฯ์ 2,720,000    อ.หนองจิก กองช่าง
แอสฟลัทฯ์ สาย อบจ. ปน. 4071   สาย อบจ.ปน. 4071  บา้นตุยง-บา้น
บา้นตุยง – บา้นบางตาวา  บางตาวา  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.ยาว 
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  1,175 ม.  หนา 0.04 เมตร  พื้นที่ไม่

น้อยกวา่ 7,050 ตร.ม. รายละเอียด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



48 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง สาย อบจ.ปน. แยกทางหลวงหมายเลข 1,937,000    อ.ปะนาเระ กองช่าง

แอสฟลัทฯ์ สาย อบจ. ปน. แยกทาง 4061 – บา้นทา่กะดี  หมู่ที่ 2  ต าบล
หลวงหมายเลข 4061 – บา้นทา่กะดี  บา้นนอก  อ าเภอปะนาเระ  จังหวดั
หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นนอก ปตัตานี  ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปตัตานี 1,000 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ไม่น้อย

กวา่ 5,000 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด 

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต าบล 2,200,000    อ.เมือง กองช่าง
สายต าบลกะมิยอ – ต าบลบาราโหม  กะมิยอ – ต าบลบาราโหม  ขนาดกวา้ง

6.00 ม. ยาว 517  ม.  หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1.00 ม. ยาว 
517 ม. หนา 0.05 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

32 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายปา่ ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายปา่คลองคอก 2,500,000    อ.ไม้แก่น กองช่าง
คลองคอกควาย (หน้าโรงพกั) ควาย (หน้าโรงพกั)  หมู่ที่ 2 ต าบล
หมู่ที่ 2 ต าบลไทรทอง – หมู่ที่ 4 ไทรทอง – หมู่ที่ 4 ต าบลดอนทราย  
ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น อ. ไม้แก่น จ.ปตัตานี  กวา้ง 5.00 ม.
จังหวดัปตัตานี ยาว 1,390 ม.หนา 0.15 ม. ลูกรังหนา 

0.03 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



49 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ สายหมู่ที่ 3,200,000    อ.หนองจิก กองช่าง

สายหมู่ที่ 2 บา้นทา่กูโบ ต าบล 2 บา้นทา่กูโบ ต าบลปโุละปโุย–ต าบล
ปโุละปโุย – ต าบลเกาะเปาะ  เกาะเปาะ  อ าเภอหนองจิก  ปตัตานี
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 926.00 ม.

หนา 0.04 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทฯ์  สาย 4,896,000    อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
แอสฟลัทฯ์สายบา้นทุ่งยาว หมู่ที่ 6  บา้นทุ่งยาว  หมู่ที่ 6  ต าบลโคกโพธิ ์– 
ต าบลโคกโพธิ ์– หมู่ที่ 3 บา้นช้างใหต้ก ม.3 บา้นช้างใหต้ก  ต าบลช้างใหต้ก  
ต าบลช้างใหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์ อ าเภอโคกโพธิ ์ จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 6.00 ม. ยาว 1,815.00 ม. หนา

0.03  ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

35 โครงการซ่อมผิวทางแอสฟลัทฯ์ ซ่อมผิวทางแอสฟลัทฯ์ สายหมู่ที่ 2 3,000,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง
สายหมู่ที่ 1 ต าบลตาแกะ – ต าบลตาแกะ–สุดเขตเทศบาลต าบล
สุดเขตเทศบาล ต าบลบางป ูต าบลบางปบูางป ูต าบลบางป ู อ าเภอยะหร่ิง
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 6.50  ม. 

ยาว 952 ม. หนา 0.04 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ชนิด Post top  15,000,000  12 กองช่าง

ชนิด Post top   ขนาดความสูง 12.00 เมตร (หลอด อ าเภอ
400W.MH)  จ านวน 60 ต้น ปตัตานี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
แนวทำงพัฒนำที่ 2.2  ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงอาคารตลาด ปรับปรุงอาคารตลาดเทศววิฒัน์  จัดท า 100,000      ตลาดเทศ กองช่าง

เทศววิฒัน์ จัดท าหอ้งละหมาด หอ้งละหมาดและที่อาบน้ าละหมาดใน ววิฒัน์
และที่อาบน้ าละหมาดในอาคาร  อาคาร  ขนาดกวา้ง 3.30 เมตร  ยาว 

6.60 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

2 โครงการปรับปรุงอาคารรวบรวม ปรับปรุงอาคารรวบรวมของเสีย 75,000        12 กองช่าง
ของเสียอันตรายจากชุมชนในเขต อันตรายจากชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อ าเภอ
อุตสาหกรรมปตัตานี  ปตัตานี  ตามโครงการบริหารจัดการ ปตัตานี
ตามโครงการบริหารจัดการของเสีย ของเสียอันตรายชุมชนจังหวดัปตัตานี  
อันตรายชุมชนจังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  ยาว 8.00 ม.

ตามแบบที่ อบจ. ก าหนด   
3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม  ก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม  หมู่ที่ 4 1,000,000    อ.ทุ่งยางแดง กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต าบลปากู  อ าเภอทุ่งยางแดง ต าบลปากู  อ าเภอทุ่งยางแดง  ปตัตานี
จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.  

สูง 3.20  ม.  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
แนวทำงพัฒนำที่ 2.3  จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 100,000      12 กองช่าง

ชุมชนจังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี โดยจ่ายเปน็ค่าคัดแยก อ าเภอ อบจ.ปน.
ขนย้ายและก าจัดของเสียอันตราย
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการสร้างการมีส่วนร่วม โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ 50,000        อบจ.ปน. กองช่าง
ของประชาชนในการอนุรักษ์ ประชาชนในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
และฟื้นฟคุูณภาพน้ า คุณภาพน้ า  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ในการรณรงค์การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและฟื้นฟแูหล่งน้ า รวมถึง
การรณรงค์ใหรู้้จักใช้น้ าอย่างคุ้มค่า
และประหยัด เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าและ
น้ าใช้อย่างเพยีงพอและยั่งยืน  

3 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6,4,3  ต าบล 1,708,000    อ.ยะรัง กองช่าง
6, 4, 3 ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง – คลองใหม่  อ าเภอยะรัง – ต าบลยาบ ี 
ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจิก  อ าเภอหนองจิก  ปตัตานี  ขนาดกวา้ง
จังหวดัปตัตานี  8.00 ม.ยาว 5,000 ม. ลึก 2.50 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงพัฒนำที่ 3.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขุดลอกคลองสายต าบล ขุดลอกคลองสายต าบลบางตาวา – 1,677,000    อ.หนองจิก กองช่าง

บางตาวา – ต าบลบางเขา ต าบลบางเขา  อ าเภอหนองจิก  
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 

ยาว  4,000  ม.  ลึก 3.50  ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   

5 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2, 3 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2, 3 ต าบล 2,268,000    อ.ยะรัง กองช่าง
ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง – สะดาวา  อ าเภอยะรัง – ต าบล
ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง  คลองมานิง  อ าเภอเมือง  จังหวดั
จังหวดัปตัตานี ปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 

6,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

6 โครงการขุดลอกคลองสายต าบลตุยง – ขุดลอกคลองสายต าบลตุยง – ต าบล 3,185,000    อ.หนองจิก กองช่าง
ต าบลปโุละปโุย – ต าบลเกาะเปาะ ปโุละปโุย – ต าบลเกาะเปาะ  อ าเภอ
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี    หนองจิก  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 

10.00 ม.  ยาว  6,000  ม.  ลึก 3.50 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด   

7 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2, 4 ขุดลอกคลอง   หมู่ที่ 2, 4   ต าบล 1,550,000    อ.หนองจิก กองช่าง
ต าบลคลองใหม่ – ต าบลยาบ ี คลองใหม่ – ต าบลยาบ ี อ าเภอ
อ าเภอหนองจิก  จังหวดัปตัตานี หนองจิก  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 

8.00 ม.  ยาว 4,000  ม.  ลึก 3.00 ม. 
 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3  ขุดลอกคลองหมู่ที่ 3  ต าบลตุยง – 1,613,000    อ.หนองจิก กองช่าง

ต าบลตุยง – ต าบลบอ่ทอง  ต าบลบอ่ทอง  อ าเภอหนองจิก  
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 

ยาว  3,800 ม.  ลึก  3.50  ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

9 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1  ต าบลสะนอ 2,521,000    อ.ยะรัง กองช่าง
 ต าบลสะนอ – ต าบลสะดาวา –  - ต าบลสะดาวา – ต าบลประจัน  
ต าบลประจัน  อ าเภอยะรัง   อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี  ขนาด
จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 12.00 ม. ยาว 4,000 ม.  ลึก 

3.50 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด   

10 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2  ขุดลอกคลองหมู่ที่ 2  ต าบลลิปะสะโง  1,213,000    อ.หนองจิก กองช่าง
ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก – อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 8  ต าบล
หมู่ที่ 8 ต าบลประจัน ประจัน  อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี  
อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  ยาว 3,000 ม. 

ลึก 3.00 ม. วางทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 1.20 เมตร  จ านวน 56 ทอ่น  
จ านวน 7 จุด  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม



55 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3, 4 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3,4  ต าบล 2,589,000    อ.ไม้แก่น กองช่าง

ต าบลตะโละไกรทอง  ตะโละไกรทอง  อ าเภอไม้แก่น จังหวดั
อ าเภอไม้แก่น จังหวดัปตัตานี  ปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม.  ยาว 

6,000 ม.  ลึก 3.50  ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด   

12 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 3 ขุดลอกคลองหมู่ที่  3 ต าบลดอน - 798,000      อ.ปะนาเระ กองช่าง
ต าบลดอน - หมู่ที่ 5 ต าบลทา่น้ า  หมู่ที่ 5  ต าบลทา่น้ า  อ าเภอปะนาเระ 
อ าเภอปะนาเระ จังหวดัปตัตานี  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม.

ยาว 2,000.00 เมตร  ลึก 3.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

13 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 4   ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 4   ต าบล 1,163,000    อ.ปะนาเระ กองช่าง
ต าบลบา้นนอก อ าเภอปะนาเระ – บา้นนอก  อ าเภอปะนาเระ – หมู่ที่ 5  
หมู่ที่ 5 ต าบลสาบนั  อ าเภอยะหร่ิง ต าบลสาบนั  อ าเภอยะหร่ิง  จังหวดั
จังหวดัปตัตานี  ปตัตานี  ขนาดกวา้ง 8.00 ม.  ยาว 

3,000  ม.   ลึก 3.00  ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

14 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 1 ต าบลควน  450,000      อ.ปะนาเระ กองช่าง
ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ – อ าเภอปะนาเระ – ต าบลลางา  อ าเภอ
ต าบลลางา อ าเภอยะหร่ิง    ยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง 
จังหวดัปตัตานี  8.00 ม.  ยาว 900 ม.   ลึก 2.50  ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



56 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขุดลอกคูคลองริมถนนเพชร ขุดลอกคูคลองริมถนนเพชรเกษม  4,000,000    อ.ยะหร่ิง กองช่าง

เกษม ต าบลบางป ู– ต าบลยามู ต าบลบางป ู– ต าบลยามู  หมู่ที่ 1  
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต าบลบางป ู หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  ต าบลบางป ู อ าเภอ
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี   ยะหร่ิง  จังหวดัปตัตานี  ขนาดความ

ยาว 5,500 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



57 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงอาคารทาสีอัฒจันทร์ ปรับปรุงอาคารทาสีอัฒจันทร์ อาคาร 500,000      สนามกีฬา กองช่าง

อาคาร B  B  ขนาดกวา้ง 8.10 ม. ยาว 62.00 ม. อบจ.ปน.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

2 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ B1 ก่อสร้างอัฒจันทร์ B1 (เพิ่มเติม) ขนาด 4,000,000    สนามกีฬา กองช่าง
(เพิ่มเติม) กวา้ง 8.10 เมตร  ยาว 32.00 เมตร  อบจ.ปน.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้า ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอัฒจันทร์ 1,500,000    สนามกีฬา กองช่าง

อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. โดยก่อสร้าง อบจ.ปน.
อบจ.ปน. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง

ระบายน้ า คสล. พื้นที่ไม่น้อยกวา่  
1,100 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

แนวทำงพัฒนำที่ 5.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
พ.ศ. 2559 งบประมำณ

(บำท)
โครงกำร/กิจกรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2560



58 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึก สนับสนุนการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน 100,000      อบจ.ปน. กองช่าง

ทบทวนใหแ้ก่สมาชิก อปพร. ใหแ้ก่สมาชิก อปพร. ใหม้ีความพร้อม
และเพิ่มพนูความรู้ในการปฏบิติังาน

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 กำรพัฒนำส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
แนวทำงพัฒนำที่ 6.1 พัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชำชน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



59 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม นักเรียน ครูและบคุลากรทางการ 200,000      เมืองทองธานี กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้เข้า จ.นนทบรีุ
ประจ าป ี2560 ร่วมงานมหกรรมวชิาการของอปท.

2 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5         30,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง และมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนในสังกัด ส่วนจังหวดั
ในโรงเรียน อปท.ประจ าป ี อบจ.ปตัตานีเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง ปตัตานี
2560 ใน 5 สาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือก และกรม

ในระดับ อปท.และระดับประเทศ ส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิ่น
3 โครงการคัดเลือกนักเรียน ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปตัตานี       250,000 อบจ.ปน. กองการศึกษาฯ

และครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทกัษะ และเทศบาล
ทกัษะทางวชิาการของ อปท. ทางวชิาการของ อปท.ระดับภาคใต้ นครหาดใหญ่
ระดับภาคใต้ ประจ าป ี2560 ตามกิจกรรมทางวชิาการที่ก าหนด

พ.ศ. 2559 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560
หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  
แนวทำงกำรพัฒนำที่   1.1 ส่งเสรมิและกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัดใหไ้ด้มำตรฐำนและเปน็ไปตำมควำมต้องกำรของทอ้งถ่ิน

โครงกำร/กิจกรรม



60 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปฐมนิเทศก่อนเปดิ ข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา 30,000        อบจ.ปน. กองการศึกษาฯ

ภาคเรียนของข้าราชการครู และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด 
บคุลากรทางการศึกษาและ เข้ารับการปฐมนิเทศ รับนโยบาย
พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด การปฏบิติังานและได้รับการพฒันา

โดยฝึกอบรมจากวทิยากร
5 โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม ข้าราชการครูและบคุลากร 100,000      อบจ.ปน. กองการศึกษาฯ

จริยธรรมข้าราชการครู ทางการศึกษาสังกัด อบจ.ปตัตานี 
และบคุลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง
6 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปน. 1,200,000    อบจ.ปน. กองการศึกษาฯ

ประจ าป ี2560 และสนง.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตัตานี 1-3 เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 5000 คน โดยได้มี
การจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภาคเวท ี
กิจกรรมภาคสนาม

7 โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ         ครู/นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาตูม 40,000        ตามที่ กองการศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุม ระดับชั้น ป.6 และโรงเรียนบา้น อปท.ก าหนด
ลูกเสือประจ าป ี2560 ตะบงิตีงี ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม



61 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน 100,000      ภาคกลาง กองการศึกษาฯ

เพื่อพฒันาศักยภาพ ในสังกัด อบจ.ปตัตานีเข้ารับการอบรม ภาคอีสาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น และศึกษาดูงาน พบปะ แลกเปล่ียน และภาคเหนือ
พื้นฐาน เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษา

9 โครงการจ้างเหมาครูสอน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 384,000      โรงเรียน กองการศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสังกัด

อบจ.ปน.
10 โครงการอาหารเสริม (นม) บริการอาหารเสริม (นม) ใหน้ักเรียน 1,174,700    สถานศึกษา กองการศึกษาฯ

ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ 6 ในสังกัด
อบจ.ปน.

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



62 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดพธิร่ีวมละหมาด จัดกิจกรรมละหมาด อ่านคุตบะฮ์ 600,000      สนามกีฬากลาง กองการ ศึกษาฯ

เนื่องในวนัฮารีรายอฮัจย์ เชือดกรุบาน และมอบเงินบริจาค อบจ.ปน.
ใหก้ับเด็กที่มาร่วมงาน

2 โครงการตาดีกาสัมพนัธ์ จัดแข่งขันทกัษะทางวชิาการและแข่งขัน 400,000      สนามกีฬากลาง กองการ ศึกษาฯ
กีฬาส าหรับนักเรียนตาดีกาในพื้นที่ อบจ.ปน.
5 จังหวดัภาคใต้ ประกอบด้วย สตูล 
สงขลา นราธวิาส ยะลาและปตัตานี

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)

แนวทำงกำรพัฒนำที่   1.3 แนวทางส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาศักยภาพเยาวชน จัดอบรมเยาวชนในพื้นที่ 500,000      เขตพื้นที่ กองการศึกษาฯ

ความรู้คู่คุณธรรมน าพาสู่อาเซียน จังหวดัปตัตานี เพื่อใหไ้ด้รับความรู้ จังหวดัปตัตานี
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมใหก้ับแกนน าสตรีมุสลิม  4,500,000    สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ
ครอบครัวมุสลิมจังหวดัปตัตานี ทศันศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม อบจ.ปน.

วนัพบปะมุสลีมะหใ์นพื้นที่ 5 จังหวดั
ภาคใต้

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560

แนวทำงกำรพัฒนำที่  1.5 ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตร ีผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษา ฝึกอบรมข้าราชการครูและบคุลากร 350,000      ภาคกลาง กองการศึกษาฯ

ดูงานเพื่อพฒันาบคุลากร ในสังกัดและศึกษาดูงาน ภาคเหนือ
กองการศึกษา ศาสนาและ และภาค
วฒันธรรมและโรงเรียนในสังกัด ตะวนัออก

แนวทำงพัฒนำที่ 1.7 การบริหารจัดการที่ดี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจ้างเหมาท าความ จ้างเหมาคนงานเพื่อท าความสะอาด 108,000      สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

สะอาดหอ้งน้ าภายในสนาม หอ้งน้ าภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปน.
กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี อบจ.ปตัตานี จ านวน 1 ราย

แนวทำงกำรพัฒนำที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการพฒันาอาคาร  สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมสภาพภายในสถานที่ปฏบิติังาน
ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการแข่งขันกีฬาระหวา่ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากล 10,000        สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

ส่วนราชการในสังกัดองค์การ กีฬาพื้นบา้น กับผู้บริหาร ข้าราชการ บริเวณ
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ลูกจ้างประจ าและพนักงาน อบจ.ปตัตานี ศาลากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวดั เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหวา่งส่วนราชการ จังหวดัปตัตานี
กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน กลุ่มมวลชน 
กลุ่มผู้น าฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560

2 โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟตุซอลคัพ จัดการแข่งขันกีฬาฟตุซอลใหแ้ก่นักเรียน 50,000        รร.บา้นเขาตูม กองการศึกษาฯ
3 โครงการพฒันาผู้รับผิดชอบ จัดอบรมใหก้ับเจ้าหน้าที่สนามกีฬา 50,000        สนามกีฬา กองการศึกษาฯ

สนามกีฬากลางองค์การบริหาร บริเวณ
ส่วนจังหวดัปตัตานี ศาลากลาง

จังหวดัปตัตานี
4 โครงการคัดเลือกและเข้าร่วม นักเรียนในสังกัด อบจ.ปตัตานี 350,000      จังหวดัในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด ภาคใต้/กทม.
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบ
และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

ยุทธศำสตรท์ี่ 5  กำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว  
แนวทำงกำรพัฒนำที่   5.1  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชนทกุระดับและพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วม 50,000        สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร อบจ.ปน.
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



68 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จัดจ้างครูสอนอิสลามศึกษา 498,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ของโรงเรียนบา้นเขาตูม จ านวน 3 ราย สอนวชิาศาสนา
2 โครงการเตรียมความพร้อม ฝึกทกัษะนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 10,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ

3 โครงการตลาดนัดวชิาการ จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน 10,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
ของโรงเรียนบา้นเขาตูม และแข่งขันทกัษะทางวชิาการ

4 โครงการจ้างเหมาอาหาร จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน 2,049,600    รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
กลางวนัของโรงเรียนบา้นเขาตูม ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา

ปทีี่ 6
5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง 20,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ตามความต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่น

6 โครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน จัดหาหนังสือและวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ 100,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
ในหอ้งสมุดเพื่อบริการนักเรียน

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม (โรงเรยีนบำ้นเขำตูม)
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

แนวทำงพัฒนำที่ 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ต่างๆเช่นสวนสมุนไพร 50,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

เรือนเพาะช า
8 โครงการพฒันาการบริหาร จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น
(SBMLD)

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม จัดซ้ือหนังสือ วารสารและคู่มือต่างๆ 50,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
รักการอ่านในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

10 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ จัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 50,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
ส าหรับเด็กปฐมวยั

11 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน ส ารวจนักเรียนที่มีฐานะยากจน 102,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแจกจ่าย

เงินใหก้ับเด็กที่มีฐานะยากจน
12 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ นวตักรรม 795,700      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

และการบริหารงานทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติัและได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



70 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐานฯ 269,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

หนังสือแบบฝึกหดั หนังสือสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมและอื่นๆ

14 โครงการจัดซ้ือค่าอุปกรณ์ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 152,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
การเรียน อุปกรณ์การเรียน

15 โครงการจัดซ้ือค่าเคร่ืองแบบ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 149,300      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน

16 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 202,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
วชิาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนารี กิจกรรมทศันศึกษา 
และการบริการสารสนเทศ

17 โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 115,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
และส่ือการเรียนการสอนวชิา การเรียนการสอน
อิสลามศึกษา

18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านใหก้ับเด็ก 20,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
ภาษาไทย และจัดซ้ือส่ือส่งเสริมการอ่าน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ 15,000        รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ยาเสพติด แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด
และปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

แนวทำงพัฒนำที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน ซ่อมแซมอาคาร หอ้งน้ า ระบบประปา 200,000      โรงเรียนบา้น รร.บา้นเขาตูม

ของโรงเรียน ระบบไฟฟา้ ฯลฯ เขาตูม

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  
แนวทำงกำรพัฒนำที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการพฒันาอาคาร  สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมสภาพภายในสถานที่ปฏบิติังาน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ จัดจ้างครูสอนอิสลามศึกษา 312,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

ของโรงเรียนบา้นตะบงิตีงี จ านวน 2 รายสอนวชิาศาสนา
2 โครงการเตรียมความพร้อม ฝึกทกัษะนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 10,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ
3 โครงการตลาดนัดวชิาการอนุบาล จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน 10,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี ทางวชิาการของครูและนักเรียน
อนุบาล

4 โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน 1,219,200    รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ของโรงเรียนบา้นตะบงิตีงี ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยม

ศึกษาปทีี่ 3
5 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง 20,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และตาม
ความต้องการของชุมชน

6 โครงการพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน จัดหาหนังสือและวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ 100,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ในหอ้งสมุดเพื่อบริการนักเรียน

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.1 ส่งเสริมและการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม (โรงเรยีนบำ้นตะบงิตีง)ี
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
8 โครงการพฒันาการบริหาร จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น
(SBMLD)

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม จัดซ้ือหนังสือ วารสาร คู่มือต่าง ๆ 50,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
รักการอ่านในสถานศึกษาองค์กร และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

10 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ ด าเนินการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 50,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับเด็กปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั

11 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน ส ารวจนักเรียนที่มีฐานะยากจน 163,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแจกจ่าย

เงินใหก้ับเด็กที่มีฐานะยากจน
12 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ นวตักรรมในการ 666,400      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

และการบริหารงานทั่วไป จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติั
และได้รับประสบการณ์โดยตรง

13 โครงการจัดซ้ือค่าหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ฯ 168,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
หนังสือแบบฝึกหดั หนังสือสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมและอื่นๆ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 96,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

การเรียน อุปกรณ์การเรียน
15 โครงการจัดซ้ือค่าเคร่ืองแบบ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 97,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน
16 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 150,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

วชิาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนารี กิจกรรมทศันศึกษา 
และการบริการสารสนเทศ

17 โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร พฒันาปรับปรุงหลักสูตร 115,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
และส่ือการเรียนการสอนวชิา และจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา

18 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านใหก้ับเด็กและจัดซ้ือ 20,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ภาษาไทย ส่ือส่งเสริมการอ่าน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน จัดอบรมใหค้วามรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ 15,000        รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

ยาเสพติด โทษของส่ิงเสพติดและปอ้งกันยาเสพติด
ในชุมชน

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทำงพัฒนำที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการซ่อมแซมบ ารุงทรัพย์สิน ซ่อมแซมอาคาร หอ้งน้ า ระบบประปา 200,000      โรงเรียนบา้น กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียน ระบบไฟฟา้ ฯลฯ ตะบงิตีงี

พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  
แนวทำงกำรพัฒนำที่   1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการพฒันาอาคาร  สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมสภาพภายในสถานที่ปฏบิติังาน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 11,000,000  อ.สายบรีุ แขวงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 4060 4060 ตอน สายบรีุ - กะรุบี อ.กะพอ้ ปตัตานี
ระหวา่ง กม.9+880 - กม.16+875 
(เปน็ช่วง ๆ )

2 โครงการบรูณะโครงข่ายทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนรัก - 24,000,000  อ.ปะนาเระ แขวงทางหลวง
เชื่อมโยงระหวา่งภาค ปาลัส - มะนังดาล า ระหวา่ง กม.130+ อ.สายบรีุ ปตัตานี

495 - กม.135+375 ด้าน (LT.)
3 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 10,350,000  อ.หนองจิก แขวงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 418 418 ตอนมะพร้าวต้นเดียว - ยุโป ปตัตานี
ระหวา่ง กม.12+480 - กม.13+895
(RT.)

4 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 9,000,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 418 418 ตอนมะพร้าวต้นเดียว - ยุโป ปตัตานี

ระหวา่ง กม.11+170 - กม.12+480
(RT.)

โครงกำร/กิจกรรม ที่หน่วยงำนอ่ืนเข้ำด ำเนินงำนในพ้ืนที่ องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี

โครงกำร/กิจกรรม

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ  2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
แนวทำงพัฒนำที่ 2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน ทอ่ระบายน้ า สะพาน ระบบขนส่งทางน้ าและทา่เทยีบเรือ

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



79 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 42 13,000,000  อ.ปะนาเระ แขวงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนนาจวก - ดอนรัก ปตัตานี
ระหวา่ง กม.98+720 - กม.91+745

6 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 42 12,500,000  อ.ปะนาเระ แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนปาลัส - มะนังดาล า ปตัตานี

ระหวา่ง กม.145+310 - กม.147+382
(RT.)

7 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 42 9,630,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนนาจวก - ดอนรัก - ปาลัส อ.ปะนาเระ ปตัตานี

ระหวา่ง กม.85+271 - กม.92+234
(เปน็ช่วง ๆ)

8 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 43 9,210,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนปาแด - เกาะเปาะ - ปตัตานี

มะพร้าวต้นเดียว ระหวา่ง กม.92+550 
- กม.94+459 (LT.)

9 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 9,000,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 4061 4061 ตอนยะรัง - ปะนาเระ ปตัตานี

ระหวา่ง กม.34+820 - กม.35+900

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



80 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 42 13,500,000  อ.หนองจิก แขวงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนรัก - ปาลัส อ.ปะนาเระ ปตัตานี
ระหวา่ง กม.108+920 - กม.130+495
ด้าน LT. (เปน็ช่วง ๆ)

11 โครงการปรับระดับผิวทางหลวง ปรับระดับผิวทางหลวงหมายเลข 42 10,890,000  อ.สายบรีุ แขวงทางหลวง
หมายเลข 42 ตอนมะนังดาล า - กอตอ ปตัตานี

ระหวา่ง กม.153+775 - กม.158+956
LT., RT (เปน็ช่วง ๆ)

12 โครงการบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ เสริมผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 42 11,000,000  อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนดอนรัก - ปาลัส - มะนังดาล า อ.ปะนาเระ ปตัตานี

ระหวา่ง กม.133+757 - กม.135+545
ด้าน RT.

13 โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ก่อสร้างอาคารที่ท าการทางหลวง 1,900,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
อาคารที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้าง 418 ตอนงาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว ปตัตานี
ประกอบ ที่ กม.0+994 (RT.) (บริเวณพื้นที่ดินสงวน

นอกเขตทางแขวงทางหลวงปตัตานี)
14 โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ ก่อสร้างอาคารที่ท าการทางหลวง 1,198,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง

อาคาที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้าง 42 ตอนนาจวก - ดอนรัก ปตัตานี
ประกอบ ที่ กม.77+805 (บริเวณพื้นที่ของหมวด

ทางหลวงโคกโพธิ์)

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



81 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฉาบผิวแอสฟลัต์ ฉาบผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 11,000,000  อ.ยะรัง แขวงทางหลวง

หลวงหมายเลข 4061 4061 ตอนยะรัง - ปะนาเระ ตอน 1 อ.ปะนาเระ ปตัตานี
ระหวา่ง กม.0+490 - กม.8+698 
(เปน็ช่วง ๆ)

16 โครงการฉาบผิวแอสฟลัต์ ฉาบผิวแอสฟลัต์ทางหลวงหมายเลข 11,000,000  อ.ยะรัง แขวงทางหลวง
หลวงหมายเลข 4061 4061 ตอนยะรัง - ปะนาเระ ตอน 2 อ.ปะนาเระ ปตัตานี

ระหวา่ง กม.8+698 - กม.10+000 
และ กม.10+650 - กม.105+630

17 โครงการอ านวยความปลอดภยั ก่อสร้างราวกันทางหลวงหมายเลข 42 1,754,200    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางถนนงานราวกันอันตราย ตอนดอนรัก - ปาลัส อ.ปะนาเระ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 42 ระหวา่ง กม.104+650 - กม. 105+630

18 โครงการอ านวยความปลอดภยั ก่อสร้างราวกันทางหลวงหมายเลข 3,436,800    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางถนนงานราวกันอันตราย 418 ตอนงาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว - ยุโป อ.ปะนาเระ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 418 ระหวา่ง กม.6+200, 6+500 - 

26+775 (เปน็ช่วงๆ)
19 โครงการอ านวยความปลอดภยั ติดต้ังปา้ยจราจรทางหลวงหมายเลข 42 1,502,000    อ.ปะนาเระ แขวงทางหลวง

ทางถนนงานปา้ยจราจร ตอนปาลัส - มะนังดาล า อ.สายบรีุ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 42 ระหวา่ง กม.135+108 - กม.125+886 อ.หนองจิก

(เปน็ช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 418
ตอนงาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว 
ระหวา่ง กม.0+000 - กม.6+500

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



82 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการอ านวยความปลอดภยั ติดต้ังเคร่ืองหมายน าทาง ทางหลวง 762,000      อ.ทุ่งยางแดง แขวงทางหลวง

ทางถนนงานเคร่ืองหมายน าทาง หมายเลข 4071 ตอนวงัพญา - พเิทน อ.สายบรีุ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 4071 ระหวา่ง กม.21+990 - กม.24+160

ทางหลวงหมายเลข 4074
ตอนกะลาพอ - ปากู
ระหวา่ง กม.0+000 - กม.16+100

21 โครงการอ านวยความปลอดภยั ติดต้ังปา้ยจราจรทางหลวงหมายเลข 42 1,886,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง
ทางถนนงานปา้ยจราจร ตอนดอนรัก - ปาลัส อ.ปะนาเระ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 42 ระหวา่ง กม.99+616 - กม.135+108 อ.สายบรีุ

(เปน็ช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 42
ตอนมะนังดาล า - กอตอ 
ระหวา่ง กม.152+886 - กม.158+956 
(เปน็ช่วงๆ)

22 โครงการอ านวยความปลอดภยั ติดต้ังเคร่ืองหมายน าทาง ทางหลวง 1,061,000    อ.ทุ่งยางแดง แขวงทางหลวง
ทางถนนงานเคร่ืองหมายน าทาง หมายเลข 42 ตอนนาจวก - ดอนรัก อ.สายบรีุ ปตัตานี
หลวงหมายเลข 42 ระหวา่ง กม.69+759 - กม.88+190

(เปน็ช่วงๆ)
23 โครงการอ านวยความปลอดภยั ปรับปรุงจุดเส่ียงทางหลวงหมายเลข 5,000,000    อ.หนองจิก แขวงทางหลวง

ทางถนนงานปรับปรุงจุดเส่ียง 418 ตอนงาแม่ - มะพร้าวต้นเดียว ปตัตานี
และบริเวณอันบนทางหลวง 418 ระหวา่ง กม.5+845 - กม.6+067,

กม.6+340 - กม.6+490 ด้าน SB.

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



83 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการปรับปรุงการแบง่ทศิทาง ทางหลวงหมายลเข 42 ตอนนาจวก - 10,792,100  อ.หนองจิก แขวงทางหลวง

การจราจรเพื่อความปลอดภยั ดอนรัก ระหวา่ง กม.96+261 - ปตัตานี
กม.99+616

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน ทางหลวงหมายลเข 4167 ตอนปา่ไหม้ - 6,606,000    อ.ไม้แก่น แขวงทางหลวง
และอาคารระบายน้ า ไทรทอง ที่ กม.9+600 ปตัตานี

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน ทางหลวงหมายลเข 42 ตอนมะนังดาล า - 3,500,000    อ.สายบรีุ แขวงทางหลวง
และอาคารระบายน้ า กอตอ ที่ กม.156+09 ด้าน SB ปตัตานี

27 โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านย่าน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนนาเกตุ - 15,000,000  อ.โคกโพธิ์ แขวงทางหลวง
ชุมชน ปา่พอ้ ระหวา่ง กม.11+575 - ปตัตานี

กม.12+280
28 โครงการสร้างผิวทางพาราแอสฟลัติก ปน 2068 แยกทางหลวงหมายเลข 42- 7,500,000    อ.หนองจิก ขทช.ปตัตานี

คอนกรีต บ.ทา่กุโบ อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
ช่วง กม.ที่ 0+000-0+775, 0+775+100
และ 1+100-2+095 (เสริมบนสะพาน
10 ม.) ระยะทางด าเนินการ 2.095 กม.

29 โครงการสร้างผิวทางพาราแอสฟลัติก ปน 2070 แยกทางหลวงหมายเลข 42- 8,000,000    อ.หนองจิก ขทช.ปตัตานี
คอนกรีต บ.ปรัง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ช่วง กม.ที่ 8+180-8+202 (บนทอ่ Box
0.022 กม.) 3+502-3+534 (บนสะพาน
0.032 กม.), 3+175-4+551, 7+692+8
+180 และ กม.ที่ 8+202-8+318

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



84 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30 โครงการสร้างผิวทางพาราแอสฟลัติก ปน 3071 แยกทางหลวงหมายเลข 42- 7,500,000    อ.เมือง ขทช.ปตัตานี

คอนกรีต บ.ภมูี อ.เมือง, ยะรัง, ยะหร่ิง จ.ปตัตานี อ.ยะรัง
ช่วง กม.ที่ 2+398-2+402, 2+402-3+300 อ.ยะหร่ิง
และ 3+300-4+353

31 โครงการอ านวยความปลอดภยั ปน 2064 แยกทางหลวงหมายเลข 42- 142,000      อ.โคกโพธิ์ ขทช.ปตัตานี
หน้าโรงเรียน บ.ปหุรน อ.โคกโพธิ ์ช่วง กม.ที่ 1+944-

2+857 (รร.บา้นนาค้อกลาง)  
32 โครงการอ านวยความปลอดภยั ปน 2063 แยกทางหลวงหมายเลข 42- 142,000      อ.โคกโพธิ์ ขทช.ปตัตานี

หน้าโรงเรียน บ.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ ์ช่วง กม.ที่ 
2+344-3+257 (รร.บา้นปา่บอน)  

32 โครงการปรับปรุงที่จอดพกัเรือ -ปรับปรุงแผนกันคล่ืน ที่จอดพกัเรือ 200,000,000    จังหวดัปตัตานี สนง.เจ้าทา่
จังหวดัปตัตานี โดยก่อสร้างแผนกันคล่ืนชนิดเข็ม ภมูิภาค

พื้นคอนกรีต (concrete sheet pile) สาขาปตัตานี
ความยาวประมาณ 845 ม. พร้อมขยาย
ความกวา้งจาก 8 ม. เปน็ 10 ม.
-ติดต้ังระบบกันกระแทกด้านหน้าทา่เรือ
จ านวน 230 ชุด
-พฒันาพื้นที่หลังทา่จ านวน 14 ไร่
ประกอบด้วย ลาน คสล. เพื่อการซ่อม
บ ารุงเรือลาน เพื่อจ าหน่ายสินค้า 
จ านวน 6 คูหา

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



85 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33 โครงการขุดลอกคลองที่จอดรถพกัเรือ ขุดลอกที่จอดพกัเรือ ต.บานา อ.เมือง 36,000,000  อ.เมือง สนง.เจ้าทา่

ปตัตานี จ.ปตัตานี ความกวา้งของกันร่องน้ า ภมูิภาค
7.00 ม. ระยะทาง 600 ม. ความกวา้ง สาขาปตัตานี
200 ม. ลึก 7.00 ม. จากระดับน้ าต่ าสุด

34 โครงการระบบระบายน้ าพร้อมถนน สร้างทอ่ระบายน้ า พร้อมถนน 10,000,000  ต.รูสะมิแล ส านักงาน
เพื่อรองรับอุทกภยัของเมือง ความยาว 1,100 ม. (ระยะที่ 2) อ.เมือง โยธาธกิาร
บริเวณพื้นที่ต าบลรูสะมิแล จ.ปตัตานี และผังเมือง
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

35 โครงการพฒันาตามผังเมืองรวม พฒันาผังเมืองชุมชนเมืองปตัตานี 18,000,000  อ.เมือง ส านักงาน
อ.เมือง จ.ปตัตานี (ระยะที่ 2) จ.ปตัตานี โยธาธกิาร

และผังเมือง
จ.ปตัตานี

36 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ก่อสร้างสะพานเสริมเหล็ก 3,060,000    หมู่ที่ 3 ส านักงาน
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ตะโละไกรทอง กวา้ง 6 ม ยาว 90 ม. ต.ตะโละไกรทอง โยธาธกิาร
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี อ.ไม้แก่น และผังเมือง

จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี
37 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ปรับปรุงถนนภายในชุมชน กวา้ง 5,418,400    หมู่ที่ 7 ส านักงาน

บา้นค่ายลูกเสือ-บา้นโคกกอ กวา้ง 4 ม. ระยะทาง 2,000 ม. ต.บอ่ทอง โยธาธกิาร
(สายบา้นค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ 7 อ.หนองจิก และผังเมือง
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี
จ.ปตัตานี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



86 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
38 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ปรับปรุงถนนภายในชุมชน กวา้ง 6,240,000    หมู่ที่ 1 ส านักงาน

บา้นปลักปรือ (สายปรักปรือ-เกาะบะ) กวา้ง 6 ม. ระยะทาง 1,400 ม. ต.ม่วงเต้ีย โยธาธกิาร
หมู่ที่ 1 ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน อ.แม่ลาน และผังเมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

39 โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน ปรับปรุงถนนภายในชุมชน กวา้ง 9,204,000    หมู่ที่ 5 ส านักงาน
บา้นท านบ (สายปลักปรือ-บา้นท านบ) กวา้ง 400 ม. ระยะทาง 2,000 ม. ต.ม่วงเต้ีย โยธาธกิาร
หมู่ที่ 5 ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน อ.แม่ลาน และผังเมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



87 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษา ขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ า 80,000,000  อ.เมือง สนง.เจ้าทา่

ร่องน้ าชายฝ่ังทะเล ร่องน้ าปตัตานี ฝ่ังทะเล ร่องน้ าปตัตานี จังหวดัปตัตานี ภมูิภาค
ขุดลอก 1,345,000 ลบ.ม. สาขาปตัตานี

2 โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษา ขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ า 75,520,000  อ.สายบรีุ สนง.เจ้าทา่
ร่องน้ าชายฝ่ังทะเล ร่องน้ าสายบรีุ ฝ่ังทะเล ร่องน้ าสายบรีุ ภมูิภาค

(Sand by passing) อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี สาขาปตัตานี
ปริมาณขุดลอก 800,000 ลบ.ม.

3 โครงการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษา ขุดลอกคลองและบ ารุงรักษาร่องน้ า 75,520,000  อ.ปะนาเระ สนง.เจ้าทา่
ร่องน้ าชายฝ่ังทะเล ร่องน้ าปะนาเระ ฝ่ังทะเล ร่องน้ าปะนาเระ ภมูิภาค

(Sand by passing) อ.ปะนาเระ สาขาปตัตานี
จ.ปตัตานี ปริมาณขุดลอก 
800,000 ลบ.ม.

4 โครงการพฒันาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก -ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์ม 15,000,000  ม.5 ต.หนองแรต สถานีพฒันา
ปาล์มน้ ามัน (จัดท าระบบอนุรักษดิ์น น้ ามัน (จัดท าระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ม.2 ต.ปยิามุมัง ที่ดินปตัตานี
และน้ า ขุดคุยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ ามันขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์ม) อ.ยะหร่ิง

-ควบคุมงานจัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า ม.3 ต.ช้างใหต้ก
เพื่อปลูกปาล์มน้ ามัน ม.2 ต.ช้างใหต้ก

ม.2.ต.ทา่เรือ
อ.โคกโพธิ์

แนวทำงพัฒนำที่ 3.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



88 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) ม.3 ต.บอืเระ
อ.สายบรีุ

ม.1 ต.ปโุละปโูย
ม.3 ต.เกาะเปาะ

ม.1 ต.ดาโต๊ะ
ม.4 ต.คอลอตันหยง

ม.1 ต.บอ่ทอง
อ.หนองจิก
ม.1 ต.วดั

ม.2 ต.ปตุิมุดี
ม.5 ต.กอล า

อ.ยะรัง
ม.1, 4 ต.ตรัง

ม.1, 2 ต.ปานัน
อ.มายอ

5 โครงการเกษตรเคล่ือนที่ ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 135,000      ม.1 ต.ไทรทอง สถานีพฒันา
ลดการใช้สารเคมี อ.ไม้แก่น ที่ดินปตัตานี

ม.1 ต.บา้นกลาง
อ.ปะนาเระ
ม.4 ต.แม่ลาน
อ.แม่ลาน

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) ม.5 ต.จะรัง 
อ.ยะหร่ิง

ม.1 ต.มะนังดาล า
อ.สายบรีุ

ม.3 ต.สะก า
อ.มายอ

ม.1 ต.ตะโละแมะนา

อ.ทุ่งยางแดง
ม.7 ต.กะรุบี

อ.กะพอ้
ม.5 ต.ปา่บอน

อ.โคกโพธิ์
ม.3 ต.ปะกาฮะรัง

อ.เมือง
ม.7 ต.ประจัน

อ.ยะรัง
ม.2 ต.ลิปะสะโง

อ.หนองจิก

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



90 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการพฒันาหมอดินอาสา -อบรมหมอดินอาสาประจ าจังหวดั 340,200      12 อ าเภอ สถานีพฒันา

และหมอดินน้อย -อบรมหมอดินอาสาประจ าอ าเภอ 111 ต าบล ที่ดินปตัตานี
-อบรมหมอดินอาสาประจ าต าบล 450 หมู่บา้น
-อบรมหมอดินอาสาประจ าหมู่บา้น ในพื้นที่
-เผยแพร่ประชาสัมพนัธใ์นส่วนของ จังหวดัปตัตานี
สถานีพฒันาที่ดิน

7 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี -ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาที่ดิน 227,500      พื้นที่จังหวดั สถานีพฒันา
ด้านการพฒันาที่ดิน (ใหม)่ (เก่า) ปตัตานี 33 แหง่ ที่ดินปตัตานี

-ศูนย์เรียนรู้การพฒันาที่ดินในสถานี
พฒันาที่ดิน

8 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน -ปรับปรุงพื้นที่ดินเปร้ียวดินเค็มภาคใต้ 661,000      พื้นที่จังหวดั สถานีพฒันา
-ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ปตัตานี 400 ไร่ ที่ดินปตัตานี

พื้นที่จังหวดั
ปตัตานี 1,000 ไร่

9 โครงการฟื้นฟแูละปอ้งกันการชะล้าง -ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 4,832,300    ในพื้นที่ สถานีพฒันา
พงัทลายของดิน -ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย จังหวดัปตัตานี ที่ดินปตัตานี

จ านวน 
3,500,000 กล้า

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560



91 

ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการแผนการรองรับการเปล่ียนแปลง-จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ าพร้อมปลูก 278,000      พื้นที่จังหวดั สถานีพฒันา

ภมูิอากาศและลดโลกร้อน ไม้ยืนต้นโตเร็ว ปตัตานี ที่ดินปตัตานี
-รณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะ
โลกร้อน

11 โครงการส่งเสริมการใช้อินทรีย์ -ส่งเสริมการใช้อินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 203,250      พื้นที่จังหวดั สถานีพฒันา
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ทางการเกษตร ปตัตานี ที่ดินปตัตานี

-สนับสนุนปจัจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพ
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

12 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษก์่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 9,612,000    ม.3 ต.ราตาปนัยัง สถานีพฒันา
ดินและแหล่งน้ า อ.ยะหร่ิง ที่ดินปตัตานี

ม.6 ต.ทรายขาว
อ.โคกโพธิ์

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกาเขื่อนปอ้งกันน้ าทว่ม สร้างเขื่อนปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 280 ม. 5,040,000    หมู่ที่ 5 ส านักงาน

คลองกูลูวง ถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน บา้นโคกส าโรง โยธาธกิาร
หมายเลข 42 (ฝ่ังซ้าย) หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล และผังเมือง
บา้นโคกส าโรง ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี
จ.ปตัตานี

2 โครงการเขื่อนปอ้งกันน้ าทว่ม สร้างเขื่อนปอ้งกันน้ าทว่ม ยาว 280 ม. 5,040,000    หมู่ที่ 5 ส านักงาน
คลองกูลูวง เร่ิมจากสะพาน บา้นโคกส าโรง โยธาธกิาร
ถนนพญาเมือง ถึงถนนทางหลวง ต.ดอนรัก และผังเมือง
แผ่นดินหมายเลข 42 (ฝ่ังขวา) จ.ปตัตานี
หมู่ที่ 5 บา้นโคกส าโรง ต.ดอนรัก
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี 

4 โครงการเขื่อนปอ้งกันการกัดเซาะ สร้างเขื่อนปอ้งกันน้ าทว่ม ความยาว 15,000,000  หมู่ที่ 6 ส านักงาน
ปากแม่น้ าปตัตานี พร้อมงาน 500 ม. บา้นสวนสมเด็จ โยธาธกิาร
ปรับปรุงภมูิทศัน์ หมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล และผังเมือง
บา้นสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตัตานี
อ.เมือง จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

ยุทธศำสตร ์ที่  3  จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำที่  3.2  ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ -สาธติการใช้ปุ๋ยพชืสด 925,750     ม.4 ต.บางเก่า สถานีพฒันา

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ -สาธติการท าการใช้น้ าหมักชีวภาพ ม.5 ต.ปะเสยาวอ ที่ดินปตัตานี
-สาธติการท าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ อ.สายบรีุ

ม.1,2 ต.ทา่ข้าม
ม.4, 7 ต.บ้านกลาง

อ.ปะนาเระ 
ม.6 ต.แม่ลาน

อ.แม่ลาน
ม.4, 5 ต.บางเขา

อ.หนองจิก
ม.1 ต.พอ่มิ่ง
อ.ปะนาเระ 

ม.1, 2 ต.ตาลีอายร์

อ.ยะหร่ิง
ม.8 ต.แปน้
อ.สายบรีุ

ม.2 ต.ดาโต๊ะ
อ.หนองจิก

ยุทธศำสตร ์ที่  4  พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำที่  4.1  ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจ และโครงการตามแนวพระราชด าริ

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) ม.5 ต.ยาบี
อ.หนองจิก

2 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 6,500,000    พื้นที่ สถานีพฒันา
ในจังหวดัชายแดนใต้ จังหวดัปตัตานี ที่ดินปตัตานี

3 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 684,000      อ.สายบรีุ สถานีพฒันา
ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. อ.ปะนาเระ ที่ดินปตัตานี

อ.โคกโพธิ์
อ.ยะรัง
อ.เมือง

อ.ทุ่งยางแดง
อ.หนองจิก

4 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ สร้างฟาร์มตัวอย่าง 16,500,000  บา้นดอนนา ส านักงาน
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.บางเขา โยธาธกิาร
บา้นดอน ต.บางเขา อ.หนองจิก อ.หนองจิก และผังเมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

5 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ สร้างฟาร์มตัวอย่าง 17,500,000  บา้นแปน้ ส านักงาน
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.แปน้ โยธาธกิาร
บา้นแปน้ ต.แปน้ อ.สายบรีุ อ.สายบรีุ และผังเมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงกำร/กิจกรรม
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ล ำดับ สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ สร้างฟาร์มตัวอย่าง 18,500,000  บา้นสารวนั ส านักงาน

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.ไทรทอง โยธาธกิาร
บา้นสารวนั ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น และผังเมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

7 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ สร้างฟาร์มตัวอย่าง 5,500,000    บา้นปากช่องง ส านักงาน
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.คอกกระบอื โยธาธกิาร
บา้นปากช่อง ต.คอกกระบอื อ.ปะนาเระ และผังเมือง
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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