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ส่วนที่  1 
 

1. บทน ำ  
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของผู้บริหารท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
     2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
     2.2 เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 
    2.4 เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
    2.5 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างาน 
 

3. ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ขั้นตอนที่  3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาโดยโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานมีที่มาจาก 
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 3.1.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการ) 
  3.1.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 
 3.1.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 3.1.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 

  ขั้นตอนที่  3.2  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนที่  3.3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ

ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
4.1 ท าให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
4.2 ท าให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4.3 ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
4.4 ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานต่อ ๆ ไป 

 
****************************** 
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ

  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 31,482,800          13.13 21 11.67 ส านักปลัดฯ, กองกิจฯ, 

กองแผนฯ, กองคลัง, กองช่าง

  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  1.3 แผนงานการศึกษา 14,323,400          5.97 55 30.56 กองการศึกษาฯ,

รร.บ้านเขาตูม, รร.บ้านตะบีตีงี

  1.4 แผนงานสาธารณสุข 600,000              0.25 2 1.11 ส านักปลัดฯ

  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,750,000            0.73 4 2.22 ส านักปลัดฯ

  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 100,000              0.04 1 0.56 ส านักปลัดฯ

  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,125,700            3.39 10 5.56 ส านักปลัดฯ, กองกิจฯ, 

กองแผนฯ, กองคลัง, กองการศึกษาฯ

  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,306,000            1.80 10 5.56 ส านักปลัดฯ, กองกิจฯ, 

กองคลัง, กองการศึกษาฯ

  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  1.11 แผนงานการพาณิชย์ 2,379,700            0.99 6 3.33 กองช่าง, กองคลัง

  1.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 63,067,600         26.31 109 60.56

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

แบบ ผด.01
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน

  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  2.3 แผนงานการศึกษา 2,380,000            0.99 7 3.89 กองช่าง

  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 15,154,000          6.32 5 2.78 กองช่าง

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -

  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 116,750,000        48.70 33 18.33 กองช่าง

  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  2.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 134,284,000       56.02 45 25.00

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

   และส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

  3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 675,000              0.28 3 1.67 กองช่าง

  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  3.10 แผนงานการเกษตร 29,668,500          12.38 13 7.22 กองช่าง

  3.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  3.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 30,343,500         12.66 16 8.89

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

4. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะ

   ควำมยำกจน

  4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 418,000              0.17 3 1.67 กองแผนฯ, กองช่าง

  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  4.10 แผนงานการเกษตร 150,800              0.06 2 1.11 กองคลัง

  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  4.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 568,800             0.24 5 2.78

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ

   และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  5.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -

  5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11,181,000          4.66 3 1.67 กองคลัง, กองช่าง

  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  5.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 11,181,000         4.66 3 1.67

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร

(บำท) งบประมำณท้ังหมด ด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคง

   และเสริมสร้ำงสันติสุข

  6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 280,000              0.12 2 1.11 กองช่าง

  6.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -

  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  6.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  6.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  6.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 280,000             0.12 2 1.11

รวมท้ังส้ิน 239,724,900       100 180 100

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาท างาน 180,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ท างานในช่วงปิดภาคเรียน ในส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี ในช่วงปิดภาคเรียน

2 โครงการจัดท าส่ือ จ้างเหมาบริการ โดยจัดท าแผ่น 6,000,000      อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร โปสเตอร์ แผ่นพับโฆษณา 

ส่วนจังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์ หรืองานอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงการก าจัดปลวก ก าจัดปลวกและแมลงบริเวณอาคาร 100,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

 ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี และสถานท่ีท่ีรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงระบบฐาน จ้างเหมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/ 20,000          อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ข้อมูลเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต ขององค์การ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี

5 โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 108,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ท าความสะอาดบริเวณ บริเวณอาคารองค์การบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัดปัตตานี

ปัตตานี

6 โครงการจัดงานเน่ืองในวันรัฐ เพ่ือเป็นการร่วมน้อมร าลึก และสดุดี 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พิธีและราชพิธี ในพิธีการต่าง ๆ เช่น งานราชพิธี 

งานรัฐพิธี และงานอ่ืน ๆ

7 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 200,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพของพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

8 โครงการจัดเตรียมการ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ เน่ืองในโอกาส 350,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

รับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี

จังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรม 1,000,000      - อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด - ทัศนศึกษาดูงาน - สถานท่ี

ปัตตานี หลักสูตร หน่วยงานอ่ืน

"เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ หรือสถานท่ี

ราชการให้กับข้าราชการ ท่ีรัฐบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนด

ปัตตานี"

10 โครงการพัฒนาบุคลากร - จัดฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ 200,000         - อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง - สถานท่ี

ปัตตานี หลักสูตร - ทัศนศึกษาดูงาน หน่วยงานอ่ืน

"เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ หรือสถานท่ี

ราชการให้กับลูกจ้าง ท่ีรัฐบาล

และพนักงานจ้างองค์การ ก าหนด

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

11 โครงการฝึกอบรมสัมมนา - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา 2,000,000      สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. วิชาการ หรือเอกชน

และข้าราชการองค์การบริหาร - ทัศนศึกษาดูงาน ในจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา - ด าเนินการเลือกต้ังตามพระราช 20,000,000    ภายในเขต ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด บัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี และนายกองค์การ หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบต่าง ๆ 

- จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

ท่ีใช้ในการเลือกต้ัง

13 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10,000          สถานท่ี ส านักปลัดฯ

วันท้องถ่ินไทย เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย รับผิดชอบของ

อบจ.ปัตตานี

14 โครงการจัดงานวันสถาปนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การ 10,000          อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี

15 โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 200,000         สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือเอกชน

บุคลากรในสังกัดองค์การ ในจังหวัด

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน 500,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ศักยภาพองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

2 โครงการรณรงค์โรค ก าจัดยุงลายและท าความสะอาด 100,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ไข้เลือดออกในวัน แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและพ่น

ASEAN Dengue Day หมอกควันภายในบริเวณส านักงานฯ 

และสถานท่ีท่ีให้บริการสาธารณะ 

ของ อบจ.ปน. และจัดท าแผ่นพับ 

ป้ายไวนิล และประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ 350,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และผู้ปกครองคนพิการ สนับสนุนวัสดุ

คนพิการในจังหวัดปัตตานี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก

แก่คนพิการ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 200,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวก เร่ือง  การพัฒนาทักษะทางภาษา

จังหวัดปัตตานี เพ่ือการส่ือสารส าหรับคนหูหนวก

ท่ีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการประกอบ 400,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ส าหรับคนพิการ เด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด

และผู้ด้อยโอกาส จ.ปัตตานี

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน - สนับสนุนชุดนักเรียนชาย-หญิง 800,000         จ านวน ๑๒ ส านักปลัดฯ

และนักเรียนยากจน พร้อมอุปกรณ์การเรียน อ าเภอ ในพ้ืนท่ี

และผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนท่ี ให้แก่นักเรียนท่ียากจน จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี - สนับสนุนเคร่ืองอุปโภค-บริโภค (ตามแผนของ

ให้แก่ประชาชนท่ียากจน จังหวัด)

และผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



15 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก ซ่อมแซมบ้านพักท่ีเกิดการช ารุด 100,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า เสียหายให้สามารถพักอาศัยได้

เป็นปกติ

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพ 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเอง

ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

2 โครงการลานสร้างสรรค์ จัดอบรมให้กับเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล และห่างไกลจากยาเสพติด

ยาเสพติด และ TO BE 

NUMBER ONE

3 โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย ฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนจังหวัด 500,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

เยาวชน ปัตตานี (ในระบบ และนอกระบบ)

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมศาสนา จัดซ้ืออินทผาลัมและจัดท าโปสเตอร์ 1,830,000      อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

เทศกาลถือศีลอดในเดือน ประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลา

รอมฎอน ละศีลอดในเดือนรอมฎอน

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ จัดอบรมให้ความรู้บทบาทในการ 100,000         พ้ืนท่ี กองกิจการสภาฯ

ประชุมสภาท้องถ่ินท้องถ่ิน ประชุมและระเบียบ กฎหมาย จังหวัดปัตตานี

กับบทบาทสภาท้องถ่ินยุคใหม่ ท่ีเก่ียวข้อง

ในการพิจารณาข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของ อบจ.ปน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
หน่วยงาน  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 1,000,000      สถานท่ีของรัฐ กองกิจการสภาฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ดูงานให้แก่ผู้น าในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี หรือเอกชน

ในจังหวัด

 ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



20 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน จัดฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่าน 600,000         สถานท่ีของรัฐ กองกิจการสภาฯ

การอ่านอัลกุรอานตามแนว อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี หรือเอกชน

กีรออาตี ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ในจังหวัด

 ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคม 200,000         พ้ืนท่ี กองแผนฯ

ท้องถ่ิน ท้ังจังหวัด 12 อ าเภอ และเป็นค่า จังหวัดปัตตานี

ใช่จ่ายในการจัดท าและปรับปรุง

แผนพัฒนาฯ อบจ.

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่าย - ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ 50,000          อบจ.ปัตตานี กองแผนฯ

เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม และบทบาทหน้าท่ีและผลการ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ด าเนินงานของศูนย์ Clinic Center 

ท้องถ่ิน หรือ Clinic Center - จัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เช่น

ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธาณสุข

และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

- จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  กองแผนและงบประมาณ

ท่ี โครงการ



22 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมการจัดท าแผนชุมชน 100,000         หอประชุม กองแผนฯ

ในการ จัดท าแผนชุมชน ให้กับผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน อบจ.ปัตตานี

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



23 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จัดอบรมแกนน าเยาวชนอ าเภอกะพ้อ 500,000         จังหวัดปัตตานี กองแผนฯ

และจริยธรรม - จัดเข้าค่ายอบรมจริยธรรมให้กับ

เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

   4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ "น้ าคือชีวิต" : อบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลัก 100,000         ม.6 ต.ป่าไร่ กองแผนฯ

ศาสตร์พระราชาสู่แปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ลาน

เกษตรผสมผสานประชารัฐ การท าเกษตรอินทรีย์ และการท า จ.ปัตตานี

เกษตรอ่ืนๆ ให้กับประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

2 โครงการจิตอาสาเพ่ือการ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ 150,000         ชุมชนริมน้ า กองแผนฯ

พัฒนาล าน้ ากับชีวิต อนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาส่ิงแวดล้อม ม.2 ต.ตุยง

บนวิถีแห่งความพอเพียง ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ อ.หนองจิก 

เพ่ือประโยชน์และความสุข เกษตรและด้านอ่ืนๆ จ.ปัตตานี

ของประชาชน - จัดกิจกรรมจิตอาสาในการร่วม

พัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อม

ในชุมชน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  154,800         กองคลัง อบจ. กองคลัง อบจ.

จ านวน 4 เคร่ือง  

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  กองคลัง

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี - บรรยายให้ความรู้ 600,000         - วิทยาลัย สมาคมสตรี

และครอบครัวสู่การขับเคล่ือน - จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย อิสลาม ไทยมุสลิม

สังคมสันติสุข สมาคมจังหวัดปัตตานี มอ.ปัตตานี

- ท่ีท าการ

เครือข่าย

สมาคม

แต่ละอ าเภอ

- ท่ีท าการ

สมาคมสตรี

ไทยมุสลิม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ - จัดให้มีการบรรยายธรรม 250,000         วังพิพิธ มัสยิดตะลุบัน

มุสลีมะห์และบุคคลท่ัวไป - จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ถ.กะลาพอ 

ปีท่ี 13  ต.ตะลุบัน 

อ.สายบุรี 

จ.ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



27 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการอบรมสัมมนา - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 105,700         สถานท่ีของรัฐ สมาคมสตรี

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ แกนน าสตรี หรือเอกชน ไทยมุสลิม

แกนน าสตรี - การสัมมนาแกนน าสตรี ในจังหวัด

ปัตตานี

4 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต - จัดอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 70,000          มูลนิธิส่งเสริม มูลนิธิส่งเสริม

ครอบครัวมุสลิมใหม่ ครอบครัวมุสลิมใหม่ จ านวน 18 คร้ัง จริยธรรม จริยธรรม

ปัตตานี ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



28 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวิทยุรอมฎอน จัดรายการวิทยุมุ่งเน้นใหค้วามรู้ 26,000          - สถานีวิทยุ มูลนิธิเพ่ือการ

มูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียน ประชาชนเก่ียวกับคุณค่าในการ ชุมชนมูลนิธิ ศึกษาโรงเรียน

ศาสนูปถัมภ์ทางวิทยุ ปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน เพ่ือการศึกษา ศาสนูปถัมภ์

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย โรงเรียน

จังหวัดปัตตานี ศาสนูปถัมภ์

- สวท.

จ.ปัตตานี

2 โครงการจัดงานประเพณี - จัดกิจกรรมงานประเพณีชักพระ 150,000         ท่ีว่าการอ าเภอ ท่ีท าการปกครอง

ชักพระอ าเภอโคกโพธ์ิ - จัดงานมหกรรมสินค้าชุมชน โคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ

คร้ังท่ี 69 และงานมหกรรม "หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์"

สินค้าชุมชน "หน่ึงต าบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ์" คร้ังท่ี 18

ประจ าปี 2561

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



29 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.11 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาบริการรักษา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 285,000         สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ความปลอดภัยสถานีขนส่ง จากผู้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

2 โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 216,000         สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ท าความสะอาดบริเวณสถานี ผู้โดยสาร

ขนส่งจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

3 โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ต ติดต้ังอินเตอร์เน็ตภายในห้อง 2,500 สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ห้องจ าหน่ายต๋ัวภายในสถานี จ าหน่ายต๋ัวสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสาร

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

4 โครงการจัดท าระบบจราจร จัดท าระบบจราจรภายในสถานีขนส่ง 68,000 สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ผู้โดยสาร

จังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

5 โครงการจัดซ้ือกรวยจราจร จัดซ้ือกรวยจราจรภายในสถานีขนส่ง 8,200            สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ผู้โดยสาร

จังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



30 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

   4.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมการพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้เกษตรชาว 50,800          กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร

คุณภาพการท าสวนยาง สวนยาง ชาวสวนยาง ชาวสวนยาง

ของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย

2 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ สร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ศูนย์แม่ข่าย 100,000         มูลนิธิส่งเสริม มูลนิธิส่งเสริม

การเกษตรผสมผสานปลอด จ านวน 1 แห่ง จริยธรรม จริยธรรม

สารพิษ ตามหลักปรัชญา ปัตตานี ปัตตานี

เศรษฐกิจพอเพียง

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



31 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนา 2,000,000      สมาคมกีฬา สมาคมกีฬา

การกีฬาของสมาคมกีฬา กีฬาประเภทต่างๆ การพัฒนา จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี บุคลากรทางการกีฬา การส่งเสริม

กีฬาระดับชุมชน และการบริการ

ชุมชน

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



32

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง 200,000         ต.รูสะมิแล กองช่าง

และลูกจ้างประจ า สังกัด ประจ า สังกัดกองช่าง อบจ.ปน.

กองช่าง อบจ.ปน. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  กองช่าง

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



33

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.11 แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน 1,800,000      อ.เมือง กองช่าง

ภายในสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 

ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี หมู่ท่ี 9 ต าบลตะลุโบะ อ.เมือง 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)



34

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

   2.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 350,000         โรงเรียน กองช่าง

อเนกประสงค์ของโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม เพ่ือให้อยู่ บ้านเขาตูม

บ้านเขาตูม ในสภาพท่ีใช้งานได้ ปลอดภัย

และเป็นระเบียบเรียบร้อย  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

2 จัดท าเหล็กดัดอาคารเรียน จัดท าเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาลช้ัน 1 180,000         โรงเรียน กองช่าง

อนุบาลช้ัน 1 ของโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านเขาตูม  บ้านเขาตูม

บ้านเขาตูม เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน

และทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 ต่อเติมปรับปรุงร้ัวโรงเรียน ต่อเติมปรับปรุงร้ัวโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 400,000         โรงเรียน กองช่าง

บ้านตะบิงตีงี เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและรักษา บ้านตะบิงตีงี

ความปลอดภัยในทรัพย์สินของทาง

ราชการ รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)



35

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 350,000         โรงเรียน กองช่าง

เพ่ือประกอบอาหารกลางวัน เพ่ือประกอบอาหารกลางวัน บ้านตะบิงตีงี

ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

5 ติดต้ังเหล็กดัดหน้าอาคาร ติดต้ังเหล็กดัดหน้าอาคารเรียน 100,000         โรงเรียน กองช่าง

เรียน สปช.3/9 ของโรงเรียน สปช.3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

6 ก่อสร้างห้องน้ าอนุบาล ก่อสร้างห้องน้ าอนุบาลจ านวน 3 ห้อง 600,000         ร.ร. บ้าน กองช่าง

จ านวน 3 ห้อง ของโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

7 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน โรงเรียน 400,000         โรงเรียน กองช่าง

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงีรายละเอียดตาม บ้านตะบิงตีงี

แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



36

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรม 2 ช้ัน 3,000,000      อ.สายบุรี กองช่าง

2 ช้ัน ถนนลูกเสือ ถนนลูกเสือ ต าบลตะลุบัน  จ.ปัตตานี

ต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม.

สูง 7.80 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด  

2 ต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรม ต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรม 1,800,000      อ.เมือง กองช่าง

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี ประจ าอ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอเมือง จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.50 ม. 

ยาว 20.00 ม. สูง 6.25 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน หมู่ท่ี 8 1,680,000      อ.เมือง กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ต าบลบานา  ต าบลบานา อ าเภอเมือง จ.ปัตตานี

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี  กว้าง 16.00 ม. 

ยาว 40.00 ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

640.00 ตร.ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top 4,924,000      จังหวัด กองช่าง

Top Solar Hybrid Solar Hybrid  ส าหรับติดต้ังในพ้ืนท่ี ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ขนาดความสูง 

12.00 ม. จ านวน 14 ต้น  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

5 จ้างเหมาส ารวจออกแบบ จ้างเหมาส ารวจออกแบบอาคาร 3,750,000      จังหวัด กองช่าง

อาคารขนาดใหญ่ท่ีเกิน ขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพ ฯลฯ ปัตตานี

ศักยภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกฎหมาย

หรือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 3,481,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

คอนกรีตสาย ปน ถ1-0091 ปน ถ1-0091 แยกทางหลวงหมายเลข  

42 บ้านบางโกระ อ าเภอโคกโพธ์ิ 

จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 ม. 

หนา 0.04 ม. ระยะทาง1,295.00 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

2 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 1,540,000      อ.เมือง กองช่าง

คอนกรีตสาย ปน ถ1-0007 สาย ปน ถ1-0007 บ้านบานา-  

บ้านคลองมานิง อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 

5.00-6.00 ม. หนา0.04 ม. 

ระยะทาง 550.00 ม. 

แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 3,620,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง

คอนกรีตสาย ปน ถ1-0075 สาย ปน ถ1-0075 บ้านจะบังโต๊ะกู-  

บ้านสาบัน อ.ยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง

ข้างละ 1.00ม.  หนา 0.04 ม. 

ระยะทาง 1,000 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

4 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 3,159,000      อ.แม่ลาน กองช่าง

คอนกรีต สาย ปน ถ1-0056 ปน ถ1-0056 บ้านโคกโหนด-

บ้านควนแปลงงู อ.แม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม.

ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00 ม. 

หนา 0.04 ม. ระยะทาง 1,200 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 4,937,000      อ.สายบุรี กองช่าง

คอนกรีตสาย ปน ถ1-0036 สาย ปน ถ1-0036 บ้านบาเลาะ-

บ้านป่าทุ่ง อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม.ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 

1,390 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

6 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 1,910,000      อ.เมือง กองช่าง

คอนกรีตสาย ปน ถ1-0083 ปน ถ1-0083 แยกทางหลวงหมายเลข 

410-บ้านปูยุด อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

หนา 0.04 ม. ระยะทาง  750 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด

7 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านเกาะแน  1,847,000      อ.ยะรัง กองช่าง

เกาะแน  ต าบลปิตูมุดี-หมู่ท่ี 3 ต าบลปิตูมุดี-หมู่ท่ี 3 บ้านปรีกี 

บ้านปรีกี ต าบลกระโด อ าเภอ ต าบลกระโด อ าเภอยะรัง  

ยะรัง  จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี กว้าง 4.50 ม. 

ยาว 2,000 ม. หินคลุกหนา0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้าน 2,327,000      อ.กะพ้อ กองช่าง

คอลอกาปะ หมู่ท่ี 6 คอลอกาปะ หมู่ท่ี 6 ต าบลกะรุบี-

ต าบลกะรุบี-บ้านโต๊ะแน บ้านโต๊ะแน หมู่ท่ี 9 ต.ตะโละดือรามัน

หมู่ท่ี 9 ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ  จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม.

อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ยาว 2,000 ม.หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

9 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 3,000,000      อ.หนองจิก กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านกาหยี   สายบ้านกาหยี ม.1 ต าบลปุโละปุโย-

หมู่ท่ี 1  ต าบลปุโละปุโย- หมู่ท่ี 2 ต าบลเกาะเปาะ 

หมู่ท่ี 2 ต.เกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,200 ม.

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 

0.04 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 1,575,000      อ.ยะรัง กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน คอนกรีตสายบ้านลากูนิง หมู่ท่ี 5 

ลากูนิง หมู่ท่ี 5 ต.เขาตูม ต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี-

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี-บ้านวังพญา  บ้านวังพญา  อ.รามัน จ.ยะลา 

อ.รามัน จ.ยะลา กว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม.

หินคลุกหนา 0.10 ม. ผิวจราจร

แอสฟัลต์ฯ หนา 0.04 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 3,028,000      อ.หนองจิก กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านออเลาะบากา สายบ้านออเลาะบากา หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 4 ต.ลิปะสะโง-ถ.ส่ีเลน ต.ลิปะสะโง-ถ.ส่ีเลนสาย 418 ม.6 

สาย 418 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,125 ม. 

หินคลุกหนา 0.10 ม. ผิวจราจร

แอสฟัลต์ฯ หนา 0.04 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ก่อสร้างถนนหินคลุกท่ีดิน ก่อสร้างถนนหินคลุกท่ีดินสาธารณ 2,784,000      อ.แม่ลาน กองช่าง

สาธารณประโยชน์ อบจ.ปน. ประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไร่ ปัตตานี หมู่ท่ี 6 ต าบลป่าไร่ 

อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   

ช่วงท่ี 1  กว้าง 5.00 เมตร 

ช่วงท่ี 2  กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 447.00 เมตร หินคลุกหนา

0.15 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

13 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแม่กัง 3,090,000      อ.แม่ลาน กองช่าง

แม่กัง ม.1 ต.ควนโนรี-ม.3 ม.1 ต.ควนโนรี-ม.3 บ้านละโพ๊ะ 

บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,650 ม. 

หินคลุกหนา 0.15 ม.รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 2,320,000      อ.แม่ลาน กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีตสายวัด คอนกรีตสายวัดปลักปรือ  ม.1 

ปลักปรือ ม.1 ต.ม่วงเต้ีย ต.ม่วงเต้ีย  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี-

 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  - ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา กว้าง 5.50 ม.

ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา ยาว 650 ม.หินคลุกหนา 0.20 ม. 

ผิวจราจรแอสฟัลต์ฯหนา 0.04ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

15 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 2 4,135,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายขาว- ต าบลทรายขาว-บ้านกล้วย ต.นาประดู่ 

บ้านกล้วย ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี  ขนาดกว้าง 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 5.00 ม. ยาว 2,800 ม. หินคลุกหนา 

0.15 ม.รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

16 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านก านัน, 2,806,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

ก านัน,บ้านยามู  ม.5 ต.ท่าเรือ- บ้านยามู ม.5 ต.ท่าเรือ-ต.บางโกระ 

ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม. 

จ.ปัตตานี ยาว 1,900 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



45

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนน ก่อสร้างถนนหินคลุกสายถนน 1,958,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง

หน้าตลาดนัดจะรัง ศูนย์บ าบัด หน้าตลาดนัดจะรัง ศูนย์บ าบัดยาเสพติด 

ยาเสพติด ม.7 ต.จะรัง - ม.6 ม.7 ต.จะรัง-ม.6 ต.หนองแรต  อ.ยะหร่ิง

ต.หนองแรต  อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม.

จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.15 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนก าหนด

18 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสือเรง 2,231,000      อ.มายอ กองช่าง

สือเรง ม. 2 ต.เกาะจัน- ม. 2 ต.เกาะจัน-บ้านเขาวัง  ม.3 

บ้านเขาวัง ม.3 ต.ตรัง อ.มายอ ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม.

จ.ปัตตานี ยาว 2,000 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

19 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 2 914,000         อ.หนองจิก กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ต าบลตุยง-หมู่ท่ี 1 ต าบลตุยง-หมู่ท่ี 1 ต.บางเขา อ.หนองจิก

ต.บางเขา อ.หนองจิก  จังหวัดปัตตานี กว้าง 5.00 ม. 

จ.ปัตตานี ยาว 340 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

และกว้าง 4.00 ม.ยาว 460 ม. 

หินคลุกหนา 0.15 ม.

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



46

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 7 2,151,000      อ.มายอ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ- ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ-ต.พิเทน  อ.ทุ่งยางแดง

ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  กว้าง 5.00 ม. 

จ.ปัตตานี ยาว 1,800 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

21 ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 4 5,439,000      อ.มายอ กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ- ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ -ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง

ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม. 

จ.ปัตตานี ยาว 4,000 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 4,462,000      อ.มายอ กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านม่วงเงิน สายบ้านม่วงเงิน ต.ตรัง-บ้านลูมุ 

 ต.ตรัง-บ้านลูมุ ม.3 ต.ปะโด ม.3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 

อ.มายอ จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. 

หินคลุกหนา 0.15 ม. ผิวจราจร

แอสฟัลต์ฯ หนา 0.04 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



47

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 5,817,000      อ.มายอ กองช่าง

คอนกรีตสายบ้านโต๊ะเตะ สายบ้านโต๊ะเตะ ม.1 ต.ปาหนัน-

 ม.1 ต.ปาหนัน- ต.สาคอใต้ ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี 

อ.มายอ จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.  

และกว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. 

หินคลุกหนา 0.15 ม. ผิวจราจร

แอสฟัลต์ฯหนา 0.04 ม.

24 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย บุกเบิกถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 4 9,188,000      อ.เมือง กองช่าง

หมู่ท่ี 4 ต.บานา-ม.9  ต.บานา-ม.9  ต าบลตะลุโบะ อ.เมือง 

ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี กว้าง 12.00 ม. ยาว 800 ม.

หินคลุกหนา 0.15 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

25 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 2 3,972,000      อ.หนองจิก กองช่าง

หมู่ท่ี 2 ต าบลยาบี-หมู่ท่ี 2  ต าบลยาบี-หมู่ท่ี 2 ต.ลิปะสะโง 

ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว้าง 5.00 ม.

จ.ปัตตานี ยาว 3,700 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



48

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 5 3,845,000      อ.หนองจิก กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ต.ยาบี-หมู่ท่ี 3 ต.ยาบี-หมู่ท่ี 3 ต.ลิปะสะโง  

ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว้าง 6.00 ม.

จ.ปัตตานี ยาว 3,000 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

27 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 6 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 6  2,142,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

 ต.โคกโพธ์ิ-หมู่ท่ี 1  ต.ป่าบอน ต.โคกโพธ์ิ-หมู่ท่ี 1 ต.ป่าบอน  

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี  อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี กว้าง 4.00 ม.

ยาว 2,700 ม. หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

28 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านป่ายาง 2,856,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

ป่ายาง  หมู่ท่ี 2  ต.ทรายขาว- หมู่ท่ี 2 ต าบลทรายขาว-ต าบลนาประดู่ 

ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

จ.ปัตตานี กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,600 ม. 

หินคลุกหนา 0.15 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาขา ก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาขา หมู่ท่ี 6 2,697,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

หมู่ท่ี 6 ต.ทรายขาว- ต.ทรายขาว-ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ 

ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,400 ม.

จ.ปัตตานี  หินคลุกหนา 0.15 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 1,322,000      อ.เมือง กองช่าง

คอนกรีต ถนนแยกสามัคคี ถนนแยกสายสามัคคี ข ต.รูสะมิแล-

สาย ข ต าบลรูสะมิแล- บ้านจือแรนีบง ต.สะบารัง อ.เมือง  

บ้านจือแรนีบง ต.สะบารัง จ.ปัตตานี (ตอนท่ี 2)  ผิวจราจรกว้าง 

อ.เมือง จ.ปัตตานี 5.00-8.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 

0.00-1.25 ม. ระยะทาง 180 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

31 แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 2,678,000      อ.ยะรัง กองช่าง

ยามูเซ็ง ต าบลสะนอ- สายบ้านยามูเซ็ง ต.สะนอ-บ้านบือแน

บ้านบือแนปีแน ต.ประจัน ปีแน ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผิวจราจรกว้าง  6.00 ม. ยาว  900 ม. 

ผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ หนา 0.04 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



50

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 เสริมผิวจราจรลาดยางพารา เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ 9,904,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 

ปน ถ1-0055 บ้านคลองช้าง- ปน ถ1-0055 บ้านคลองช้าง-

บ้านควนโนรี บ้านควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ กว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,920 ม.หนา 0.04 ม. 

ไหล่ทางข้างละ 1 ม. หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 23,360 ตร.ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

(เงินอุดหนุน 62)

33 ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 9,615,000      อ.ยะรัง กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย แอสฟัลต์คอนกรีต สาย

ปน ถ1-0092 แยกทางหลวง ปน ถ1-0092 แยกทางหลวง

หมายเลข 4082-บ้านจาเราะ หมายเลข 4082-บ้านจาเราะ

บองอ (ช่วงท่ี 1) บองอ (ช่วงท่ี 1) กว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,100 ม. หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการของเสีย โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย 100,000         จังหวัด กองช่าง

อันตรายชุมชนจังหวัดปัตตานี ชุมชน จังหวัดปัตตานี  โดยจ่ายเป็นค่า ปัตตานี

คัดแยกขนย้าย และก าจัดของเสีย

อันตรายชุมชน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง  

2 โครงการก าจัดขยะอันตราย โครงการก าจัดขยะอันตรายตามบันทึก 500,000         จังหวัด กองช่าง

ตามบันทึกข้อตกลง ข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหาร ปัตตานี

ความร่วมมือด้านการบริหาร ขยะตามหลักการ 3Rs และประชารัฐ

ขยะ

3 ปรับปรุงอาคารเป็นท่ีเก็บรวบ ปรับปรุงอาคารเป็นท่ีเก็บรวบรวม 75,000          จังหวัด กองช่าง

รวมของเสียอันตรายจากชุมชน ของเสียอันตราย จากชุมชนในเขต ปัตตานี

ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี อุตสาหกรรมปัตตานี  ตามโครงการ

บริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน

จังหวัดปัตตานีขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 8.00 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

   3.10 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 50,000          จังหวัด กองช่าง

และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า คุณภาพน้ า เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปัตตานี

การมีส่วนร่วมของประชาชน

2 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ต.ตุยง- 1,601,900      อ.หนองจิก กองช่าง

ต.ตุยง-ต.บางเขา อ.หนองจิก ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 15-20 ม.  

ยาว 1,550 ม.ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4  ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4 ต.ดอนรัก- 2,104,400      อ.หนองจิก กองช่าง

ต าบลดอนรัก หมู่ท่ี 8 ต.ตุยง  หมู่ท่ี 8 ต.ตุยงอ.หนองจิก จ.ปัตตานี  

อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 12.00 ม. 

ยาว 3,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 2   ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 2 ต.ลุโบะยิไร- 3,422,000      อ.มายอ กองช่าง

ต าบลลุโบะยิไร- หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี  

ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 20 ม. ยาว 3,000 ม. 

ลึกไม่น้อยกว่า 4.00 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

5 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3  ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ต.ปะโด- 3,490,300      อ.มายอ กองช่าง

ต.ปะโด-หมู่ท่ี 3 ต.ตรัง- หมู่ท่ี 3 ต.ตรัง-หมู่ท่ี 3 ต.เกาะจัน  

ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี อ.มายอ จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า  

12.00 ม. ยาว 5,500 ม. 

ลึกไม่น้อยกว่า  3.50 ม. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

6 ขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ ขุดลอกคลองสายบ้านบาซาเอ หมู่ท่ี 4,3 1,513,000      อ.ยะรัง กองช่าง

หมู่ท่ี 4,3 บ้านรานอ หมูท่ี 2 บ้านรานอ ม.2 บ้านบาซาเวาะเซ็ง 

บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต.ปิตูมูดี ต.ปิตูมูดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 7.00 ม. 

ยาว 4,000 ม. ลึกไม่น้อย กว่า 3.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



54

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 5 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 5  ต าบลเขาตูม- 1,133,000      อ.ยะรัง กองช่าง

ต าบลเขาตูม-บ้านลานควาย  บ้านลานควายหมู่ท่ี 5 ต าบลกอล า   

หมู่ท่ี 5 ต าบลกอล า อ.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  กว้างไม่น้อยกว่า  

จ.ปัตตานี 10.00 ม. ยาว 1,200 ม. ลึกไม่น้อยกว่า

4.00 ม.และกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. ลึกไม่ น้อยกว่า 3.00 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ก าหนด

8 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 1 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 1 ต าบล 4,433,400      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

ต าบลบางโกระ-หมู่ท่ี 6 บางโกระ-หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าเรือ  

ต าบลท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ  อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อย 

จ.ปัตตานี  15.00 ม. ยาว 5,000 ม. 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

9 ขุดลอกคลองสายท่าช้าง ขุดลอกคลองสายท่าช้าง หมู่ท่ี 4,5,7 4,337,500      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

หมู่ท่ี 4,5,7 ต.ท่าเรือ-หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเรือ-หมู่ท่ี 3 ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ

ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 15.00 ม.  

จ.ปัตตานี ยาว 5,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4,7 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4,7 1,324,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

ต าบลท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ต าบลท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี-

จ.ปัตตานี-หมู่ท่ี 3 ต.ตาแปด  หมู่ท่ี 3 ต.ตาแปด อ.เทพา 

อ.เทพา จังหวัสงขลา จังหวัดสงขลากว้างไม่น้อยกว่า 6.00 ม.

ยาว 5,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

11 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 2  ขุดลอกคลองสาย ม.2 ต าบลตุยง- ม.1  2,101,000      อ.ยะรัง กองช่าง

ต.ตุยง-หมู่ท่ี 1 ต.บางเขา  ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 15.00 ม. 

ยาว 3,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

12 ขุดลอกคลองสายรอบฟาร์ม ขุดลอกคลองสายรอบฟาร์มโครงการ 1,156,000      อ.หนองจิก กองช่าง

โครงการพระราชด าริ หมู่ท่ี 4 พระราชด าริ ม.4 ต.บางเขา-ม.5  

ต าบลบางเขา-หมู่ท่ี 5 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 

ยาว 3,000 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 8 ขุดลอกคลองสาย ม.8  ต.บ่อทอง -ม.5 3,002,000      อ.หนองจิก กองช่าง

ต าบลบ่อทอง-หมุ่ท่ี 5 ต.บางเขา อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  

ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก กว้างไม่น้ยกว่า 8.00 ม. ยาว 8,000 ม.

จังหวัดปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม. รายละเอียด 

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

   4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม ก่อสร้างร้ัวลวดหนามและระบบจ่ายน้ า 168,000         จังหวัด กองช่าง

และระบบจ่ายน้ าตามโครงการ ตามโครงการน้ าคือชีวิต:ศาสตร์ ปัตตานี

น้ าคือชีวิต พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ประชารัฐ ขนาดความสูง 1.50 ม. 

ยาว 665.00 ม.รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังระบบฉีดพ่นน้ าสนาม ติดต้ังระบบฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล       1,481,000 สนามกีฬา กองช่าง

ฟุตบอล (สนาม1) สนามกีฬา (สนาม1) สนามกีฬากลางองค์การ อบจ.ปน.

อบจ.ปน. บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด  

2 ก่อสร้างอัฒนจันทร์ B1 และ ก่อสร้างอัฒนจันทร์ B1 และอัฒจันทร์       7,700,000 สนามกีฬา กองช่าง

อัฒจันทร์เช่ือมต่อ 2 ช่อง เช่ือมต่อ 2 ช่อง สนามกีฬากลาง อบจ.ปน.

สนามกีฬากลางองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ส่วนจังหวัดปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานีขนาดกว้าง 8.10 ม. 

ยาว 37.55 ม. และพ้ืนท่ีช่อง

ขนาดกว้าง 8.10 ม.ยาว 6.45 ม. 

จ านวน 2 ช่องรายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด  

พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง และเสริมสร้างสันติสุข

   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สนับสนุนการฝึกอบรม หรือฝึก สนับสนุนการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน 180,000         กองช่าง กองช่าง

ทบทวนให้แก่สมาชิก อปพร. ให้แก่สมาชิก อปพร.ขององค์การ

ของ อบจ.ปน. บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้มี

ความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน

2 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา 100,000         กองช่าง กองช่าง

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย  จัดฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนการป้องกัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ินฯ 

พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาท าความ จ้างเหมาท าความสะอาดห้องน  า 120,000         ภายในสนาม กองการศึกษาฯ

สะอาดห้องน  า ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร กีฬากลาง 

ส่วนจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี

2 โครงการจัดท าป้ายตัวอักษร จัดท าป้ายตัวอักษร สนามกีฬากลาง 30,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

สนามกีฬากลาง องค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมติดตั ง

3 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ 120,000         โรงเรียน กองการศึกษาฯ

จริยธรรม ข้าราชการครูและ ศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม ในสังกัด

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน จริยธรรมและปรับมาใช้กับกระบวนการ อบจ.ปัตตานี

ในสังกัด ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



61 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการการปฐมนิเทศก่อนเปิด เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ 30,000          องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ภาคเรียนส าหรับข้าราชการครู ศึกษาและพนักงานจ้างโรงเรียน ส่วนจังหวัด

และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดมีวิสัยทัศน์แนวคิด ปัตตานี

พนักงานจ้างของโรงเรียน นโยบายการปฏิบัติงานไปใน

ในสังกัด ทิศทางเดียวกัน

5 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ เพ่ือให้การศึกษาและให้นักเรียน 504,000         โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนบ้านเขาตูม มีวุฒิการศึกษาทางอิสลาม บ้านเขาตูม

6 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ เพ่ือให้การศึกษาและให้นักเรียน 336,000         โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนบ้านตะบิตีงี มีวุฒิการศึกษาทางอิสลาม บ้านตะบิงตีงี

7 โครงการอบรมนักเรียนและ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 150,000         มหาวิทยาลัย กองการศึกษาฯ

เยาวชน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ฟาฏอนี

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตามหลักการอิสลาม

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนา 400,000         องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ประสานแผนพัฒนาการศึกษา การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัด

4 ปีขององค์กรปกครอง และประสานแผนพัฒนาการศึกษา ปัตตานี

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดรวมถึงการปรับปรุง เพ่ิมเติม 

การจัดท า การติดตามและประเมินผล

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



62 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการสร้างและพัฒนา เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดท า 500,000         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

เครือข่ายการจัดท าแผน แผนและงบประมาณทางการศึกษาของ จังหวัดปัตตานี

และงบประมาณทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื นท่ี

เจ้าภาพระดับภาคใต้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้

10 โครงการจัดหาและพัฒนา พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 300,000         กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ระบบการบริหารจัดการศึกษา ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ท่ีครอบคลุมทั งด้านบริหารวิชาการ 

ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริหารงานบุคคล

ประเทศไทย 4.0 และด้านบริหารงบประมาณอันน าไปสู่

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม่ (New Economy Model) 

ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

11 โครงการอาหารเสริม (นม) บริการอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน 1,337,600      โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ระดับชั นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัด อบจ.

ปัตตานี

12 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรม 100,000         ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน การจัดการศึกษาท้องถ่ิน ได้แลกเปล่ียน ก าหนด

เรียนรู้ เพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์

ในการท างานให้กับบุคลากร

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



63 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ นักเรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 30,000          ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกัด ก าหนด

ในโรงเรียน อปท อบจ.ปัตตานีเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง

ใน 5 สาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือก

ในระดับ อปท.และระดับประเทศ

14 โครงการคัดเลือกนักเรียนและ ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปัตตานี 250,000         ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

ครูเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทาง ก าหนด

ทางวิชาการของ อปท. วิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้

ระดับภาคใต้ ตามกิจกรรมทางวิชาการท่ีก าหนด

15 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพ่ือสนับสนุนชุมนุมลูกเสือเข้าร่วม 30,000          ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

ลูกเสือ กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ก าหนด

ประจ าปี 2562 ของครูและนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษา อบรมและศึกษาดูงานบุคลากรกอง 400,000         องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่วนจังหวัด

กองการศึกษา ศาสนาและ  ข้าราชการครูและบุคลากร ปัตตานี และ

วัฒนธรรม และโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สถานท่ีก าหนด

ในสังกัด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



64 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมให้กับแกนน าสตรี 4,500,000      องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี มุสลิม ทัศนศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ส่วนจังหวัด

วันพบปะมุสลีมะห์ ปัตตานี และ

สถานท่ีในเขต

จังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



65 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคัดเลือกและเข้าร่วม นักเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตานี เข้าร่วม 350,000         ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร ก าหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน ปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบคัดเลือก

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และ ระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศใน

รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ระดับประเทศ

2 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมการ 50,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์ แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร อบจ.ปัตตานีและ

การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนในสังกัด

3 โครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีสนามกีฬา 50,000          องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

สนามกีฬากลางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 

4 โครงการจัดพิธีร่วมละหมาด จัดกิจกรรมละหมาด อ่านคุตบะฮ์ 600,000         สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

เน่ืองในวันฮารีรายอฮัจย์ เชือดกรุบาน และมอบเงินบริจาค อบจ.ปัตตานี

ให้กับเด็กท่ีมาร่วมงาน

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



66 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 400,000         สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

และแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียน อบจ.ปัตตานี และ

ตาดีกาในพื นท่ีจังหวัดปัตตานี สถานท่ีในเขต

จังหวัดปัตตานี

6 โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 250,000         อบจ.ปัตตานี และ กองการศึกษาฯ

มีส่วนร่วมของประชาชนตาม ของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ สถานท่ีในเขต

แนวทางประชารัฐในเทศกาล ในเทศกาลถือศีลอดในการเสริมสร้าง จังหวัดปัตตานี

ถือศีลอด ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ

เข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



67 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 5,000            โรงเรียน โรงเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ของนักเรียนโรงเรียน และครู

บ้านเขาตูม

2 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาตูม และจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

3 โครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 2,078,400      โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้าน

โรงเรียนบ้านเขาตูม ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เขาตูม เขาตูม

ปีท่ี 6

4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนโรงเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

บ้านเขาตูม ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551และตาม

ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  โรงเรียนบ้านเขาตูม

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



68 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการพัฒนาห้องสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาตูม ในห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

ต่าง ๆ ในโรงเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

7 โครงการพัฒนาการบริหารจัด จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000         โรงเรียน โรงเรียน

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

(SBMLD)

8 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 15,000          โรงเรียน โรงเรียน

ยาเสพติด แก่นักเรียนเก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและคิด 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

รักการอ่านในสถานศึกษา วิเคราะห์ และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ขององค์กรปกครองส่วน ท่ีถูกต้องทันเหตุการณ์

ท้องถ่ิน

10 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



69 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านให้กับเด็ก 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

ภาษาไทย และจัดซ้ือส่ือส่งเสริมการอ่าน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

12 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ส ารวจนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 133,000         โรงเรียน โรงเรียน

ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

แจกจ่ายเงินให้กับเด็กท่ีมีฐานะยากจน

13 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรม 802,500         โรงเรียน โรงเรียน

และการบริหารงานท่ัวไป ในการจัดการเรียนการสอน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ

ประสบการณ์โดยตรง

14 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ 253,600         โรงเรียน โรงเรียน

หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสาระ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

การเรียนรู้เพ่ิมเติมและอ่ืน ๆ

15 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 149,700         โรงเรียน โรงเรียน

การเรียน อุปกรณ์การเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 149,900         โรงเรียน โรงเรียน

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



70 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 202,800         โรงเรียน โรงเรียน

วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และการ

บริการสารสนเทศ

18 โครงการจัดหาและพัฒนา พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 300,000         โรงเรียน โรงเรียน

ระบบการบริหารจัดการศึกษา ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

อเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป

ประเทศไทย 4.0 ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร

งบประมาณ ให้เป็นโรงเรียนนวัตกรรม

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD-

Innovation Schools)

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



71 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 5,000            โรงเรียน โรงเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ของนักเรียนโรงเรียน และครู

บ้านตะบิงตีงี

2 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิตีงี และจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

3 โครงการกิจกรรมของศูนย์การ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถาน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ในสถานศึกษาของโรงเรียน ศึกษาของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

หน่วยงาน  โรเรียนบ้านตะบิงตีงี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



72 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมกระบวนการ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนการบริหารตาม เรียนการสอน การบริหารตาม บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์ "สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์การ

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

5 โครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับ 1,272,200      โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนโรงเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี และตามความต้องการของชุมชน

และท้องถ่ิน

7 โครงการพัฒนาห้องสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ในห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

8 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

ต่าง ในโรงเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



73 

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการพัฒนาการบริหารจัด จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000         โรงเรียน โรงเรียน

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

(SBMLD)

10 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 15,000          โรงเรียน โรงเรียน

ยาเสพติด แก่นักเรียนเก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและคิด 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

รักการอ่านในสถานศึกษา วิเคราะห์และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ขององค์กรปกครอง ท่ีถูกต้องทันเหตุการณ์

ส่วนท้องถ่ิน

12 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

13 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

(มุตะวัซซีเฏาะห์)

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านให้กับเด็ก 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

ภาษาไทย และจัดซ้ือส่ือส่งเสริมการอ่าน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

15 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ส ารวจนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 124,000         โรงเรียน โรงเรียน

ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือแจกจ่าย บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เงินให้กับเด็กท่ีมีฐานะยากจน

16 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรมในการ 676,900         โรงเรียน โรงเรียน

และการบริหารงานท่ัวไป จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

โครงการต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

และได้รับประสบการณ์โดยตรง

17 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ 173,200         โรงเรียน โรงเรียน

หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสาระ บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การเรียนรู้เพ่ิมเติมและอ่ืน ๆ

18 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 97,300          โรงเรียน โรงเรียน

การเรียน อุปกรณ์การเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 99,200          โรงเรียน โรงเรียน

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 153,100         โรงเรียน โรงเรียน

วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และการ

บริการสารสนเทศ

21 โครงการจัดหาและพัฒนา พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 300,000         โรงเรียน โรงเรียน

ระบบการบริหารจัดการศึกษา ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ัง ด้านบริหารวิชาการ 

ประเทศไทย 4.0 ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริหารงานบุคคล

และด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็น

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถ่ิน (SBMLD-Innovation 

Schools)

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบปิดผิวด้วยพีวีซี 32,500            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

แบบปิดผิวด้วย มี 3 ล้ินชัก ขนาด 1,200x692x740 mm. 

พีวีซี จ านวน 5 ตัว

2 เก้าอ้ีท างาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน แบบมีพนัก มีล้อ 30,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ปรับระดับสูงต่ า จ านวน 5 ตัว

3 เก้าอ้ีท างาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน แบบหนัง โครงขาเหล็กชุบ 20,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

โครเม่ียม ปรับระดับได้ด้วยเกลียวหมุน 

จ านวน 1 ตัว

4 พระบรม จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ 25,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร จ านวน 5 องค์

5 เคร่ืองฟอกอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ แบบต้ังพ้ืน 43,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ก าลังไฟ 40 วัตต์จ านวน 1 ตัว

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 3,000              กองแผนฯ กองแผนฯ

พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด อบจ.ปัตตานี

รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ท่ี ครุภัณฑ์
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะท างานพร้อม จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี 13,500            กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

เก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด

2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 6,000              กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

พร้อมเก้าอ้ี พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด

3 ตู้เก็บเอกสาร จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 85,000            กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

แบบบานเล่ือน ขนาดกว้าง 0.35 ม. ยาว 4.60 ม.

กระจก  สูง 2.50 ม. จ านวน 1 ตู้

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



79 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.3 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง ในสนาม 780,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ในสนามกีฬา กีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร

ปัตตานี จ านวน 520 ตัว ส่วนจังหวัด

ปัตตานี

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.4 แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 3,000              สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ผู้โดยสาร

อบจ.ปัตตานี.

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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2. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ

   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กระดานเซรามิค จัดซ้ือกระดานเซรามิค กรีนบอร์ด 88,000            โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

กรีนบอร์ด จ านวน 2 ชุด

2 เคร่ืองเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่น สนามเด็กเล่น 300,000          โรงเรียน กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเล่น บ้านเขาตูม

โรงเรียนบ้าน

เขาตูม

3 เคร่ืองเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่น สนามเด็กเล่น 300,000          โรงเรียน กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเล่น บ้านตะบิงตีงี

โรงเรียนบ้าน

ตะบีงตีงี

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

   3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถโดยสาร จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง 1,288,000        อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

12 ท่ีน่ัง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 

จ านวน 1 คัน

2 รถยนต์ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคล่ือน 1,490,000        อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ตรวจการณ์ 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,000 ซีซี จ านวน 1 ตัว

3 รถบรรทุก จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 957,000          อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

(ดีเซล) ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

   3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถขุดตีนตะขาบ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิค ความจุบุ้งก้ี         6,800,000 อบจ.ปน. กองช่าง

ไฮดรอลิค ไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม. เคร่ืองยนต์ดีเซล

ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า จ านวน  1 คัน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

   4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รถไถ จัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม ขนาด 10 แรงม้า 66,000            ม.6 ต.ป่าไร่ กองช่าง

อ.แม่ลาน

จ.ปัตตานี

2 เคร่ืองสูบน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,000            ม.6 ต.ป่าไร่ กองช่าง

ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ อ.แม่ลาน

450 ลิตรต่อนาที จ.ปัตตานี
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5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

   5.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ชุดเคร่ืองเสียง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงพร้อมชุดไมค์ประชุม 904,700          สถานท่ีของรัฐ กองกิจการ

ประชุมพร้อมไมค์ ส าหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหาร หรือเอกชน สภาฯ

ส่วนจังหวัด พร้อมติดต้ัง รายละเอียดดังน้ี ในจังหวัด

1.เคร่ืองควบคุม จ านวน 1 เคร่ือง ปัตตานี

2.ไมค์ประชุม(ประธานสภาฯ) จ านวน 2 อัน

3.ไมค์ประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุม) 

จ านวน 43 อัน 

4.สายเช่ือม จ านวน 24 เส้น

5.ล าโพงติดผนัง จ านวน 3 คู่

6.เคร่ืองแอมป์ส าหรับประชุมพร้อมอุปกรณ์

จ านวน 1 เคร่ือง

7.สายล าโพง ยาว 100 เมตร จ านวน 1 ม้วน

8.ค่าบริการติดต้ัง 1 งาน
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6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

   6.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวงจรปิด จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 1,500,000        สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

CCTV พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ชุด อบจ.ปัตตานี

ประกอบด้วย

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย 6 ตัว

-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย 1 ตัว

-อุปกรณ์สลับสัญญาณ เครือข่าย 24 ช่อง 

1 ตัว 

-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เคร่ือง

-ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้

-โทรทัศน์ แอล อี ดี  (LED TV) แบบ

Smart TV 48 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
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6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

   6.2 แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล้องวงจรปิด ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสถานี 2,112,600        สถานีขนส่ง กองคลัง

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ผู้โดยสาร

อบจ.ปัตตานี.
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7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬำ

   7.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 300,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ออกก าลังกาย ส าหรับติดต้ังบริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร

กลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัด

 จ านวน 8 ชุด ปัตตานี
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562



89 

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   8.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 22,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

ส านักงาน 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 48,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จอขนาด ไม่น้อยกว่า 

ส านักงาน 19 น้ิว จ านวน 3 เคร่ือง

3 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 15,200            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 4 ชุด

4 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 16,000            กองแผนฯ กองแผนฯ

คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จอขนาด ไม่น้อยกว่า อบจ.ปัตตานี

ส านักงาน 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง
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งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 17,000            กองแผนฯ กองแผนฯ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จอขนาด อบจ.ปัตตานี

โน้ตบุ๊ก ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

6 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 7,600              กองแผนฯ กองแผนฯ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อบจ.ปัตตานี

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด

7 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 7,900              กองแผนฯ กองแผนฯ

ชนิดเลเซอร์ ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 อบจ.ปัตตานี

 หรือชนิด LED (27 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

8 เคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,500              กองแผนฯ กองแผนฯ

จ านวน 1 เคร่ือง อบจ.ปัตตานี
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   8.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 32,000            กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จอขนาด ไม่น้อยกว่า 

ส านักงาน 19 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง

2 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 7,600              กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2 ชุด

3 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 5,200              กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์ ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง

 หรือชนิด LED

4 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 5,000              กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

800VA จ านวน 2 เคร่ือง
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   8.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน             22,000 อบจ.ปน. กองช่าง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า

ส านักงาน 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง

2 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ               3,800 อบจ.ปน. กองช่าง

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด

3 เคร่ืองพิมพ์สี จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึก             14,200 อบจ.ปน. กองช่าง

แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) ส าหรับกระดาษ A3 

(Inkjet printer) จ านวน 2 เคร่ือง

4 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด               2,500 อบจ.ปน. กองช่าง

800VA จ านวน 1 เคร่ือง
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8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

   8.4 แผนงำนกำรพำณิชย์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 16,000            สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จอขนาด ไม่น้อยกว่า ผู้โดยสาร

ส านักงาน 19 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง อบจ.ปัตตานี.

2 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3,800              สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้โดยสาร

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง อบจ.ปัตตานี.

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด

3 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 2,600              สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ชนิดเลเซอร์ ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง ผู้โดยสาร

หรือชนิด LED อบจ.ปัตตานี.

4 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,500              สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

800VA จ านวน 1 เคร่ือง ผู้โดยสาร

อบจ.ปัตตานี.
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9. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน

   9.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองฉีดน้ า จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาดแรงดัน 5,300              อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

แรงดันสูง 120 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
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พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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1. ยูทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   1.1 แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.409 - น ้าตกทรายขาว 10,000,000 ต.นาปะดู่ แขวงทางหลวง

ระยะทาง 0.670 กม (ตอนท่ี 3) อ.โคกโพธ์ิ ชนบทปัตตานี

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.จือแรนิบง - บ.แนบุ (ตอนท่ี 2) 25,000,000 ต.ลิปะสะโง แขวงทางหลวง

ระยะทาง 5.100 กม. อ.หนองจิก ชนบทปัตตานี

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทช.ปน.4015 - หาดแฆแฆ 25,000,000 ต.น ้าบ่อ แขวงทางหลวง

ระยะทาง 3.500 กม. (ตอนท่ี 2) อ.ปะนาเระ ชนบทปัตตานี

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทล.42 - บ้านสายบุรี 17,500,000 ต.ตะบิ ง แขวงทางหลวง

ระยะทาง 0.650 กม. อ.สายบุรี ชนบทปัตตานี

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ

(บาท)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

โครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอ่ืนเข้าด าเนินงานในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.1 แผนงาน กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 11,000,000    ตอน นาเกตุ- แขวงทางหลวง

หมายเลข 04090100 ตอน ป่าพ้อ ปัตตานี

นาเกตุ-ป่าพ้อ ตอน 1 ระหว่าง 

กม.0+213 - กม.2+367

2 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 6,665,000      ตอน นาเกตุ- แขวงทางหลวง

หมายเลข 04090100 ตอน นาเกตุ- ป่าพ้อ ปัตตานี

ป่าพ้อ ตอน 2 ระหว่าง กม.16+065 - 

กม.17+341

3 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 8,320,000      ตอน บราโอ- แขวงทางหลวง

หมายเลข 04100102 ตอน บราโอ- ยะลา ปัตตานี

ยะลา ระหว่าง กม.28+040 - 

กม.29+907

4 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 15,000,000    ตอน ปัตตานี- แขวงทางหลวง

หมายเลข 04100101 ตอน ปัตตานี- บราโอ ปัตตานี

บราโอ ระหว่าง กม.2+780 - 

กม.4+653

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 5,888,000      ตอน สายบุรี- แขวงทางหลวง

หมายเลข 40600100 ตอน สายบุรี- กะรุบี ปัตตานี

กะรุบี ระหว่าง กม.0+015 - 

กม.0+930

6 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 15,000,000    ตอน มายอ- แขวงทางหลวง

หมายเลข 40610102 ตอน มายอ- ปะนาเระ ปัตตานี

ปะนาเระ ระหว่าง กม.31+355 - 

กม.32+375

7 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 9,952,000      ตอน วังพญา- แขวงทางหลวง

หมายเลข 40710200 ตอน วังพญา- พิเทน ปัตตานี

พิเทน ตอน 1 ระหว่าง กม.13+248 - 

กม.15+445

8 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 9,063,000      ตอน วังพญา- แขวงทางหลวง

หมายเลข 40710200 ตอน วังพญา- พิเทน ปัตตานี

พิเทน ตอน 2 ระหว่าง กม.20+300 - 

กม.20+823และ กม.20+843 - 

กม.22+427

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 งบประมาณ

(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 11,800,000    ตอน ละหาร- แขวงทางหลวง

หมายเลข 41570101 ตอน ละหาร- ทุ่งน้อย ปัตตานี

ทุ่งน้อย ระหว่าง กม.0+030 - 

กม.0+810

10 กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง 6,016,000      ตอน แขวงทางหลวง

หมายเลข 41680200 ปะลุกาสาเมาะ- ปัตตานี

ตอน ปะลุกาสาเมาะ-ตะโละดือรามัน ตะโละดือรามัน 

ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+719

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.2 แผนงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบูรณะโครงข่าย โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง 25,000,000    ตอน ดอนรัก- แขวงทางหลวง

ทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค เช่ือมโยงระหว่างภาค ทางหลวง บือแน ปัตตานี

หมายเลข 00420202 ตอน ดอนรัก-

บือแน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+780-

กม.110+180 (RT.)

2 โครงการบูรณะโครงข่าย โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง 25,000,000    ตอน ดอนรัก- แขวงทางหลวง

ทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค เช่ือมโยงระหว่างภาค ทางหลวง บือแน ปัตตานี

หมายเลข 00420202 ตอน ดอนรัก- ตอน 2

บือแน ตอน 2 ระหว่าง กม.128+500-

กม.133+500 (RT.)

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.3 แผนงาน กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยทางถนน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 662,900         ตอน บราโอ- แขวงทางหลวง

ทางถนน 04100102 ตอน บราโอ-ยะลา ตอน 1 ยะลา ตอน 1 ปัตตานี

ระหว่าง กม.16+100 - กม.16+420

2 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1,932,000      ตอน มายอ- แขวงทางหลวง

ทางถนน 40610102 ตอน มายอ-ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี

ระหว่าง กม.24+930 - กม.26+530

3 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1,503,100      ตอน กะลาพอ- แขวงทางหลวง

ทางถนน 40740100   ตอน กะลาพอ-ปากู ปากู ปัตตานี

ระหว่าง กม.2+090 - กม.3+290

4 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ 1,977,000      งาแม่- แขวงทางหลวง

ทางถนน จราจร ทางหลวงหมายเลข 04180101 มะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี

ตอน งาแม่-มะพร้าวต้นเดียว 

ระหว่าง กม.6+000 - กม.6+500

ทางหลวงหมายเลข 04180102   

ตอน มะพร้าวต้นเดียว-ยุโป ตอน 3 

ระหว่าง กม.6+500 - กม.26+775 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 715,700         ตอน งาแม่- แขวงทางหลวง

ทางถนน 04180101 ตอน งาแม่- มะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี

มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.6+000-  ตอน 

กม.6+500ทางหลวงหมายเลข มะพร้าวต้นเดียว-

04180102 ตอน มะพร้าวต้นเดียว- ยุโป

ยุโป ตอน 3 ระหว่าง กม.6+500 - 

กม.26+775 (เป็นช่วงๆ)

6 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข          1,073,700      ตอน นาจวก- แขวงทางหลวง

ทางถนน 00420201 ตอน นาจวก-ดอนรัก ดอนรัก ปัตตานี

ระหว่าง กม.69+759 - กม.99+616 ตอน ดอนรัก-

(เป็นช่วงๆ)             บือแน

ทางหลวงหมายเลข 00420202 ตอน บือแน-

ตอน ดอนรัก-บือแน ระหว่าง ทุ่งคล้า

กม.99+616 - กม.134+492 

(เป็นช่วงๆ)  

ทางหลวงหมายเลข 00420203

ตอน บือแน-ทุ่งคล้า ระหว่าง 

กม.134+492 - กม.142+786   

(เป็นช่วงๆ)             

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) ทางหลวงหมายเลข 00420204 แขวงทางหลวง

ตอน ทุ่งคล้า-มะนังดาล้า ระหว่าง ปัตตานี

กม.142+786 - กม.152+886 

(เป็นช่วงๆ)      

ทางหลวงหมายเลข 00420205 

ตอน มะนังดาล้า-กอตอ ระหว่าง 

กม.152+886 - กม.158+956 

(เป็นช่วงๆ)            

7 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 714,000          ตอน งาแม่-  แขวงทางหลวง

ทางถนน 04180101 ตอน งาแม่- มะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี

มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.0+000- 

กม.6+500 (เป็นช่วงๆ) 

ทางหลวงหมายเลข 04180102 

ตอน มะพร้าวต้นเดียว-ยุโป ตอน 1 

ระหว่าง กม.6+500 - กม.26+775

(เป็นช่วงๆ)                            

 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 912,200         ตอน นาจวก- แขวงทางหลวง

ทางถนน 00420201 ตอน นาจวก-ดอนรัก ดอนรัก ปัตตานี

บริเวณ กม.82+600  

ทางหลวงหมายเลข 00420201 

ตอน นาจวก-ดอนรัก ตอน 2 

บริเวณ กม.89+600     

9 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 00420202 700,000         ดอนรัก-บือแน แขวงทางหลวง

ทางถนน ตอน ดอนรัก-บือแน ตอน 1 ปัตตานี

 บริเวณ กม.107+730     

10 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานเคร่ืองหมายน้าทาง ทางหลวง 962,178         ตอน นาเกตุ- แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข 04090100 ตอน นาเกตุ- ป่าพ้อ ปัตตานี

ป่าพ้อ ระหว่าง กม.6+219 - ตอน ยะรัง-

กม.15+850 (เป็นช่วงๆ) มายอ

ทางหลวงหมายเลข 40610101 ตอน มายอ-

ตอน ยะรัง-มายอ ระหว่าง ปะนาเระ

กม.0+000 - กม.14+133

ทางหลวงหมายเลข 40610102 

ตอน มายอ-ปะนาเระ ระหว่าง 

กม.14+133 - กม.23+000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานเคร่ืองหมายน้าทาง ทางหลวง   481,000         ตอน งาแม่- แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข 04180101 ตอน งาแม่- มะพร้าวต้นเดียว ปัตตานี

มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.0+340- 

กม.6+484 (LT.)  

ทางหลวงหมายเลข 04180102 

ตอน มะพร้าวต้นเดียว-ยุโป ตอน 2 

ระหว่าง กม.10+000 - 

กม.26+752 (LT.)  

12 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานเคร่ืองหมายน้าทาง ทางหลวง 1,118,796       ตอน ปาแด- แขวงทางหลวง

ทางถนน หมายเลข 00430301 ตอน ปาแด- เกาะเปาะ ปัตตานี

เกาะเปาะ ระหว่าง กม.92+550 - 

กม.93+798 

ทางหลวงหมายเลข 00430302 

ตอน เกาะเปาะ-มะพร้าวต้นเดียว 

ระหว่าง กม.93+822 - กม.94+950

ทางหลวงหมายเลข 04100102 

ตอน บราโอ-ยะลา ระหว่าง 

กม.10+100 - กม.20+996 

ทางหลวงหมายเลข 04100102 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) ตอน บราโอ-ยะลา ระหว่าง 

กม.21+020 - กม.36+836 

ทางหลวงหมายเลข 41670100 

ตอน ป่าไหม้-ไทรทอง 

ระหว่าง กม.0+024 - กม.9+600 

13 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3,335,700      ตอน ดอนรัก- แขวงทางหลวง

ทางถนน 00420202 ตอน ดอนรัก-บือแน บือแน ปัตตานี

ตอน 2 ระหว่าง กม.122+370 - 

กม.123+730                    

14 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1,672,400      ตอน นาจวก- แขวงทางหลวง

ทางถนน 00420201 ตอน นาจวก-ดอนรัก ดอนรัก ปัตตานี

ตอน 1 ระหว่าง กม.74+600 - 

กม.75+960                    

15 กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2,102,600      ตอน ปาแด- แขวงทางหลวง

ทางถนน 00430301 ตอน ปาแด-เกาะเปาะ เกาะเปาะ ปัตตานี

ตอน 2 ระหว่าง กม.83+499 - 

กม.84+379                    

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.4 แผนงาน กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพป้ายและเคร่ืองหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 00420201    729,400         ตอน นาจวก- แขวงทางหลวง

ป้ายและเคร่ืองหมายจราจร ตอน นาจวก-ดอนรัก ตอน 3 ดอนรัก ปัตตานี

รองรับทางหลวงอาเซียน ท่ี กม.89+700  

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.5 แผนงาน โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ 883,000         ตอน สายบุรี- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข กะรุบี ปัตตานี

40600100 ตอน สายบุรี-กะรุบี 

ระหว่าง กม.14+198 - กม.16+108

2 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ 441,500         ตอน กะลาพอ- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ปากู ปัตตานี

40740100 ตอน กะลาพอ-ปากู 

ตอน 2 ระหว่าง กม.12+500 - 

กม.12+501

3 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ 1,766,000      ตอน จะรังตาดง- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข มายอ ปัตตานี

40920200 ตอน จะรังตาดง-มายอ

ระหว่าง กม.24+550  กม.31+300

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัย 1,766,000      ตอน กะลาพอ- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวง ปากู ปัตตานี

หมายเลข 40740100 ตอน กะลาพอ-

ปากู ตอน 1 ระหว่าง กม.1+350 - 

กม.11+400 

5 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัย 883,000         ตอน ปะเสยะวอ- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ปะนาเระ ปัตตานี

41570102 ตอน ปะเสยะวอ-ปะนาเระ

ระหว่าง กม.6+394 - กม.24+238 

6 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัย 1,766,000      ตอน ป่าไหม้- แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ไทรทอง ปัตตานี

41670100 ตอน ป่าไหม้-ไทรทอง 

ระหว่าง กม.1+230 - กม.8+156

7 โครงการปรับปรุงความ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ 440,900         ตอน ทางเข้า แขวงทางหลวง

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข บางมะรวด ปัตตานี

43340100 ตอน ทางเข้าบางมะรวด 

ระหว่าง กม.0+221 - กม.0+222 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.6 แผนงาน โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาทางหลวง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน 3,000,000      ตอน จะรังตาดง- แขวงทางหลวง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอาคารระบายน ้า ทางหลวง มายอ ปัตตานี

การจราจรและขนส่ง หมายเลข 40920200 ตอน จะรังตาดง-

มายอ ตอน 1 ท่ี กม.18+405 

2 โครงการพัฒนาทางหลวง กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพาน 3,000,000       ตอน จะรังตาดง- แขวงทางหลวง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอาคารระบายน ้า ทางหลวงหมายเลข มายอ ปัตตานี

การจราจรและขนส่ง 40920200 ตอน จะรังตาดง-

มายอ ตอน 2  ท่ี กม.19+095

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ ท่ี 3  "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้ าหนักร้อยละ 30)" 

   3.7 แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นท่ี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นท่ี 33,000,000    ตอน นาจวก- แขวงทางหลวง

ระดับภาค ระดับภาคทางหลวงหมายเลข ดอนรัก ปัตตานี

00420201   ตอน นาจวก-ดอนรัก 

ระหว่าง กม.94+760 - กม.95+873

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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