ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5)
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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ส่วนที่ 1
1. บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
องค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดปั ตตานี จึงได้จัดท าแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมิน ผล
ของผู้บริหารท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป
2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
2.2 เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
2.4 เพื่อให้การดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
2.5 เพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทางาน
3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้น ตอนที่ 3.1 กำรเก็บ รวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒ นา ที่บรรจุในแผนการดาเนินงาน
มีที่มาจาก
3.1.1 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รวมทั้ งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.1.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่ใ ช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
3.1.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีด่ าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 3.2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นจัด ทาร่างแผนการดาเนินงาน โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3.3 กำรประกำศใช้แผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ วเสนอผู้บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
4.1 ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตามแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด มี ค วามชั ด เจน
มากยิ่งขึ้น
4.2 ท าให้ มี ค วามสะดวกในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด
4.3 ท าให้ ท ราบถึงรายละเอี ยดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาและกิ จกรรม ที่ ด าเนิ น การจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
4.4 ทาให้สามารถตรวจสอบการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานต่อ ๆ ไป
******************************

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

กองการศึกษาฯ, รร.บ้านเขาตูม
รร.บ้านตะบิงตีงี
-

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา

1,350,000

2.58

3

18.75

1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร
1.11 แผนงานการพาณิชย์
1.12 แผนงานงบกลาง
รวม

1,350,000

2.58

3

18.75

3

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.10 แผนงานการเกษตร
2.11 แผนงานการพาณิชย์
2.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด
44,176,000
44,176,000

84.41
84.41

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

10
10

62.50
62.50

กองช่าง
-

4

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.10 แผนงานการเกษตร
3.11 แผนงานการพาณิชย์
3.12 แผนงานงบกลาง
รวม

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

4,110,000
4,110,000

7.85
7.85

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

2
2

12.50
12.50

กองช่าง
-
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการศึกษา
5.4 แผนงานสาธารณสุข
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5.10 แผนงานการเกษตร
5.11 แผนงานการพาณิชย์
5.12 แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
(บำท)
งบประมำณทั้งหมด

2,700,000
2,700,000
52,336,000

5.16
5.16
100

จำนวนโครงกำร
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด

หน่วยงำนดำเนินกำร

1
1
16

6.25
6.25
100

กองช่าง
-
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
1.3 แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดหาและพัฒนา
จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย
ของกองการศึกษา
4.0 และพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดการศึกษาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
องค์กรปกครอง
ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล
ประเทศไทย 4.0
และด้านบริหารงบประมาณ อันนาไปสู่
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
สถำนที่
หน่วยงำน
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
ดำเนินกำร ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
450,000 กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
2 โครงการจัดหา
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โรงเรียน
บ้านเขาตูม

3 โครงการจัดหา
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 โรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย
4.0 และพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
จัดการศึกษาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ อันนาไปสู่
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐
จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย
4.0 และพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
จัดการศึกษาผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์
ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านบริหารงบประมาณ อันนาไปสู่
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ (New Economy Model)
ตามยุทศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐

งบประมำณ
(บำท)
450,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
โรงเรียน
บ้านเขาตูม

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
โรงเรียน
บ้านเขาตูม

450,000

โรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี

โรงเรียน
บ้านตะบิงตีงี

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำน
2.9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม.
หินคลุกสายลาอานเหนือ
ยาว 2,500 ม. หินคลุก หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาวจุดเริ่มต้นโครงการ N 06 35 45
ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์
E 101 08 44 จุดสิ้นสุดโครงการ
จ.ปัตตานี
N 06 36 16 E 101 08 52
2 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนนบุกเบิก กว้าง 5.00 ม.
บุกเบิกบ่อหว้าเหนือ
ยาว 1,250.00 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 ต.ปากล่อ
จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 36 47
อ.โคกโพธิ์-บ้านป่าพ้อ
E 101 11 49 จุดสิ้นสุดโครงการ
ม. 3 ต.ลาใหม่ อ.เมือง
N 06 35 49.5 E 101 11 49.5
จ.ยะลา (ตอนที่ 3)
3 โครงการซ่อมสร้าง
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรแอสฟัลต์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม.
คอนกรีต สายบ้านกาหยี
ระยะทาง 300.00 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
ม.1 ต.ปูโล๊ะปูโย-ม.2
N 06 48 27.4 E 101 12 33
ต.เกาะเปาะ (ช่วงที่ 2)
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 48 27
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
E 101 12 33

งบประมำณ
(บำท)
3,692,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.โคกโพธิ์

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

3,000,000

อ.โคกโพธิ์

กองช่าง

618,000

อ.หนองจิก

กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
4 โครงการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
ปน.ถ1-0074 บ้านยามู
เฉลิม-บ้านบือแนปีแน
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

5 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายวัดมหันตคาม ม.3
ต.ไม้แก่น-เทศบาลเมือง
ตะลุบัน อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี
6 โครงการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต สาย
ปน.ถ1-0087
แยกทางหลวง 4092บ้านบือแนลาแล
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
ระยะทาง 883.00 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06 48 29 E 101 19 46.2
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 48 32.1
E 101 19 17.8
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,290.00 ม.
หินคลุกหนา 0.10 ม. ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตหนา 0.04 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06 39 13 E 101 38 56
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 39 31
E 101 39 07
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หนา 0.04 ม. ระยะทาง 2,481.00 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 36 01.2
E 101 28 49.3
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 36 28.8
E 101 30 40.0

งบประมำณ
(บำท)
3,013,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.ยะรัง
อ.ยะหริ่ง

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

3,620,000

อ.สายบุรี
อ.ไม้แก่น

กองช่าง

8,560,000

อ.กะพ้อ

กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
7 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0050
บ้านกาเดาะ-บ้านอาเนาะ
ปูโล๊ะ อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี
8 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านกะมิยอ-บ้าน
คลองมานิง ต.คลองมานิง
อ.เมือง จ.ปัตตานี

9 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ1-0081
บ้านกอลา-ต.เมาะมาวี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
หนา 0.04 ม. ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 ม ระยะทาง 2,970.00 ม.
.จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 42 42.0
E 101 12 56.0 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 06 47 41.4 E 101 14 10.0
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ
1.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง
1,385.00 ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06 50 46.1 E 101 18 41.30
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 51 20.6
E 101 18 14.6
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ
1.00 ม. ระยะทาง 800.00 ม.
จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 40 59.2
E 101 19 01.3 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 06 41 23.2 E 101 19 01.8

งบประมำณ
(บำท)
6,163,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.หนองจิก

3,394,000 อ.เมืองปัตตานี

1,966,000

อ.ยะรัง

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

กองช่าง

กองช่าง
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
10 โครงการซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย
ปน.ถ1-0044 บ้านเขาวัง
อ.มายอ-บ้านปุลากาซิง
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ
1.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง
3,255.00 ม. ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06 39 45 E 101 19 07.3
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 39 40.4
E 101 19 30.5
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการ
N 06 39 52.4 E 101 19 44.7
จุดสิ้นสุดโครงการ N 06 40 03.5
E 101 21 16.5

งบประมำณ
(บำท)
10,150,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.มายอ
อ.ยะรัง

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3.10 แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขุดลอกคลอง
ขุดลอกคลองกว้าง 18.00 ม.
สายหมู่ที่ 1 ต.ดอนรักยาว 3,000.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.
หมู่ที่ 8 ต.ตุยง
จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 47 34
อ.หนองจิก-หมู่ที่ 2, 3
E 101 2 53 จุดสิ้นสุดโครงการ
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
N 06 46 22 E 101 4 10
จ.ปัตตานี
2 โครงการขุดลอกคลอง
ขุดลอกคลองกว้าง 8.00 ม.
สายหมู่ ที่ 7,4 ต.ท่าเรือยาว 3,500.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์
จุดเริ่มต้นโครงการ N 06 51 14
จ.ปัตตานี
E 101 12 30.8 จุดสิ้นสุดโครงการ
N 06 51 47.1 E 101 11 47.4

งบประมำณ
(บำท)
2,844,000

1,266,000

สถำนที่
ดำเนินกำร
อ.หนองจิก
อ.เมืองปัตตานี

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

อ.โคกโพธิ์

กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
5.8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงรั้ว
-ปรับปรุงรั้วเหล็กขนาด 2.65X1.28 ม.
สนามกีฬากลางองค์การ
จานวน 87 ช่อง
บริหารส่วนจังหวัด
-รั้วคอนกรีต ขนาด 2.65X1.28 ม.
ปัตตานี ต.รูสะมิแล
จานวน 23 ช่อง
อ.เมือง จ.ปัตตานี
-ประตูเหล็ก ขนาด 10.00X2.20 ม.
จานวน 5 บาน
-ปรับปรุงห้องจาหน่ายตั๋ว จานวน 4 ห้อง
รายละเอียดตามแบบ อบจ.ปัตตานี กาหนด
พิกัด N0 6 53 17
E 101 14 34

สถำนที่
งบประมำณ
(บำท)
ดำเนินกำร
2,700,000 สนางกีฬากลาง
อบจ.ปัตตานี

หน่วยงำน
ดำเนินกำร
กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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