
 
 
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  แก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 2/2562) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

.................................... 
   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แก้ไข (ครั้งที่ 2/2562)       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้) 

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง
1 ล ำดับท่ี 11 12 ส ำนักปลัดฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำ เดือนพฤศจิกำยน 2561 - เดือนพฤษภำคม - กรกฏำคม 2562 ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบจ. มกรำคม 2562 สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน
และข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร มีประสิทธิภำพและบรรลุ
ส่วนจังหวัดปัตตำนี ตำมวัตถุประสงค์

2 ล ำดับท่ี 15 12 ส ำนักปลัดฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอบรมคุณธรรม เดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2562 เดือนพฤษภำคม - กรกฏำคม 2562 ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนำศักยภำพ สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน
บุคลำกรในสังกัดองค์กำร มีประสิทธิภำพและบรรลุ
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ตำมวัตถุประสงค์

3 ล ำดับท่ี 1 14 ส ำนักปลัดฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน 2562 เดือนพฤษภำคม - กรกฏำคม 2562 ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
และส่งเสริมคุณภำพชีวิต สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน
คนพิกำรในจังหวัดปัตตำนี มีประสิทธิภำพและบรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2562 แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2562)
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  3  เมษำยน  2562

กำรแก้ไข
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข

4 ล ำดับท่ี 3 14 ส ำนักปลัดฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมอำชีพ เดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2562 เดือนมิถุนำยน - สิงหำคม 2562 ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
ส ำหรับคนพิกำร เด็กก ำพร้ำ สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน
และผู้ด้อยโอกำส จ.ปัตตำนี มีประสิทธิภำพและบรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์
5 ล ำดับท่ี 1 16 ส ำนักปลัดฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

และพัฒนำคุณภำพชีวิต เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน 2562 เดือนพฤษภำคม - กรกฏำคม 2562 ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
ผู้สูงอำยุจังหวัดปัตตำนี สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน

มีประสิทธิภำพและบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์

6 ล ำดับท่ี 1 19 กองกิจกำร งบประมำณ 1,000,000 บำท งบประมำณ 1,670,000 บำท ปรับปรุงระยะเวลำกำรด ำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ สภำฯ ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตำมแผนงำนเดิม ให้สอดคล้องกับ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตำนี เดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2562 เดือนมกรำคม - เมษำยน 2562 สภำวะปัจจุบัน เพ่ือให้กำรปฎิบัติงำน

เดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม 2562 มีประสิทธิภำพและบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์

ลงวันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2562

(นำยเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี



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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 11 ล าดับท่ี 11

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา 2,000,000      สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. วิชาการ หรือเอกชน
และข้าราชการองค์การบริหาร - ทัศนศึกษาดูงาน ในจังหวัด
ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี
แก้ไข
โครงการฝึกอบรมสัมมนา - จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา 2,000,000      สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. วิชาการ หรือเอกชน
และข้าราชการองค์การบริหาร - ทัศนศึกษาดูงาน ในจังหวัด
ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 12 ล าดับท่ี 15

2 โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 200,000         สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือเอกชน
บุคลากรในสังกัดองค์การ ในจังหวัด
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี
แก้ไข
โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม 200,000         สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด หรือเอกชน
บุคลากรในสังกัดองค์การ ในจังหวัด
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 14 ล าดับท่ี 1

1 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ 350,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และผู้ปกครองคนพิการ สนับสนุนวัสดุ
คนพิการในจังหวัดปัตตานี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก

แก่คนพิการ
แก้ไข
โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ 350,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และผู้ปกครองคนพิการ สนับสนุนวัสดุ
คนพิการในจังหวัดปัตตานี อุปกรณ์อ านวยความสะดวก

แก่คนพิการ

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 14 ล าดับท่ี 3

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการประกอบ 400,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
ส าหรับคนพิการ เด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด
และผู้ด้อยโอกาส จ.ปัตตานี
แก้ไข
โครงการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการประกอบ 400,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
ส าหรับคนพิการ เด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด
และผู้ด้อยโอกาส จ.ปัตตานี

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ท่ี โครงการ
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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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 16 ล าดับท่ี 1

1 และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเอง
ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
แก้ไข
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ จัดอบรมการเสริมสร้างศักยภาพ 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเอง
ผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 19 ล าดับท่ี 1

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 1,000,000      สถานท่ีของรัฐ กองกิจการสภาฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ดูงานให้แก่ผู้น าในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี หรือเอกชน

ในจังหวัด

 ปัตตานี

แก้ไข

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า จัดฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา 1,670,000      สถานท่ีของรัฐ กองกิจการสภาฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ดูงานให้แก่ผู้น าในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี หรือเอกชน

ในจังหวัด

 ปัตตานี

ลงช่ือ
(นายเศรษฐ  อัลยุฟรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ลงวันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2562

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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