
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  แก้ไขแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 3) 
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 3)       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้) 

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง
1 โครงการล าดับท่ี 2 16 ส านักปลัดฯ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน

โครงการลานสร้างสรรค์ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2562 ตามแผนงานเดิม ให้สอดคล้องกับ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล สภาวะปัจจุบัน เพ่ือให้การปฎิบัติงาน
ยาเสพติด และ TO BE มีประสิทธิภาพและบรรลุ
NUMBER ONE ตามวัตถุประสงค์

2 โครงการล าดับท่ี 3 16 ส านักปลัดฯ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2562 ตามแผนงานเดิม ให้สอดคล้องกับ
เยาวชน สภาวะปัจจุบัน เพ่ือให้การปฎิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

ลงวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2562 แก้ไข (คร้ังท่ี 3)
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  14  พฤษภำคม 2562

กำรแก้ไข

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



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 2

1 โครงการลานสร้างสรรค์ จัดอบรมให้กับเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล และห่างไกลจากยาเสพติด
ยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE
แก้ไข
โครงการลานสร้างสรรค์ จัดอบรมให้กับเยาวชนให้รู้ถึงพิษภัย 300,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล และห่างไกลจากยาเสพติด
ยาเสพติด และ TO BE 
NUMBER ONE

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 562 หน้า 16 ล าดับท่ี 3

2 โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย ฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนจังหวัด 500,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
เยาวชน ปัตตานี (ในระบบ และนอกระบบ)
แก้ไข
โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย ฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนจังหวัด 500,000         อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ
เยาวชน ปัตตานี (ในระบบ และนอกระบบ)

ลงวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ลงช่ือ
(นายเศรษฐ  อัลยุฟรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข (คร้ังท่ี 3)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1
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