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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. 2561 ขึ้นโดยให้สอดคล้อง        
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  ท้ังนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลของผู้บริหำรท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 

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

ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณ 
    2.4  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
    2.5  เพื่อลดควำมซ้ 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/กิจกรรมกำรพัฒนำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้งบประมำณ (ถ้ำมี) 
3.1.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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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 ำให้กำรปฏบิัติงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น 
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 ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน

งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก
1.พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

1.1 แผนงานการบริหารทั่วไป 32,109,800          13.62 37 19.47 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
1.3 แผนงานการศึกษา 16,187,500          6.87 55 28.95 กองช่าง, กองการศึกษาฯ

รร.บา้นเขาตูม, รรบา้นตะบงิตีงี
1.4 แผนงานสาธาณสุข
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,320,000            0.56 5 2.63 ส านักปลัดฯ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 450,000              0.19 2 1.05 ส านักปลัดฯ,กองช่าง
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13,192,900          5.60 11 5.79 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ
1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 6,155,100            2.61 10 5.26 ส านักปลัดฯ, กองกิจการสภาฯ,

กองแผนฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 85,000                0.04 1 0.53 กองช่าง
1.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
1.11 งบกลาง - - - - -

1.12 แผนงานการพาณิชย์ 2,236,000            0.95 5 2.63 กองคลัง, กองช่าง

71,736,300         30.44 126 66.31

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

2.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
2.3 แผนงานการศึกษา 300,000              0.13 1 0.53 กองช่าง
2.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 16,180,000          6.87 5 2.63 กองช่าง
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -                     0.00 0 0.00 กองช่าง
2.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ -                     0.00 0 0.00 กองช่าง
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 108,334,000        45.97 37 19.47 กองช่าง
2.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
2.11 งบกลาง - - - - -
2.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

124,814,000       52.97 43 22.63

2.พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
3.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
3.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000                0.02 1 0.53 กองช่าง
3.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
3.10 แผนงานการเกษตร 33,215,500          14.09 16 8.42 กองช่าง
3.11 งบกลาง - - - - -
3.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

33,265,500         14.11 17 8.95

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

3.จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

รวม
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
4.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
4.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
4.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
4.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
4.11 งบกลาง - - - - -
4.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

-                    0.00 0 0.00รวม

4.พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -
5.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
5.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
5.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5,570,000           2.36 2 1.05  กองคลัง,กองช่าง
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
5.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
5.11 งบกลาง - - - - -
5.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

5,570,000           2.36 2 1.05

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

5.พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว

รวม
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

6.1 แผนงานการบริหารทั่วไป - - - - -
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000                0.02 1 0.53 กองช่าง
6.3 แผนงานการศึกษา - - - - -
6.4 แผนงานสาธาณสุข - - - - -
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
6.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ - - - - -
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 244,800              0.10 1 0.53 กองช่าง
6.10 แผนงานการเกษตร - - - - -
6.11 งบกลาง - - - - -
6.12 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

294,800             0.12 2 1.06

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวม

6.ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเปน็รอ้ยละของ จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเปน็รอ้ยละของ หน่วยงำน
งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด รบัผิดชอบหลัก

235,680,600       100                   190                   100                   -

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

รวมทั้งสิ้น
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานเนื่องในวนัรัฐพธิี จัดงานในรอบปใีนวโรกาสต่างๆ เช่น 300,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

และราชพธิี งานวนัจักรี 

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิม สนับสนุนการจัดงานวนัเฉลิม 200,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษา

3 โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จทรง 300,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณีกิจในจังหวดัปตัตานี 

และอบจ.ปตัตานี 
4 โครงการก าจัดปลวก ก าจัดปลวกบริเวณบา้นพกัข้าราชการ 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

 และลูกจ้าง อาคารส านักงาน และสถานที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ปน.

5 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล/เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต 30,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต ขององค์การ เพื่อเพิ่มสัญญาณใหค้รอบคลุม
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

6 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ จ้างเหมาบริการ โดยจัดท าโปสเตอร์ 5,000,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี โฆษณา หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน  ส ำนักปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.1 แผนงำนกำรบรหิำรทั่วไป

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการปณิธานความดี 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น 100,000 1. อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ปมีหามงคล” การต้ังปณิธานความดีและการท าความดี 2. สถานที่
2. จัดกจิกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติฯ หน่วยงานอื่น
3. เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการ หรือสถานที่
ตามโครงการกับหน่วยงานอื่นหรือสถาน ที่รัฐบาลก าหนด
ที่รัฐบาลก าหนด

8 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาท างานใน 36,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
ท างานในช่วงปดิภาคเรียน ส านักงาน อบจ.ปตัตานีในช่วงปดิ

ภาคเรียน
9 โครงการพฒันาบคุลากรองค์การ 1. จัดฝึกอบรมและสัมมนาวชิาการข้าราชการ 2,000,000 1.จัดอบรมฯ ใน ส านักปลัดฯ

บริหารส่วนจังหวดัปตัตานีหลักสูตร2. ทศันศึกษาดูงาน สถานที่ของรัฐ
"เพิ่มประสิทธภิาพการปฎบิติั หรือเอกชนใน
ราชการใหก้ับข้าราชการองค์การ จ.ปตัตานี
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี" 2. ทศันศึกษาดู

งานนอกสถานที่
10 โครงการพฒันาบคุลากรองค์การ 1. จัดฝึกอบรมและสัมมนาวชิาการลูกจ้าง 300,000 จัดอบรมและ ส านักปลัดฯ

บริหารส่วนจังหวดัปตัตานีหลักสูตรและพนักงานจ้าง สัมมนาวชิาการ
"เพิ่มประสิทธภิาพการปฎบิติั 2. ทศันศึกษาดูงาน ในสถานที่ของ
ราชการใหก้ับลูกจ้างและพนักงาน รัฐหรือเอกชน
จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวดั ในจังหวดั
ปตัตานี ปตัตานี

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา 2,000,000 1. จัดอบรม ฯ ส านักปลัดฯ

 สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ วชิาการ ในสถานที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี 2. ทศันศึกษาดูงาน รัฐหรือเอกชน

ใน จ.ปตัตานี
2. ทศันศึกษาดู
งานนอกสถานที่

12 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา 1 ด าเนินการเลือกต้ังตามพระราชบญัญัติ 20,000,000 ภายในเขต ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี การเลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ จังหวดัปตัตานี
และนายกองค์การบริหารส่วน ผู้บริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้ง
จังหวดัปตัตานี แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

 และระเบยีบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. จัดซ้ือจัดจ้างวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการเลือกต้ัง

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 200,000 สถานที่ของรัฐ ส านักปลัดฯ
เพื่อพฒันาศักยภาพบคุลากร จริยธรรมใหก้ับบคุลากรในสังกัด หรือเอกชนใน
 ในสังกัดอบจ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

14 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องใน 10,000 สถานที่ ส านักปลัดฯ
วนัทอ้งถิ่นไทย วนัทอ้งถิ่นไทย รับผิดชอบของ

อบจ.ปตัตานี
15 โครงการจ้างเหมาบริการท าความ จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 108,000 อบจ.ปน ส านักปลัดฯ

สะอาดอาคารส านักงานอบจ.ปน บริเวณ อบจ.ปน จ านวน 1 ราย

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ จัดซ้ือเก้าอี้ ระดับ 3-6 จ านวน 5 ตัว 30,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 18,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพทต้ั์งโต๊ะ 3,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง
19 โครงการจัดซ้ือโต๊ะประชุมและ จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอี้ประชุม ประกอบด้วย 76,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

เก้าอี้ประชุม โต๊ะเข้ามุม จ านวน 1 ตัว โต๊ะ จ านวน 
4 ตัว เก้าอี้ จ านวน 16 ตัว

20 โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา หมู่ 7 15,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
หมู่ 7 จ านวน 3 ชุด

21 โครงการจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 8,500 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด

22 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกวา่ 13,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

23 โครงการจัดซ้ือโพเดียม จัดซ้ือโพเดียมจ านวน 2 ชุด 70,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
สูงไม่น้อยกวา่ 120 ซม.
ฐานไม่น้อยกวา่ 40 x 40 ซม.
ขอบข้างบนไม่น้อยกวา่ 40 x 50 ซม.

24 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงประชุม จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงประชุม พร้อมติดต้ัง 348,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยเคร่ือง
แอมปพ์ร้อมอุปกรณ์ชุดไมค์ประชุม
ของประธานและของผู้เข้าร่วมประชุม

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)



14 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 50,100 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

และจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 ANSI Lumens 
พร้อมอุปกรณ์และจอรับภาพ
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกวา่ 100 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
พร้อมติดต้ัง

26 โครงการจัดจ้างท าผ้าระบายและ จัดจ้างท าผ้าระบายพร้อมอุปกรณ์ 195,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด และผ้าม่านเวท ี(ม่านฉาก)

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด พร้อมติดต้ัง
บนเวทหีอ้งประชุม อบจ.ปน.

27 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 25,800 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
แบบต้ังโต๊ะ ประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อย

กวา่19 นิ้ว) พร้อมติดต้ังชุดโปรแกรม
ระบบปฏบิติัการ ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์ พร้อมแผ่น CD-ROM 
จ านวน 1 ชุด 

28 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 5,600 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
จ านวน 2 เคร่ือง

29 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์แบบฉีดหมึก 4,300 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
พร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
จ านวน 1 เคร่ือง

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
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 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอาชีพ ส าหรับ ฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการประกอบ 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

คนพกิารเด็กก าพร้า และ อาชีพตามความถนัด
ผู้ด้อยโอกาสจังหวดัปตัตานี

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา 1. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเทคโนโลยี 200,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
คุณภาพชีวติใหก้ับคนหหูนวก ที่ทนัสมัยเพื่อใช้ในการส่ือสาร
จังหวดัปตัตานี 2. ฝึกอบรมการฝึกอาชีพต่างๆ

3 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพและ จัดอบรมใหค้วามเร่ืองสิทธขิองคนพกิาร 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพกิาร และใหค้วามรู้แก่ผู้ดูแลคนพกิารให้
ในจังหวดัปตัตานี สามารถช่วยเหลือคนพกิารได้

4 โครงการช่วยเหลือประชาชนและ 1. สนับสนุนชุดนักเรียนชาย-หญิง 800,000 จ านวน ส านักปลัดฯ
และนักเรียนยากจนและผู้ด้อย พร้อมอุปกรณ์การเรียน ใหแ้ก่นักเรียนที่ ๑๒ อ าเภอ
โอกาสในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ยากจน   ในพื้นที่จังหวดั

2. สนับสนุนเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ใหแ้ก่ ปตัตานี (ตาม

ประชาชนที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส แผนของจังหวดั)

3. ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส 

และผู้ประสบภยัต่าง ๆ

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการช่วยเหลือผู้ปว่ยที่ยากไร้ สงเคราะหค่์าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับ 120,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)



17 

 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.6 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมแซมบา้นพกั ซ่อมแซมบา้นพกัที่เกิดการช ารุดเสียหาย 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ใหส้ามารถพกัอาศัยได้เปน็ปกติ

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.7 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพแก่ 300,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในการพฒันาตนเองใหส้ามารถ
จังหวดัปตัตานี ด ารงชีวติได้อย่างมีคุณค่า

2 โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชน จัดอบรมใหก้ับเยาวชนใหรู้้ถึงพษิภยัและ 100,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ
รุ่นใหม่หา่งไกลยาเสพติด และ หา่งไกลจากยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

โครงกำร
พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2561
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 ยุทธศำสตรท์ี่ 1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
 1.8 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกีฬา อบจ.คัพ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ 2,000,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ภาคใต้ประจ าปี  ประจ าปี
2 โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาล จัดซ้ืออินทผาลัมและจัดท าโปสเตอร์ 1,830,000 อบจ.ปตัตานี ส านักปลัดฯ

ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประชาสัมพนัธก์ าหนดระยะเวลาละ
ศีลอด

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมการพฒันา จัดอบรมใหค้วามรู้บทบาทในการ 50,000       สถานที่ของรัฐ กองกิจการ

ทกัษะประชุมสภาทอ้งถิ่น ประชุมและระเบยีบ กฎหมาย หรือเอกชน สภาฯ
กับบทบาทสภาทอ้งถิ่นยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวดั
ในการพจิารณาข้อบญัญัติ ปตัตานี
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของ อบจ.ปน.

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

หน่วยงำน  กองกิจกำรสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัด

1.1 แผนงำนบรหิำรทั่วไป

โครงกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.7 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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

โครงกำร
พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  ด าเนินการจัดท าเวทปีระชาคม 200,000      พื้นที่ กองแผนและ
ทั้งจังหวดั 12 อ าเภอ และเปน็ค่า จังหวดัปตัตานี งบประมาณ
ใช้จ่ายในการจัดท าปรับปรุง
แผนพฒันาฯ อบจ.ปตัตานี

2 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดอบรมแกนน าเครือข่ายศูนย์ 100,000      หอประชุม กองแผนและ
ในการจัดท าแผนชุมชน บรูณาการพฒันาพื้นที่พเิศษ 5 จังหวดั องค์การบริหาร งบประมาณ

ชายแดนใต้  ศูนย์การศึกษาและพฒันา ส่วนจังหวดั
ธรรมาธปิไตยและเครือข่ายชุมชน ปตัตานี
ศรัทธาจาก 19 ต าบล และผู้น า 4 
เสาหลัก คือ ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งที่ 
และผู้น าธรรมชาติ 

3 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่าย 1) ประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง 50,000       องค์การบริหาร กองแผนและ
เพื่อแก้ไขปญัหาและส่งเสริม ด าเนินงาน ส่วนจังหวดั งบประมาณ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ่น 2) จัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ  ปตัตานี
หรือ Clinic Center เช่น ด้านกฎหมาย, การศึกษา, 

สาธารณสุข, ส่งเสริมอาชีพเปน็ต้น

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน  กองแผนและงบประมำณ

1.1 แผนงำนกำรบรหิำรทั่วไป

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.  2561
บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 22,800       องค์การบริหาร กองแผนและ

คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ ส่วนจังหวดั งบประมาณ
ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ปตัตานี
พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
โต๊ะและเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

5 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,800         องค์การบริหาร กองแผนและ
จ านวน 1 เคร่ือง ส่วนจังหวดั งบประมาณ

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ ชนิดเลเซอร์/ 7,900         องค์การบริหาร กองแผนและ
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network ส่วนจังหวดั งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง ปตัตานี

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดเข้าค่ายอบรมจริยธรรม 200,000      เขตพื้นที่ กองแผนและ

จริยธรรม ใหก้ับเยาวชนในพื้นที่จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี งบประมาณ

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.7 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร



26 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการรอมฎอนสัมพนัธ ์  จัดเวทแีลกเปล่ียนในการ แก้ไขปญัหา 250,000      สถานที่ของรัฐ กองแผนและ

และรับนโยบายการพฒันาจังหวดั หรือเอกชน งบประมาณ
จาก ผู้วา่ราชการจังหวดัปตัตานี ในจังหวดั
และ นายก อบจ.ปตัตานี ปตัตานี

1.8 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตรท์ี่ 1 ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.1 แผนงำนบรหิำรทั่วไป
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 อบจ.

จ านวน  3  เคร่ือง  

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

หน่วยงำน  กองคลัง

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.  2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โคงการปอ้งกันและปราบปราม สนับสนุนงบประมาณ 6,000,000 ต ารวจภธูร ต ารวจภธูร

ยาเสพติดในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เพื่อจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด  วสัดุ จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี
และอุปกรณ์

2 โครงการพฒันาศักยภาพสตรีและ ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อฝึกทกัษะ 600,000      สถานที่ของ สมาคมสตรี
ครอบครัวสู่การขับเคล่ือนสังคม การส่ือสาร การสร้างแรงจูงใจ  และ รัฐบาลหรือ ไทยมุสลิม
สันติสุข การปรับพฤติกรรม,สนับสนุนเปน็ เอกชนใน ปตัตานี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จังหวดัปตัตานี
3 โครงการอบรมสัมมนาเชิง สนับสนุนงบประมาณ 105,700 ที่ท าการสมาคม สมาคมสตรีไทย

ปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม มุสลิมปตัตานี
แกนน าสตรี

4 โครงการ Gen A พลังอ่าน สนับสนุนงบประมาณ 67,200 ที่ท าการสมาคม สมาคมสตรีไทย
เปล่ียนชีวติเรียนรู้ร่วมกันที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการอบรม มุสลิมปตัตานี
รูสะมิแล

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
1.7  แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งชุมชุน

โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาศักยภาพ ฝึกอบรมใหค้วามรู้  ความเข้าใจใน 250,000 มัสยิดตะลุบนั มัสยิดตะลุบนั

มุสลีมะหแ์ละบคุคลทั่วไป ปทีี่ 12 หลักการของอัลอิสลามใหก้ับสมาชิก อ าเภอสายบรีุ อ าเภอสายบรีุ
และบคุคลทั่วไป  คณะกรรมการ
สมาชิกมุสลีมะห์

6 โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติ อบรมใหค้วามรู้แก่มุสลิมใหม่ 70,000       มูลนิธส่ิงเสริม มูลนิธส่ิงเสริม
ครอบครัวมุสลิมใหม่ จ านวน 12  คร้ัง ตลอดปงีบประมาณ จริยธรรม จริยธรรม
จังหวดัปตัตานี ปตัตานี ปตัตานี

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการวทิยุรอมฎอน จัดรายการวทิยุมุ่งเน้นใหค้วามรู้ 25,100 มูลนิธเิพื่อการ มูลนิธเิพื่อการ

ประชาชนเกี่ยวกับคุณค่าในการ ศึกษาโรงเรียน ศึกษาโรงเรียน
ปฏบิติัตนในเดือนรอมฎอน ศาสนูปภมัภ์ ศาสนูปภมัภ์

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.11 แผนงำนกำรพำณชิย์
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 570,000 สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ความปลอดภยัสถานีขนส่ง จากผู้บริการด้านรักษาความปลอดภยั ผู้โดยสาร
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี อบจ.ปตัตานี.

2 โครงการจ้างเหมาบริการท า จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 216,000 สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.
ความสะอาดบริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร
จังหวดัปตัตานี อบจ.ปตัตานี.

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 5 พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
5.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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

โครงกำร
พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
 1.3  แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงอาคารของ

ปรับปรุงอาคารของโรงเรียนบา้นตะบงิ
ตีงี  โดย

350,000      ร.ร. บา้น กองช่าง
โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี

จ่ายเปน็ค่าปรับปรุงหอ้งปฏบิติัการ
วทิยาศาสตร์

ตะบงิตีงี
เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด
ที่ก าหนด

โครงกำร

หน่วยงำน  กองช่ำง

พ.ศ. 2561 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.6  แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับ ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับคนพกิาร 350,000      สนง. กองช่าง

คนพกิาร บริเวณส านักงานองค์การบริหาร อบจ.ปน.
ส่วนจังหวดัปตัตานี ขนาด
2.00 x2.40 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.9  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือถังขยะ จัดซ้ือถังขยะแบบมีล้อเข็นความจุ 85,000       จังหวดั กองช่าง

แบบมีล้อเข็น 120 ลิตร จ านวน 50 ใบ เพื่อ ปตัตานี
จัดการขยะมูลฝอยในอาคารที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานีได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ
สร้างสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมที่ดี

พ.ศ. 2560
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.11  แผนงำนกำรพำณชิย์
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พกั 950,000      สถานีขนส่ง กองช่าง

อาคารที่พกัผู้โดยสาร ผู้โดยสารและจุดรับส่งสินค้า ผู้โดยสาร

และจุดรับส่งสินค้า ขนาดกวา้ง 5.50 เมตร จังหวดัปตัตานี
ยาว 15.00 เมตรเพื่ออ านวย
ความสะดวกและจัดความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยในการบริการแก่
ประชาชนภาย
ประชาชนภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

2 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า ปรับปรุงหอ้งน้ าคนพกิารภายใน 150,000      สถานีขนส่ง กองช่าง
คนพกิารภายในสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้ง จังหวดัปตัตานี
 3.00 เมตร  ยาว 3.00 เมตร

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผู้พกิารที่มาใช้บริการภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ก าหนด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)



37 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างปา้ยสถานีขนส่ง ก่อสร้างปา้ยสถานีขนส่ง 350,000      สถานีขนส่ง กองช่าง

ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี ผู้โดยสาร

เพื่อใหส้ถานีขนส่งมีปา้ยสถานที่ที่ จังหวดัปตัตานี
ชัดเจนในการใหบ้ริการประชาชน
ยาว 11.00 เมตร สูง 1.80 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด
ก าหนด

โครงกำร
พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงและต่อเติม ปรับปรุงและต่อเติมหอ้งน้ า 300,000      ร.ร. บา้น กองช่าง

หอ้งน้ าโรงเรียนบา้นเขาตูม โรงเรียนบา้นเขาตูม เขาตูม
เพื่อใหน้ักเรียนมีหอ้งน้ าใช้อย่าง
เพยีงพอ สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร

 2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณ ก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณบา้นพกั 180,000      บา้นพกั กองช่าง

บา้นพกัข้าราชการ อบจ.ปน. ข้าราชการองค์การบริหารส่วน อบจ.ปน
จังหวดัปตัตานี ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี
ยาว 61.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

2 โครงการจ้างเหมาส ารวจออกแบบ จ้างเหมาส ารวจออกแบบอาคาร 500,000      จังหวดั กองช่าง
อาคารขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ ขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพ ฯลฯ ปตัตานี

 ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
ข้อกฎหมายหรือข้อก าหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

3 โครงการก่อสร้างไฟฟา้แสงสวา่ง  ค่าก่อสร้างไฟฟา้แสงสวา่ง Post Top 5,000,000   จังหวดั กองช่าง
Post top ส าหรับติดต้ังในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปตัตานี

ขนาดความสูง 12.00 เมตร
(หลอด400 W.MH) จ านวน 20 ต้น
เพื่อใหม้ีแสงสวา่งใช้อย่าง เพยีงพอ 
และสร้างความปลอดภยัและ
ลดจุดเส่ียงบนถนน
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน

 งบประมำณ
(บำท)

2.6 แผนงำนเคหะและชุมชน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟา้  ค่าก่อสร้างติดต้ังระบบไฟฟา้และแสง 10,000,000 จังหวดั กองช่าง

และแสงสวา่งบนถนนระบบไฟฟา้ สวา่งบนถนน ระบบไฟฟา้ Solar cell ปตัตานี
Solar cell  ความสูง 8.00 เมตร ขนาด 30

วตัต์ จ านวน 140 ต้น เพื่อใหม้ีแสงสวา่ง
ใช้อย่างเพยีงและสร้างความปลอดภยั
ลดจุดเส่ียงบนถนน
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

5 โครงการปรับปรุงเคร่ืองหมาย ปรับปรุงเคร่ืองหมายจราจรเพื่อความ 500,000      จังหวดั กองช่าง
จราจรและอ านวยความปลอดภยั ปลอดภยับนถนนที่องค์การบริหารส่วน ปตัตานี
บนถนน จังหวดัปตัตานีรับผิดชอบ

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 2,297,000   อ.เมือง กองช่าง

แอสฟลัทฯ์สายบา้นกอแลมิและ บา้นกอแลมิและ ม. 6 ต าบลปะกาฮารัง อ.หนองจิก
หมู่ที่ 6 ต าบลปะกาฮะรัง อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง อ าเภอ
อ าเภอเมือง-ต าบลลิปะสะโง หนองจิก จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.03  

เมตร ลงหนิคลุกหนา 0.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต
สาย

3,380,000   อ.เมือง กองช่าง
แอสฟลัทฯ์สายหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอแม่ลาน อ.แม่ลาน
ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอแม่ลาน จังหวดัปตัตานี – หมู่ที่ 4 ต าบลตาเซะ
จังหวดัปตัตานี -หมู่ที่ 4 ต าบล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา กวา้ง 8.00
ตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  
3 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกหมู่ที่ 6 สายล าหยัง- 5,721,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

หมู่ที่ 6 สายล าหยัง-ทุ่งแรด ทุ่งแรด ต าบลทรายขาว–ต าบลช้างไหต้ก
ต าบลทรายขาว-ต าบลช้างไหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี  กวา้ง
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี 4.00 เมตร ยาว 4,200.00 เมตร

หนิคลุกหนา 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
 2.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2561
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุก ต าบลปาหนัน – 5,075,000   อ.มายอ กองช่าง

ต าบลปาหนัน-ต าบลสาคอบน ต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ
อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 5.00 เมตร

ยาว 3,000.00 เมตร  หนิคลุกหนา
0.15 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

5 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทฯ์ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์คอนกรีตพร้อม 1,174,000   โรงเก็บ กองช่าง
พร้อมลานจอดรถบริเวณโรงเก็บ ลานจอดรถบริเวณโรงเก็บเคร่ืองจักรกล เคร่ือง
เคร่ืองจักรกลองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี จักรกล
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร   

และลานจอดรถแอสฟลัต์ ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 850 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.บา้นกาหยี หมู่ที่ 3 2,500,000   อ.กะพอ้ กองช่าง
บา้นกาหยี ม.3 ต.ตะโละดือรามัน ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพอ้ 
อ.กะพอ้ จังหวดัปตัตานี-บา้น จังหวดัปตัตานี – บา้นเชิงเขา ต าบลปะลุ 
เชิงเขา  ต าบลปะลุกาสาเมาะ กาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
อ.บาเจาะ จังหวดันราธวิาส จังหวดันราธวิาส กวา้ง 4.50 เมตร 

ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด  

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
โครงกำร

พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงถนนลง ปรับปรุงถนนลงหนิคลุกสาย หมู่ที่ 1 1,075,000   อ.ยะรัง กองช่าง

หนิคลุกสาย ม.1 ต าบลกอล า-บา้น ต าบลกอล า - บา้นดูซงปาแย  หมู่ที่ 2
ดูซงปาแย ม.2 ต าบลเมาะมาว ี ต าบลเมาะมาว ี อ าเภอยะรัง จังหวดั
อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี

ปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร
เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

8 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์ 1,600,000   อ.ยะหร่ิง กองช่าง
แอสฟลัทส์าย ปน.ถ1-0027 บา้น คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0027 บา้นดาลอ -
ดาลอ-บา้นปาเส ต าบลมะนังยง  บา้นปาเส ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหร่ิง
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี กวา้ง  6.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร ยาว 573.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

9 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์ 4,250,000   อ.สายบรีุ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ปน.ถ1- คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036 บา้นบาเลา -
0036 บา้นบาเลาะ-บา้นปา่ทุ่ง  บา้นปา่ทุ่ง ต าบลปะเสยะวอ  อ าเภอ
ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี สายบรีุ จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00

เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา
0.04  เมตร ยาว 1,535.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย 2,830,000   อ.ยะรัง กองช่าง

สาย ปน.ถ.1-0047 บา้นปแูลปโูล๊ะ-ปน.ถ1-0047  บา้นปแูลปโูล๊ะ – บา้นบา
บา้นบาซาเวาะเซ็ง  ต.ยะรัง ซาเวาะเซ็ง ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง
อ.ยะรัง จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา
0.04 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

11 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน ปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย A1ภายใน 2,500,000   เขต กองช่าง
สาย A1ภายในเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมปตัตานี โดยเทคาน อุตสาหกรรม
ปตัตานี คอนกรีตเสริมเหล็ก ปตัูวหนอนและอื่นๆ ปตัตานี

ยาว 1,100  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

12 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกหมู่ที่ 4  ต าบลม่วง 2,866,000   อ.แม่ลาน กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงเต้ีย อ าเภอ เต้ีย อ าเภอแม่ลาน – หมู่ที่ 5 ต าบล
แม่ลาน-หมู่ที่ 5 ต าบลดาโต๊ะ ดาโต๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี
อ าเภอหนองจิก  จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร

หนา 0.15  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด  

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกหมู่ที่ 3,4,8 3,694,000   อ.หนองจิก กองช่าง

หมู่ที่ 3,4,8 ต าบลปะกาฮะรัง ต าบลปะกาฮารัง  อ าเภอเมือง – หมู่ที่ 4
อ าเภอเมือง-หมู่ที่ 4 ต าบลดอนรัก ต าบลดอนรัก  อ าเภอหนองจิก  จังหวดั
อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี ปตัตานี  กวา้ง 5.50 เมตร  ยาว 3,000 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  รายละเอียด
ตาม
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

14 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกหมู่ที่ 3  ต าบล 3,174,000   อ.หนองจิก กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลคอลอตันหยง คอลอตันหยง  อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4
อ.หนองจิก-หมู่ที่ 4 ต าบลปโุละ ต าบลปโุละปโุย  อ าเภอหนองจิก
ปโุย อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว
จังหวดัปตัตานี 3,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด
15 โครงการบกุเบกิถนนลงหนิคลุก บกุเบกิถนนลงหนิคลุกหมู่ที่ 2,4 บา้น 3,734,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

หมู่ที่ 2,4 บา้นบอ่หวา้ ต าบล บอ่หวา้ ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์
ปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ ์-หมู่ที่ 3 จังหวดัปตัตานี –หมู่ที่ 3  ต าบลล าใหม่
ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา กวา้ง 5.00
จังหวดัยะลา เมตร ยาว 1,700.00 เมตร ดินถม 0.40

เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ลงหนิคลุก
หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 1 2,333,000   อ.หนองจิก กองช่าง

หมู่ที่ 1 ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจิก-ต าบลยาบ ีอ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 2 อ.ยะรัง
หมู่ที่ 2  ต าบลคลองใหม่ ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวดั
อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี

ปตัตานี  กวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร
เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

17 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 6 3,794,000   อ.ปะนาเระ กองช่าง
หมู่ที่ 6 (มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) (มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) ต าบลควน อ าเภอ อ.มายอ
ต าบลควน อ าเภอปะนาเระ-หมู่ที5่ ปะนาเระ – หมู่ที่ 5 ต าบลลางา อ าเภอ
ต าบลลางา อ าเภอมายอ มายอ จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตร
จังหวดัปตัตานี ยาว 1,520  เมตร  โดยลงดินถมหนา

0.30 เมตร ดินลูกรังหนา 0.20 เมตร
หนิคลุก 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

18 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกหมู่ที่ 5 ต าบล 3,005,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลบางโกระ-หมู่ที่ 1 บางโกระ –  หมู่ที่ 1 ต าบลทา่เรือ
ต าบลทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ ์ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี
จังหวดัปตัตานี (ประตูน้ า - บา้นล้อแตก)  กวา้ง 4.00
(ประตูน้ า-บา้นล้อแตก) เมตร  ยาว 2,900.00 เมตร  ลงหนิคลุก

หนา 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร



47 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ลอด ก่อสร้างถนน คสล.ลอดสะพานหน้า 1,100,000   อ.ยะหร่ิง กองช่าง

สะพานหน้าโรงพยาบาลยะหร่ิง โรงพยาบาลยะหร่ิง ต าบลยามู -
ต าบลยาม-ูเทศบาลต าบลยะหร่ิง เทศบาลต าบลยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 76 เมตร และกวา้ง 2.10 เมตร
ยาว 86.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

20 โครงการปรับปรุงเชิงลาด ปรับปรุงเชิงลาดคอสะพาน 519,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง
คอสะพาน (APPROACH) (APPROACH) เขตเทศบาลต าบล
เขตเทศบาลต าบลยะหร่ิง-ต าบล ยะหร่ิง – ต าบลบางป ูอ าเภอยะหร่ิง
บางป ูอ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 20.90 เมตร
จังหวดัปตัตานี ยาว 10.00 เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ก าหนด  
21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัต์ 1,410,000   อ.เมือง กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ สายต าบล คอนกรีตสายต าบลรูสะมิแล – เขต
รูสะมิแล-เขตเทศบาลเมืองปตัตานี เทศบาลเมืองปตัตานี (ตอนที่ 2)
 (ตอนที่ 2) อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี  ผิวจราจร
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 8.50 หนา 0.04 เมตร ระยะทาง

 200  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,700.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 1,200,000   อ.เมือง กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ สายแยก แอสฟลัต์คอนกรีตสายแยกถนนสามัคคี
ถนนสามัคคีสาย ข เขตเทศบาล สาย ข เขตเทศบาลต าบลรูสะมิแล
ต าบลรูสะมิแล -บา้นจือแรนิบง  – บา้นจือแรนีบง ต าบลสะบารัง
ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี  ผิวจราจร
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 - 6.00 เมตร  หนา 0.04

เมตร  ระยะทาง 400.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

23 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัต์ 3,683,000   อ.มายอ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบล

คอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสะก า – บา้นพอ
เบาะ ,

สะก า-บา้นพอเบาะ, บา้นราวอ  บา้นราวอ ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ
ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ  จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร
จังหวดัปตัตานี  ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.03 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด
24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 2,048,000   อ.เมือง กองช่าง

แอสฟลัทฯ์ หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง หมู่ที่ 2 ต าบลคลองมานิง – หมู่ที่ 1
มานิง-หมู่ที่ 1บา้นทา่ราบ บา้นทา่ราบ (ปอเนาะตาระบาตอ)
(ปอเนาะตาระบาตอ)ต าบลกะมิยอ   ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวดั
อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี ปตัตานี  กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 650.00

 เมตร หนา 0.03 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

พ.ศ. 2561
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายคูลึกล าอาน 1,654,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

สายคูลึกล าอานเหนือ หมู่ที่ 6 เหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลทรายขาว – ต าบล
ต าบลทรายขาว-ต าบลช้างไหต้ก ช้างไหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

26 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายวงัพรายบวั 2,330,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
สายวงัพรายบวัสวนใน หมู่ที่ 5 สวนใน หมู่ที่ 5 ต าบลทรายขาว –
ต าบลทรายขาว -ต าบลช้างไหต้ก    ต าบลช้างไหต้ก  อ าเภอโคกโพธิ์
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว

3,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

27 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหลวงจันทร์ 2,205,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
สายหลวงจันทร์ปา่ลาม หมู่ที่ 2 ปา่ลาม หมู่ที่ 2 ต าบลทรายขาว – ต าบล
ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างไหต้ก ช้างไหต้ก อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี กวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร

 หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
โครงกำร

พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก ปรับปรุงถนนหนิคลุกสายหมู่ที่ 4 ต าบล 2,027,000   อ.ยะรัง กองช่าง

สายหมู่ที่ 4  ต าบลคลองใหม่ – คลองใหม่ – หมู่ที่ 2 ต าบลยะรัง
หมู่ที่ 2 ต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี  ยกระดับ
จังหวดัปตัตานี ดินถมหนาเฉล่ีย 1.20 - 2.00 เมตร กวา้ง

3.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร ลงลูกรัง
หนา 0.20 เมตร หนิคลุกหนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต 3,550,000   อ.ทุ่งยางแดง กองช่าง
แอสฟลัทฯ์หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าด า- หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าด า –หมู่ที่ 5 ต าบลปากู
หมู่ที่ 5 ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยาง อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวดัปตัตานี
แดง จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด   

30 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีตสาย 2,830,000   อ.มายอ กองช่าง
สายอบจ.ปน.4034 แยกทางหลวง อบจ.ปน.4034 แยกทางหลวงหมายเลข อ.ยะหร่ิง
หมายเลข 4061 ต าบลเกาะจัน 4061 ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ –
อ าภอมายอ-บา้นบอ่ม่วง ต าบล บา้นบอ่ม่วง ต าบลปยิามุมัง อ าเภอ
ปยิามุมัง อ าเภอยะหร่ิง จังหวดั ยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร
ปตัตานี ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 1.00 เมตร หนา

0.04 เมตร ระยะทาง 1,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2561 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทฯ์ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต ถนน 2,990,000   อ.ยะหร่ิง กองช่าง

ถนนสาย ปน.ถ1-0024 บา้น สาย ปน.ถ1-0024 บา้นตะโละ ต าบล
ตะโละ ต าบลตะโล๊ะ-บา้นปลุากง ตะโล๊ะ – บา้นปลุากง ต าบลปลุากง
ต าบลปลุากง อ าเภอยะหร่ิง อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี  ผิวจราจร
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร  ไหล่ทางข้างละ

1.00 เมตร  ยาว 260.00 เมตร กวา้ง
6.00 เมตร ยาว 796.00 เมตร และกวา้ง
5.50–6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
8,716 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

32 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ก่อสร้างสะพาน คสล. สายโต๊ะจง 7,630,000   อ.ยะหร่ิง กองช่าง
สายโต๊ะจง(ถนน ท.8) เทศบาล (ถนน ท.8)  เทศบาลต าบลตันหยง –
ต าบลตันหยง - ต.ตันหยงดาลอ ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี กวา้ง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,130,000 อ าเภอโคกโพธิ์ กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ปน.-0067 คอนกรีตสาย ปน.-0067 บา้นกะโผ๊ะ-
บา้นกะโผ๊ะ-บา้นช้างไหต้ก บา้นช้างไหต้ก  ต าบลโคกโพธิ์
ต าบลโคกโพธิ ์อ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี (ตอนที่ 1)

จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
 0.00-1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
ระยะทาง 960  เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

34 โครงการบกุเบกิถนนเลียบพรุคอ บกุเบกิถนนเลียบพรุคอ สายบา้นกอลี 4,276,000 อ าเภอกะพอ้ กองช่าง
สายบา้นกอลี หมู่ที่ 6 -บา้นตะโละ ม. 6 -บา้นตะโละและห ์ม. 7 ต าบล
และห ์หมู่ที่ 7 ต าบลตะโละดือ ตะโละดือรามัน-ม. 6 บา้นกอลอกาปะ-
รามัน-หมู่ที่ 6 บา้นกอลอกาปะ- ต าบลกะรุบ ี อ าเภอกะพอ้  จังหวดั

ปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตรต าบลกะรุบ ี อ าเภอกะพอ้ ปตัตานี ยาว 3,000 เมตร ดินถม

จังหวดัปตัตานี 0.50 เมตร ลูกรัง 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด
35 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุกสายพงตือเบาะ 2,900,000 อ าเภอกะพอ้ กองช่าง

สายพงตือเบาะ หมู่ที่ 5 บา้น หมู่ที่ 5 บา้นมือลอ-หมู่ที่ 7 ต.ปล่องหอย
มือลอ-หมู่ที่ 7 ต าบล ปล่องหอย อ.กะพอ้-หมู่ที่ 6  ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง
อ าเภอกะพอ้-หมู่ที่ 6 ต าบลปากู จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว
อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวดัปตัตานี 1,800 เมตร  หนิคลุกหนา 0.15 เมตร

ราบละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36 โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 7,000,000 อ าเภอยะรัง กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีต สาย ปน คอนกรีต สาย ปน ถ1-0094 แยกทาง
หลวงถ1-0094 แยกทางหลวงหมายเลข หลวงหมายเลข 4082-บา้นจาเราะบองอ

4082-บา้นจาเราะบองอ ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง  จังหวดั
ต าบลเขาตูม  อ าเภอยะรัง ปตัตานี  กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
จังหวดัปตัตานี ข้างละ 1.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร

ระยะทาง 2,295 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

37 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต 1,850,000 อ าเภอมายอ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต สาย สาย ปน ถ1-0044 บา้นเขาวงั  อ าเภอ อ าเภอยะรัง
ปน ถ1-0044 บา้นเขาวงั  อ าเภอ มายอ-บา้นปลุากาซิง  อ าเภอยะรัง
มายอ-บา้นปลุากาซิง  อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี  ขนาดผิวจราจรกวา้ง
จังหวดัปตัตานี 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00

เมตร ยาว  603.00 เมตร  หนา
 0.04  เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3  กำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.7  แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการของเสีย โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย        50,000 จังหวดั กองช่าง

อันตรายชุมชนจังหวดัปตัตานี ชุมชน จังหวดัปตัตานี  โดยจ่ายเปน็ ปตัตานี
ค่าคัดแยกขนย้าและก าจัดของเสีย
อันตรายชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

พ.ศ. 2561 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 3.10  แผนงำนกำรเกษตร
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านส่ิงแวด 60,000       จังหวดั กองช่าง

ส่ิงแวดล้อม ล้อม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม ปตัตานี
เบื้องต้นแก่เยาวชน สร้างจิตส านึก
และได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขุดลอกคลองสายต าบล ขุดลอกคลองสายต าบลกระเสาะ - ต าบล 4,924,000   อ.มายอ กองช่าง
กระเสาะ-ต าบลมายอ มายอ ,ต าบลถนน อ าเภอมายอ

อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี กวา้ง 20.00 เมตร
 ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่
 3.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

3 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 1, 3  ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ต าบล 2,150,000   อ.มายอ กองช่าง
ต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ- สาคอบน อ าเภอมายอ – ต าบลระแวง้ อ.ยะรัง
ต าบลระแวง้ อ าเภอยะรัง ปตัตานี อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี  กวา้ง

 15.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร 
ลึกไม่น้อยกวา่ 3.50 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2561
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560



56 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่ 2  ขุดลอกคลองหมู่ที่ 2 ต าบลบอ่ทอง 2,816,000   อ.หนองจิก กองช่าง

ต าบลบอ่ทอง  อ าเภอหนองจิก- อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4 ต าบลทา่เรือ อ.โคกโพธิ์
หมู่ที่ 4  ต าบลทา่เรือ อ าเภอ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี
โคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี กวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 8,000 เมตร

ลึกไม่น้อยกวา่ 2.50 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

5 โครงการขุดลอกคลอง  ม .5  ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 บา้นปลูากาซิง 1,810,000   อ.ยะรัง กองช่าง
บา้นปลูากาซิง ต าบลกอล า-ม.5 ต าบลกอล า – หมู่ที่ 5 ต าบลเมาะมาวี
ต าบลเมาะมาว ีอ าเภอยะรัง อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี
จังหวดัปตัตานี กวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 7,500 เมตร

ลึกไม่น้อยกวา่ 2.50 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด

6 โครงการขุดลอกคลองสาย ขุดลอกคลองสายบา้นควนดินเหนือ หมู่ที่ 1,024,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง
บา้นควนดินเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบล 4 ต าบลบอ่ทอง – หมู่ที่ 7 ต าบลทา่เรือ
บอ่ทอง-หมู่ที7่ ต าบลทา่เรือ อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี  กวา้ง
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี  8.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร ลึกไม่

น้อยกวา่ 2.50 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการขุดลอกคลองสายบา้น ขุดลอกคลองสายบา้นหมู่ที่ 2 ต าบล 1,024,000   อ.โคกโพธิ์ กองช่าง

หมู่ที่ 2 ต าบลบอ่ทอง อ าเภอ บอ่ทอง อ าเภอหนองจิก – หมู่ที่ 4
หนองจิก -หมู่ที่ 4  ต าบลทา่เรือ ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 8.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ลึกไม่น้อยกวา่ 2.50 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

8 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บา้นกูแว  ต าบล 2,646,000   อ.มายอ กองช่าง
บา้นกูแว ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง- กอล า อ าเภอยะรัง – ต าบลปาหนัน –
ต าบลปาหนัน-ต าบลเกาะจัน ต าบลเกาะจัน อ าเภอมายอ
อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 8.00 เมตร  

ยาว 7,000 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่
3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

9 โครงการขุดลอกคลองบา้นสะตา ขุดลอกคลองบา้นสะตา หมู่ที่ 3 ต าบล 1,390,000   อ.ยะรัง กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง- กอล า อ าเภอยะรัง – หมู่ที่ 2 บา้นมะหดุ
หมู่ที่ 2บา้นมะหดุ ต าบลปะโด ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี
อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี กวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 3,800.00

เมตร  ลึกไม่น้อยกวา่ 3.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560 งบประมำณ

(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2 บา้นมะหดุ 1,024,800   อ.มายอ กองช่าง

บา้นมะหดุ ต าบลปะโด-ต าบล  ต าบลปะโด –ต าบลเกาะจัน อ าเภอ
เกาะจัน  อ าเภอมายอ มายอ จังหวดัปตัตานี  กวา้ง
จังหวดัปตัตานี 8.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร

ลึกไม่น้อยกวา่ 3.00 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ก าหนด  

11 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 5 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 5 ต าบลบอ่ทอง – 1,883,500   อ.หนองจิก กองช่าง
ต าบลบอ่ทอง - หมู่ที่ 3 ต าบล หมู่ที่ 3 ต าบลบางเขา  อ าเภอหนองจิก
บางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวดัปตัตานี  กวา้ง 8.00 เมตร
จังหวดัปตัตานี ยาว 5,000.00 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่

3.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ก าหนด

12 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 3 ต าบล 1,954,000   อ.ไม้แก่น กองช่าง
ต าบลดอนทราย-หมู่ที่ 4 ต าบล ดอนทราย – หมู่ที่ 4 ต าบลไทรทอง
ไทรทอง  อ าเภอไม้แก่น อ าเภอไม้แก่น จังหวดัปตัตานี  กวา้ง
จังหวดัปตัตานี 8.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตรลึกไม่น้อยกวา่ 3.00 เมตร  

รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2  ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2  ต าบลไทรทอง- 1,694,000 อ าเภอ กองช่าง

ต าบลไทรทอง-หมู่ที่ 4  ต าบล หมู่ที่ 4  ต าบลดอนทราย อ าเภอไม้แก่น ไม้แก่น
ดอนทราย อ าเภอไม้แก่น  จังหวดัปตัตานี กวา้ง 6.00 เมตร
จังหวดัปตัตานี ยาว 6,000.00 เมตร  ลึก 3.50 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

14 โครงการขุดลอกคลองตุยง บา้น ขุดลอกคลองตุยง  บา้นปากาลือซง 3,087,700 อ าเภอ กองช่าง
ปากาลือซง ต าบลตุยง-ต าบล ต าบลตุยง-ต าบลบางตาวา  อ าเภอ หนองจิก
บางตาวา  อ าเภอหนองจิก หนองจิก จังหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง
จังหวดัปตัตานี ไม่น้อยกวา่ 8.00 เมตร   ยาว 6,750 

เมตร ลึก 3.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

15 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 2  ขุดลอกคลองหมู่ที่ 2  ต าบลเมาะมาว,ี 3,824,000 อ าเภอยะรัง กองช่าง
ต าบลเมาะมาว,ี ต าบลกอล า, ต าบลกอล า, ต าบลกระโด   อ าเภอยะรัง- อ าเภอมายอ
ต าบลกระโด  อ าเภอยะรัง- ต าบลปาหนัน  อ าเภอมายอ
ต าบลปาหนัน  อ าเภอมายอ  
จังหวดั

จังหวดัปตัตานี  ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่ 
ปตัตานี 8.00 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่  3.00 เมตร

 ยาว  10,000.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 ขุดลอกคลองหมู่ที่ 5 บา้นปลุากาซิง 1,903,500 อ าเภอยะรัง กองช่าง

 บา้นปลุากาซิง ต าบลกอล า - ต าบลกอล า - หมู่ที่ 5 ต าบลเมาะมาวี
หมู่ที่ 5 ต าบลเมาะมาว ี  อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง
อ าเภอยะรัง  จังหวดัปตัตานี ไม่น้อยกวา่  5.00 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่  

2.50  เมตร ยาว  7,500.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



61 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหาร    2,570,000 สนามกีฬา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ส่วนจังหวดัปตัตานี (สนาม 3) เพื่อ อบจ.ปน.
(สนาม3) ใหบ้ริการประชาชนและเปน็การส่งเสริม

การเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และ
รองรับการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ก าหนด

พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
โครงกำร

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว

 งบประมำณ
(บำท)

 5.8  แผนงำนกำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกซ้อมแผนการปอ้งกัน ฝึกซ้อมแผนการปอ้งกันและบรรเทา        50,000 กองช่าง กองช่าง

และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยั  จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
และฝึกซ้อมแผนการปอ้งกันตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นฯ

 6.2  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน
 งบประมำณ

(บำท)
โครงกำร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตรท์ี่ 6  กำรพัฒนำส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจ้างเหมารักษาความ จ้างเหมารักษาความปลอดภยัอาคาร       244,800 ศูนย์ OTOP กองช่าง

ปลอดภยัอาคารศูนย์แสดงและ ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า
จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) บา้นทุ่งนเรนทร์ อ าเภอหนองจิก

จังหวดัปตัตานี

 6.9  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ยุทธศำสตรท์ี่ 6  กำรพัฒนำส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข

พ.ศ. 2561
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  

 1.3  แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 100,000      ตามที่ อปท. กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้เข้า ก าหนด
ร่วมงานมหกรรมวชิาการของอปท.

2 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5        30,000 องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง และมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนในสังกัด ส่วนจังหวดั
ในโรงเรียน อปท.ประจ าป ี อบจ.ปตัตานีเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง ปตัตานี
2561 ใน 5 สาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือก และกรม

ในระดับ อปท.และระดับประเทศ ส่งเสริม
การปกครอง

ทอ้งถิ่น
3 โครงการคัดเลือกนักเรียน ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปตัตานี       200,000 ตามที่ อปท. กองการศึกษาฯ

และครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมโครงการแข่งขันทกัษะ ก าหนด
ทกัษะทางวชิาการของ อปท. ทางวชิาการของ อปท.ระดับภาคใต้
ระดับภาคใต้ ประจ าป ี2561 ตามกิจกรรมทางวชิาการที่ก าหนด

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561
โครงกำร

หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม

พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 96,000       โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

จริยธรรมข้าราชการครู ทางการศึกษาสังกัด อบจ.ปตัตานี สังกัด
และบคุลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม อปจ.ปน.

สัปดาหล์ะ 1 คร้ัง
6 โครงการจ้างเหมาครูต่างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 384,000      โรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

เพื่อสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังกัด
(ภาษาอังกฤษ) อปจ.ปน.

7 โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ         ครู/นักเรียนโรงเรียนบา้นเขาตูม 20,000       ตามที่ กองการศึกษาฯ
เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุม ระดับชั้น ป.6 และโรงเรียนบา้น อปท.ก าหนด
ลูกเสือประจ าป ี2561 ตะบงิตีงี ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนอบรมนักเรียนและเยาวชนในสังกัด 70,000       อบจ.ปน. กองการศึกษาฯ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน อบจ.ปน. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การด าเนินชีวติ ในการด าเนินชีวติ

9 โครงการตลาดนัดวชิาการ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานและแข่งขัน 100,000      อบจ.ปน กองการศึกษาฯ
ทกัษะทางวชิาการ ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

10 โครงการอาหารเสริม (นม) บริการอาหารเสริม (นม) ใหน้ักเรียน 1,331,600   สถานศึกษา กองการศึกษาฯ
ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปทีี่ 6 ในสังกัด

อบจ.ปน.
11 โครงการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาทอ้งถิ่น เจ้าภาพระดับ
กลุ่มจังหวดัภาคใต้

ด าเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวดัภาคใต้

   2,000,000 อบจ.ปตัตานี 
และ องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นกลุ่ม

จังหวดัภาคใต้

กองการศึกษาฯ

12 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพฒันาบคุลากรกอง
การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
และโรงเรียนในสังกัด

ฝึกอบรมข้าราชการครูและบคุลากรใน
สังกัดและศึกษาดูงาน

      600,000 ภาคกลาง 
ภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออก

กองการศึกษาฯ

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจ้างเหมาท าความ จ้างเหมาคนงานเพื่อท าความสะอาด 108,000      สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

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

14 โครงการจัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อย
กวา่ 24 นิ้ว จ านวน 3 เคร่ือง

       15,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

ปตัตานี

กองการศึกษาฯ

15 โครงการจัดซ้ือโพเดียม จัดซ้ือโพเดียมส าหรับใช้ในพธิกีารต่างๆ 
จ านวน 1 ตัว

       30,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

ปตัตานี

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2561 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560



68 

ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน       196,400 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวดั
กองการศึกษาฯ

แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น และชนิดแขวน ส่วนจังหวดั
ขนาดไม่น้อยกวา่ 36,000 บทียีู ปตัตานี
จ านวน 2 เคร่ือง และขนาดไม่น้อยกวา่
40,000 บทียีู จ านวน 2 เคร่ือง

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า
แบบสะพายไหล่ แบบข้อแข็ง

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 เคร่ือง

       28,500 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

ปตัตานี

กองการศึกษาฯ

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน
อเนกประสงค์

จัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิลอเนกประสงค์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

       19,000 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั

ปตัตานี

กองการศึกษาฯ

19 โครงการจัดหากล้องวงจรปดิ 
CCTV

จัดหากล้องวงจรปดิ CCTV ส าหรับ
ติดต้ังสนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

   1,215,000 สนามกีฬา 
อบจ.ปน.

กองการศึกษาฯ

20 โครงการจัดซ้ือวาล์วสวมเร็ว จัดซ้ือวาล์วสวมเร็วทองเหลือง        75,000 สนามกีฬา กองการศึกษาฯ
ทองเหลือง จ านวน 3 ตัว อบจ.ปน.

 งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.7 แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งชุมชน
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมใหก้ับแกนน าสตรีมุสลิม  4,500,000   สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ครอบครัวมุสลิมจังหวดัปตัตานี ทศันศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม อบจ.ปน.
วนัพบปะมุสลีมะห์

พ.ศ. 2561
โครงกำร

พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1  กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ  
1.8  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานพธิร่ีวมละหมาด 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
3 โครงการคัดเลือกและเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ

นักเรียนในสังกัด อบจ.ปตัตานี เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศใน
ระดับประเทศ

      350,000 จังหวดัในพื้นที่
ภาคใต้/  

กรุงเทพ     
มหานคร

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
โครงกำร

พ.ศ. 2560 งบประมำณ
(บำท)
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการเข้าค่ายนักกีฬาของ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

       50,000 สนามกีฬา
กลางอบจ.
ปตัตานีและ
โรงเรียนใน

สังกัด

กองการศึกษาฯ

5 โครงการพฒันาผู้รับผิดชอบ
สนามกีฬากลางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

จัดอบรมใหก้ับเจ้าหน้าที่สนามกีฬา        50,000 สนามกีฬา
บริเวณศาลา
กลางจังหวดั

ปตัตานี

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
 1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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       504,000 รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ของโรงเรียนบา้นเขาตูม จ านวน 3 ราย สอนวชิาศาสนา

2 โครงการเตรียมความพร้อม ฝึกทกัษะนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 5,000         รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ
3 โครงการอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน 2,049,600   รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ของโรงเรียนบา้นเขาตูม ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
ปทีี่ 6

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง 20,000       รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ตามความต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่น

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

พ.ศ. 2561 งบประมำณ
(บำท)

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม (โรงเรยีนบำ้นเขำตูม)

โครงกำร
พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000       รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ในโรงเรียน
7 โครงการพฒันาการบริหาร จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 500,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น

(SBMLD)

8 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน ส ารวจนักเรียนที่มีฐานะยากจน 169,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแจกจ่าย
เงินใหก้ับเด็กที่มีฐานะยากจน

9 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ นวตักรรม 795,700      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
และการบริหารงานทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน

และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ
ใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติัและได้รับ
ประสบการณ์โดยตรง

10 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐานฯ 246,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
หนังสือแบบฝึกหดั หนังสือสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมและอื่นๆ

11 โครงการจัดซ้ือค่าอุปกรณ์ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 149,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม
การเรียน อุปกรณ์การเรียน

โครงกำร
พ.ศ. 2561 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการจัดซ้ือค่าเคร่ืองแบบ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 149,300      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน
13 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 202,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

วชิาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนารี กิจกรรมทศันศึกษา 
และการบริการสารสนเทศ

14 โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000      รร.บา้นเขาตูม รร.บา้นเขาตูม

และส่ือการเรียนการสอนวชิา การเรียนการสอน

อิสลามศึกษา

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

16 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน จัดอบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจแก่ 15,000       โรงเรียน กองการ
ศึกษาฯ
ยาเสพติด นักเรียนเกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติดและ บา้นเขาตูม

ปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 336,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

ของโรงเรียนบา้นตะบงิตีงี จ านวน 2 รายสอนวชิาศาสนา
2 โครงการเตรียมความพร้อม ฝึกทกัษะนักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน 5,000         รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

เพื่อส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ

3 โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน 1,431,200   รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ของโรงเรียนบา้นตะบงิตีงี ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยม

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

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และตาม
ความต้องการของชุมชน

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

6 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000       รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2561พ.ศ. 2560

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561
หน่วยงำน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม (โรงเรยีนบำ้นตะบงิตีง)ี

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาการบริหาร จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 500,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น
(SBMLD)

8 โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรและจัดซ้ือส่ือการเรียน 150,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
และส่ือการเรียนการสอนวชิา การสอน
อิสลามศึกษา (มุตะวซัซีเฎาะห)์

9 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน ส ารวจนักเรียนที่มีฐานะยากจน 96,000       รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแจกจ่าย

เงินใหก้ับเด็กที่มีฐานะยากจน
10 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ นวตักรรมในการ 643,100      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

และการบริหารงานทั่วไป จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆใหน้ักเรียนได้ฝึกปฏบิติั
และได้รับประสบการณ์โดยตรง

11 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน ฯ 169,800      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
หนังสือแบบฝึกหดั หนังสือสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติมและอื่นๆ

12 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 97,200       รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
การเรียน อุปกรณ์การเรียน

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือค่าเคร่ืองแบบ มอบเงินใหแ้ก่นักเรียนเพื่อน าไปจัดซ้ือ 97,600       รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน
14 โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 147,500      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี

วชิาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนารี กิจกรรมทศันศึกษา 
และการบริการสารสนเทศ

15 โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตร พฒันาปรับปรุงหลักสูตร 150,000      รร.บา้นตะบงิตีงี รร.บา้นตะบงิตีงี
และส่ือการเรียนการสอนวชิา และจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา

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

17 โครงการรณรงค์เพื่อปอ้งกัน จัดอบรมใหค้วามรู้ให ้แก่นักเรียน 15,000       โรงเรียน กองการ
ศึกษาฯ
ยาเสพติด เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติดและปอ้งกัน บา้นตะบงิติงี

ยาเสพติดในชุมชน

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2561
โครงกำร

พ.ศ. 2560
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ล ำดับ รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่ ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดซ้ือพดัลมแบบหมุน จัดซ้ือพดัลมแบบหมุน 360 องศา        36,000 โรงเรียนบา้น กองการศึกษาฯ

360 องศา ส าหรับติดต้ังในหอ้งเรียน ตะบงิตีงี
จ านวน 24 ตัว

 งบประมำณ
(บำท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม สถำนที่ หน่วยงำน
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 13,200,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
420201

ตอน นาจวก-
ดอนรัก ตอน 3 

ระหวา่ง กม.
87+180-

กม.89+433
2 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 10,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข ปตัตานี
420201

ตอน นาจวก-
ดอนรัก ตอน 1 

ระหวา่ง กม.
87+570-

กม.82+520

บญัชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

โครงกำร/กิจกรรม ที่หน่วยงำนอ่ืนเข้ำด ำเนินงำนในพ้ืนที่ องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
2.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ที่ โครงกำร
 งบประมำณ

(บำท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัท์ 10,048,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข ปตัตานี
4180101,
4180102

ตอน งาแม่-
มะพร้าวต้นเดียว

ยุโป ระหวา่ง
กม.6+067-

กม.6+340 LT.
และ กม.7+370
-กม.9+704 RT.

4 โครงการบรูณะโครงข่ายทางหลวง โครงการบรูณะโครงข่ายทางหลวง 18,250,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
เชื่อมโยงระหวา่งภาค เชื่อมโยงระหวา่งภาค หมายเลข ปตัตานี

4180101
ตอน งาแม่-

มะพร้าวต้นเดียว
ระหวา่ง กม.

3+033-
กม.4+245 LT.
และ กม.3+033
กม. 4+975 RT.

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ 12,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข ปตัตานี
04180101
ตอน งาแม่-

มะพร้าวต้นเดียว
ตอน 2 ระหวา่ง

กม.4+975-
กม.6+067 RT. 
และ กม.5+373
กม.5+845 LT. 

6 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง 12,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
04180102 

ตอน มะพร้าว
ต้นเดียว-ยุโป 

ตอน 1 
ระหวา่ง 

กม.6+500-
กม.10+000 

LT.

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำรที่



82 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัต์ 9,999,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข    
04180101
ตอน งาแม่-
มะพร้าว
ต้นเดียว 
ตอน 1 
ระหวา่ง 

กม.0+410-
กม.3+380 RT.

8 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานบรูณะทางผิวแอสฟลัต์ 10,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี

00420201    
ตอน นาจวก-

ดอนรัก ตอน 2
ระหวา่ง 

กม.77+455-
กม.78+570

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำรที่



83 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟลัต์ 2,000,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข ปตัตานี
04180102 

ตอน มะพร้าว
ต้นเดียว-ยุโป 

ตอน 2 บริเวณ 
กม.9+128

10 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟลัต์    1,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
40600100

ตอน สายบรีุ-
กะรุบ ี

ระหวา่ง 
กม.4+205-
กม.4+402 

11 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานบรูณะทางผิวแอสฟลัต์    5,550,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
41570101

ตอน ละหาร-
ทุ่งน้อย   
ระหวา่ง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำรที่



84 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กม.1+786-
กม.2+185

12 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร 15,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
40610102
ตอน มายอ-
ปะนาเระ    

ระหวา่ง 
กม.32+475-
กม.34+650

13 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานฉาบผิวแอสฟลัต์ 11,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
04100102

ตอน บราโอ-
ยะลา ตอน 1

ระหวา่ง 
กม.10+825-
กม.18+665   

(เปน็ช่วงๆ)

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
โครงกำรที่



85 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานฉาบผิวแอสฟลัต์ 11,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง

หมายเลข ปตัตานี
04100102    
ตอน บราโอ-
ยะลา ตอน 2

ระหวา่ง 
กม.21+140-
กม.28+040 

15 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานปรับปรุงและซ่อม  ไหล่ทาง ทางเทา้ 6,510,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางเชื่อม และเกาะแบง่ถนน หมายเลข ปตัตานี

04100101
ตอน ปตัตานี-

บราโอ 
ระหวา่ง 

กม.8+000-
กม.10+100

16 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟลัต์ 9,990,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี
41570102

ตอน ปะเสยะวอ
ปะนาเระ  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ที่ โครงกำร



86 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระหวา่ง 

กม.11+882-
กม.30+450 
(เปน็ช่วงๆ)

17 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร 15,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
หมายเลข ปตัตานี

40740100  
ตอน กะลาพอ-
ปากู         
ระหวา่ง 

กม.0+030-
กม.2+255

18 กิจกรรมอ านวยการและสนับสนุน งานปรับปรุงอาคารที่ท าการ 900,000      บริเวณ แขวงทางหลวง
การบ ารุงรักษา ทางหลวง (งบลงทนุ)และส่ิงก่อสร้างประกอบ จ านวน 1 หลัง ส านักงาน ปตัตานี

แขวงทางหลวง
ปตัตานี  

19 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานปรับปรุงทางหลวง 884,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

40760100     
ตอน บา้นใหม่-
ปาเซปเูต๊ะ  

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



87 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระหวา่ง 

กม.0+000-
กม.1+500

20 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานซ่อมไฟฟา้แสงสวา่งและไฟสัญญาณ 1,977,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน จราจร หมายเลข ปตัตานี

00420202  
ตอน ดอนรัก-

บอืแน 
ระหวา่ง 

กม.100+000-
กม.119+000 

และ 
กม.131+000-
กม.134+492 

ทางหลวง
หมายเลข 
00420203 
ตอน บอืแน-
ทุ่งคล้า        

ระหวา่ง 
กม.134+492-

ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร



88 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กม.142+786

ทางหลวง
หมายเลข 
00420204 
ตอน ทุ่งคล้า-

มะนังดาล า     
ระหวา่ง 

กม.142+786-
กม.152+886  

ทางหลวง
หมายเลข 

00420205  
ตอน 

มะนังดาล า-
กอตอ        

ระหวา่ง 
กม.152+886-
กม.158+956

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



89 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 1,192,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข ปตัตานี
04180102 

ตอน มะพร้าว
ต้นเดียว-ยุโป    

ระหวา่ง 
กม.16+555-
กม.25+039 

ด้าน RT. 
(เปน็ช่วงๆ)

22 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 1,434,000   ทางหลว แขวงทางหลวง
ทางถนน งหมายเลข ปตัตานี

00420202     
ตอน ดอนรัก-

บอืแน   
ระหวา่ง 

กม.100+807-
กม.108+686
 ด้าน LT. 
(เปน็ช่วงๆ) 
ทางหลวง

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



90 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมายเลข 

00430301   
ตอน ปาแด-
เกาะเปาะ  
ระหวา่ง 

กม.76+490-
กม.86+310 

ด้าน LT. 
(เปน็ช่วงๆ)  

23 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานปา้ยจราจร 714,000      ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

00420201    
ตอน นาจวก-

ดอนรัก   
ระหวา่ง 

กม.69+759-
กม.99+616  

ทางหลวง
หมายเลข 

04090100   
ตอน นาเกตุ-

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



91 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปา่พอ้     
ระหวา่ง 

กม.0+000-
กม.18+013
ทางหลวง
หมายเลข 

04100101  
ตอน ปตัตานี-
บราโอ      
ระหวา่ง 

กม.2+560-
กม.10+100 

ทางหลวง
หมายเลข 

04100102   
ตอน บราโอ-

ยะลา            
ระหวา่ง 

กม.10+100-
กม.36+837

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



92 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานปา้ยจราจร 190,700      ทางหลวง แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข ปตัตานี
00430301    
ตอน ปาแด-
เกาะเปาะ    

ระหวา่ง 
กม.74+397-
กม.93+802  

ทางหลวง
หมายเลข 

40710200   
ตอน วงัพญา-

พเิทน    
ระหวา่ง 

กม.13+248-
กม.24+160   

ทางหลวง
หมายเลข 

40920200  
ตอน 

จะรังตาดง-

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



93 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
มายอ 

ระหวา่ง 
กม.17+000-
กม.35+000 

ทางหลวง
หมายเลข 

41670100   
ตอน ปา่ไหม้-
ไทรทอง     

ระหวา่ง 
กม.0+000-
กม.9+600

25 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานไฟฟา้แสงสวา่ง 1,626,200   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

00430301 
ตอน ปาแด-
เกาะเปาะ   

ระหวา่ง 
กม.84+579-
กม.85+139

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



94 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานไฟฟา้แสงสวา่ง 1,767,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข ปตัตานี
00420202    
ตอน ดอนรัก-
บอืแน ตอน 3

ระหวา่ง 
กม.129+970-
กม.130+570

27 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานไฟฟา้แสงสวา่ง 2,230,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

00420202    
ตอน ดอนรัก-
บอืแน ตอน 2

ระหวา่ง 
กม.128+570-
กม.129+370

28 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานไฟฟา้แสงสวา่ง 2,137,600   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

00420202    
ตอน ดอนรัก-
บอืแน ตอน 1

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



95 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระหวา่ง 

กม.119+287-
กม.120+047

29 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั โครงการยกระดับความปลอดภยั 29,000,000 ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ หมายเลข ปตัตานี

00420202
ตอน ดอนรัก-

บอืแน  
กม.100+236

30 กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั งานเคร่ืองหมายน าทาง 3,000,000   ทางหลวง แขวงทางหลวง
ทางถนน หมายเลข ปตัตานี

04180101    
ตอน งาแม่-

มะพร้าวต้นเดียว
ระหวา่ง 

กม.0+500-
กม.6+500 RT.

ทางหลวง
หมายเลข 

04180102   
ตอน มะพร้าว 

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



96 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต้นเดียว-ยุโป  

ระหวา่ง 
กม.6+500-
กม.26+775 
RT. ทางหลวง

หมายเลข 
40920200  
ตอน จะรัง

ตาดง-มายอ 
ระหวา่ง 

กม.17+000-
กม.35+000 

ทางหลวง
หมายเลข 

41570102   
ตอน 

ปะเสยะวอ-
ปะนาเระ
ระหวา่ง 

กม.5+385-
กม.30+450

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



97 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 แผนงานบรูณาการเสริมสร้าง แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความ 87,200,000 พฒันาทาง แขวงทางหลวง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับ เข้มแข็งและยั่งยืนใหก้ับเศรษฐกิจ หลวงหมายเลข ปตัตานี
เศรษฐกิจภายในประเทศ ภายในประเทศ 00420201 

ตอน นาจวก-
ดอนรัก    
ระหวา่ง 

กม.83+605-
กม.87+681

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



98 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นา 356,000      ม.4 ต.ปากู สถานีพฒันา

ชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. อ.ทุ่งยางแดง ที่ดินปตัตานี
จ านวน 1 บอ่
ม.5 ต.ปากู 

อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 1 บอ่
ม.1 ต.พเิทน 
อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 1 บอ่
ม.3 ต.พเิทน 
อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 1 บอ่
ม.5 ต.พเิทน 
อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 1 บอ่
ม.1 ต.น้ าด า 
อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 1 บอ่

ม.3 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 จัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.10 แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



99 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ตะโละแมะนา
อ.ทุ่งยางแดง 
จ านวน 2 บอ่

ม.5 
ต.ปะเสยะวอ 

อ.สายบรีุ 
จ านวน 7 บอ่

ม.6 
ต.ปะเสยะวอ 

อ.สายบรีุ 
จ านวน 1 บอ่
ม.3 ต.ปากล่อ 

อ.โคกโพธิ ์
จ านวน 4 บอ่

2 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการ แหล่งน้ าขนาดเล็ก 11,667,000 ม.9 ต.ตะโละ- สถานีพฒันา
อนุรักษดิ์นและน้ า ดือรามัน ที่ดินปตัตานี

อ.กะพอ้
ม.7 

ต.ปล่องหอย 
อ.กะพอ้

ม.1 ต.ปากู 

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561



100 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ.ทุ่งยางแดง
ม.3 ต.บาโลย 

อ.ยะหร่ิง 
ม.5 ต.ทุ่งคล้า 

อ.สายบรีุ
3 โครงการกิจกรรมระบส่งน้ า ขุดลอกคลองกวา้ง 30.0 ลึก 350 เมตร 2,450,000   ต.เตราะบอน โครงการ

คลองปโีฆ ยาว 3,500 เมตร อ.สายบรีุ ชลประทาน
จ.ปตัตานี จังหวดัปตัตานี

4 โครงการกิจกรรมระบส่งน้ าคลอง ขุดลอกคลองกวา้ง 20.0 ลึก 350 เมตร 1,470,000   ต.เตราะบอน โครงการ
คลองบา้นพอเหมาะ ยาว 3,400 เมตร อ.สายบรีุ ชลประทาน

จ.ปตัตานี จังหวดัปตัตานี
5 โครงการกิจกรรมระบส่งน้ า ก่อสร้างทอ่ส่งน้ า จ านวน 2 สาย พร้อม 6,000,000   ต.ไทรทอง โครงการ

บา้นสารวนั อาคารประกอบ อ.ไม้แก่น ชลประทาน
จ.ปตัตานี จังหวดัปตัตานี

6 โครงการกิจกรรมแก้มลิง ก่อสร้างแก้มลิง จ านวน 1 แหง่ พร้อม 9,800,000   ต.มะนังยง โครงการ
บา้นชะเอาตะวนัตก อาคารประกอบ อ.ยะหร่ิง ชลประทาน

จ.ปตัตานี จังหวดัปตัตานี
7 โครงการก่อสร้างอาคารบงัคับน้ า ก่อสร้างฝายต้นน้ า จ านวน 4 แหง่ 15,272,000 ต.ทรายขาว โครงการ

(ฝายต้นน้ า) ต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ ชลประทาน
อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี จ.ปตัตานี จังหวดัปตัตานี

โครงกำรที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 กิจกรรมพฒันาศักยภาพการผลิตข้าว1) พฒันาเกษตรกรผู้น า ใหเ้ปน็ผู้ที่มี 2,560,500   ต.คอกกระบอื สนง.

ความรู้ ความสามารถในการจัดการ อ.ปะนาเระ เกษตรจังหวดั
ผลผลิตข้าวของกลุ่มทั้งด้านการผลิต ต.ควนโนรี
การตลาด ต.โคกโพธิ์
2) พฒันาสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต.บอ่ทอง
จ านวน 3 จุด โดยมุ่งเน้นสัมมนา อ.หนองจิก
เชิงปฏบิติัการสมาชิกกลุ่ม ๆ ละ 20 ราย 
จ านวน 2 คร้ัง พร้อมทั้ง พฒันาใหเ้ปน็
จุดเรียนรู้ส าหรับการผลิตข้าวของจังหวดั
เพื่อยกระดับใหเ้ปน็ศูนย์ข้าวชุมชน
เครือข่ายต่อไป

2 กิจกรรมพฒันาศักยภาพ 1) พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม 574,000      ศพก.นาประดู่ สนง.
การผลิตยางพารา ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.โคกโพธิ์ เกษตรจังหวดั

(ศพก.)(ยางพารา) จ านวน 7 ศูนย์ 
ศพก.เมาะมาวี

ใหเ้ปน็จุดบริการแก่เกษตรกรอย่าง อ.ยะรัง
ครบวงจรโดยการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ ศพก.เกาะจัน 

ในการใหบ้ริการแก่เกษตรกร อ.มายอ
เช่น การตรวจวเิคราะหดิ์น ศพก.พเิทน 
การจัดการศัตรูพชื โดยยกระดับ อ.ทุ่งยางแดง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจนตำมแนวปรชัญำ
4.10 แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กรรมการด้วยการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ ศพก.กะรุบ ี
การผลิตตามหลักวชิาการศูนย์ ๆ ละ อ.กะพอ้ 
20 ราย เพื่อยกระดับความสามารถ ศพก.ตะโละ
กรรมการใหเ้ปน็ผู้ใหบ้ริการแก่เกษตรกร ไกรทอง 
ในพื้นที่ อ.ไม้แก่น 
2) เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต ศพก.ทุ่งคล้า 
และการตลาดยางพาราของสถาบนั อ.สายบรีุ
เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
โดยพฒันาเกษตรกรด้วยการฝึกอบรม
ที่เปน็สมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 100 ราย 
พื้นที่ 1,500 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุง
โรงรมยางเพื่อเปน็จุดรับซ้ือผลผลิต
วตัถุดิบและแปรรูปยางพารา
ออกจ าหน่ายเพิ่มมูลค่าต่อไปเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิตและการตลาด
ยางพาราของสถาบนัเกษตรกร
ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
โดยพฒันาเกษตรกรด้วยการ
ฝึกอบรมที่เปน็สมาชิกแปลงใหญ่
จ านวน 100 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่ 
พร้อมทั้งปรับปรุงโรงรมยางเพื่อเปน็

โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ที่



103 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จุดรับซ้ือผลผลิตวตัถุดิบและแปรรูป
ยางพาราออกจ าหน่ายเพิ่มมูลค่าต่อไป
3) เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 2,835,500 ต.ทา่เรือ สนง.สหกรณ์
และการตลาดยางพาราของสถาบนั
เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดย

อ.โคกโพธิ์ จังหวดั
เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
โดยพฒันาเกษตรกรด้วยการฝึกอบรม
ที่เปน็สมาชิกแปลงใหญ่จ านวน 100 ราย 
พื้นที่ 1,500 ไร่ พร้อมทั้งปรับปรุงโรง
รมยางเพื่อเปน็จุดรับซ้ือผลผลิตวตัถุดิบ
และแปรรูปยางพาราออกจ าหน่าย
เพิ่มมูลค่าต่อไปเพิ่มประสิทธภิาพ
การผลิตและการตลาดยางพาราของ
สถาบนัเกษตรกรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
โดยพฒันาเกษตรกรด้วยการ
ฝึกอบรมที่เปน็สมาชิกแปลงใหญ่
จ านวน 100 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่ 
พร้อมทั้งปรับปรุงโรงรมยางเพื่อเปน็จุด
รับซ้ือผลผลิตวตัถุดิบและแปรรูป
ยางพาราออกจ าหน่ายเพิ่มมูลค่าต่อไป

ที่
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

โครงกำร



104 

รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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) ปรับปรุงโรงอบ/รมยางเพื่อผลิต 6,560,000   อ.โคกโพธิ์ การยางแหง่
ยางแผ่นรมควนัและสารสกัดซีร่ัมจากน้ า ประเทศไทย
ยางสด โดยด าเนินการจัดประชุมอบรม ปตัตานี
และที่ปรึกษาจัดท าระบบ GMP 
พร้อมขอใบรับรอง และจัดประชุมอบรม
และที่ปรึกษาจัดท าพร้อมขอใบรับรอง 
อย. พร้อมทั้ง ปรับปรุงโรงงาน
และเคร่ืองจักรเพื่อขับเคล่ือน
การด าเนินงานต่อไป

3 กิจกรรมพฒันาศักยภาพการผลิต 1) พฒันากระบวนการผลิตตามหลัก - ต.ทรายขาว สนง.
พชืคุณภาพมาตรฐาน (Premium) วชิาการ อ.โคกโพธิ์ เกษตรจังหวดั
(แตงโมทุ่งยางแดง ทเุรียนทรายขาว2) พฒันาเกษตรกรผู้คัดเกรดคุณภาพ ต.เมาะมาว ี
 และส้มโอปโูก) ผลผลิตและพฒันาทกัษะด้วยการ อ.ยะรัง

ปฏบิติัจริง เพื่อยกระดับความสามารถ ต.ตะโละแมะนา
ใหเ้ปน็บคุคลที่เชี่ยวชาญเฉพาะ อ.ทุ่งยางแดง
ด้านการคัดแยกคุณภาพของผลไม้

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก 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 โครงการพฒันาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์ม 12,000,000 ม.1 ต.ปานัน สถานีพฒันา

ปาล์มน้ ามัน น้ ามัน (จัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า อ.มายอ ที่ดินปตัตานี
ขุดคู-ยกร่อง) ม.4 ต.ตรัง 

อ.มายอ
ม.1 ต.ปะโด 

อ.มายอ
ม.7 ต.จะรัง 

อ.ยะหร่ิง
ม.6 ต.ปา่ไร่ 
อ.แม่ลาน

ม.1 ต.ไทรทอง 
อ.ไม้แก่น

ม.1 ต.กระโด 
อ.ยะรัง

ม.4,5 ต.ดอน 
อ.ปะนาเระ

 ม.2,3 ต.ทา่น้ า 
อ.ปะนาเระ

ม.1 ต.ไทรทอง 

ยุทธศำสตรท์ี่ 6 ส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
6.10 แผนงำนกำรเกษตร

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ.ไม้แก่น

ม.6 ต.เขาตูม 
อ.ยะรัง

ม.4 ต.แม่ลาน
อ.แม่ลาน

2 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการ ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 6,500,000   ม.3 ต.สะนอ สถานีพฒันา
เกษตรในจังหวดัชายแดนภาคใต้ อ.ยะรัง ที่ดินปตัตานี

ม.3 ต.เมาะมาวี
อ.ยะรัง

ม.1 ต.กอล า 
อ.ยะรัง

ม.3 ต.กอล า 
อ.ยะรัง

ม.5 ต.เขาตูม 
อ.ยะรัง

ม.2,4 ต.พเิทน 
อ.ทุ่งยางแดง
ม.1,2,4,5 
ต.น้ าด า 

อ.ทุ่งยางแดง
ม.2,3,4 

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ปากู 

อ.ทุ่งยางแดง
ม.4 ต.นาเกตุ 

อ.โคกโพธิ์
ม.5 ต.บางโกระ

อ.โคกโพธิ์
ม.3 ต.ลางา 

อ.มายอ
ม.4 ต.กระหวะ 

อ.มายอ
ม.4 ต.ตรัง 

อ.มายอ
ม.2 ต.สะก า 

อ.มายอ
ม.5 ต.ยามู 
อ.ยะหร่ิง

ม.7 ต.จะรัง 
อ.ยะหร่ิง

ม.1 ต.ตาลีอายร์
อ.ยะหร่ิง

ม.3 ต.บอืเระ 

ที่ โครงกำร
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ.สายบรีุ

ม.1 ต.ละหาร 
อ.สายบรีุ

ม.5 
ต.เตราะบอน 

อ.สายบรีุ
ม.3 ต.กะดุนง 

อ.สายบรีุ
ม.7,9 

ต.บา้นกลาง 
อ.ปะนาเระ

ม.1 
ต.คอกกระบอื 
อ.ปะนาเระ

ม.5 ต.ตะลุโบะ 
อ.เมือง
ม.2,3 

ต.คลองมานิง 
อ.เมือง
ม.6 

ต.ปะกาฮะรัง 

พ.ศ. 2560
ที่ โครงกำร

พ.ศ. 2561
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รำยละเอียดของกิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนที่ หน่วยงำน

ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร (บำท) ด ำเนินกำร รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ.เมือง
ม.6 

ต.ปล่องหอย 
อ.กะพอ้

ม.1 
ต.ปล่องหอย 

อ.กะพอ้

พ.ศ. 2561
ที่ โครงกำร

พ.ศ. 2560
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