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ส่วนที่  1 
 

1. บทน ำ  
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 26 และข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตลอดจนควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลของผู้บริหารท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป 
 

 แยกประเภทยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
 

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 



2 
 

3. ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ขั้นตอนที่  3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาโดยโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ที่บรรจุในแผนการด าเนินงานมีที่มาจาก 
 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 าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
4.4 ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5 สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานต่อ ๆ ไป 

 
****************************** 
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ส่วนท่ี 2

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ

  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 18 9.18 39,714,800          16.52 ส านักปลัดฯ, กองกิจฯ, 

กองแผนฯ, กองคลัง

  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  1.3 แผนงานการศึกษา 62 31.63 15,023,500          6.25 กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษาฯ,

รร.บ้านเขาตูม, รร.บ้านตะบีตีงี

  1.4 แผนงานสาธารณสุข 3 1.53 450,000              0.19 ส านักปลัดฯ

  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 2.04 1,400,000            0.58 ส านักปลัดฯ

  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 7 3.57 9,844,000            4.10 กองช่าง

  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 5.10 8,504,100            3.54 ส านักปลัดฯ, กองแผนฯ, 

กองคลัง, กองการศึกษาฯ

  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9 4.59 5,780,000            2.40 ส านักปลัดฯ, กองกิจฯ, 

กองการศึกษาฯ

  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.51 98,000                0.04 กองช่าง

  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  1.11 แผนงานการพาณิชย์ 5 2.55 1,241,400            0.52 กองคลัง, กองช่าง

  1.12 แผนงานงบกลาง 1 0.51 120,000              0.05 ส านักปลัดฯ

รวม 120 61.22 82,175,800         34.19

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

แบบ ผด.01
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน

  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  2.3 แผนงานการศึกษา 3 1.53 580,000              0.24 กองช่าง

  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.02 4,761,000            1.98 กองช่าง

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -

  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 33 16.84 103,507,000        43.06 กองช่าง

  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  2.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 38 19.39 108,848,000       45.28

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

   และส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน

  3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.53 300,000              0.12 กองช่าง

  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.51 82,400                0.03 กองช่าง

  3.10 แผนงานการเกษตร 13 6.63 13,842,000          5.76 กองช่าง

  3.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  3.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 17 8.67 14,224,400         5.92

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน

  4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 2.04 950,000              0.40 กองแผนฯ, กองช่าง

  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - -

  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  4.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  4.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 4 2.04 950,000             0.40

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ

   และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว

  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 0.51 300,000              0.12 ส านักปลัดฯ

  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - -

  5.3 แผนงานการศึกษา - - - - -

  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.51 1,200,000            0.50 กองช่าง

  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -

  5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7 3.57 31,455,000          13.09 กองคลัง, กองช่าง

  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -

  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  5.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 9 4.59 32,955,000         13.71

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคง

   และเสริมสร้ำงสันติสุข

  6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 1.02 350,000 0.15 ส านักปลัดฯ, กองช่าง

  6.3 แผนงานการศึกษา 2 1.02 30,000 0.01 รร.บ้านเขาตูม, รร.บ้านตะบีตีงี

  6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - -

  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - -

  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -

  6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.51 10,000 0.00 กองการศึกษาฯ

  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.02 505,000 0.21 กองการศึกษาฯ

  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.51 332,400 0.14 กองช่าง

  6.10 แผนงานการเกษตร - - - - -

  6.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - -

  6.12 แผนงานงบกลาง - - - - -

รวม 8 4.08 1,227,400           0.51

รวมท้ังส้ิน 196 100 240,380,600       100

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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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 โครงการจัดงานเน่ืองในวัน เพ่ือเป็นการร่วมน้อมร าลึก และสดุดี 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

รัฐพิธีและราชพิธี ในพิธีการต่าง ๆ

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 100,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพของพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

3 โครงการจัดเตรียมการ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก 550,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

รับเสด็จฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรม

วงศานุวงศ์เน่ืองในโอกาสเสด็จปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปัตตานี

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการจัดงานวันสถาปนา เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของ อบจ. 10,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสร้างความสามัคคี ระหว่าง

ปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้างและ ส.อบจ.

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

ส านักงาน และบริเวณสถานท่ีท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อบจ.ปน.

6 โครงการจัดท าส่ือประชา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 8,000,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

สัมพันธ์องค์การบริหาร งานต่าง ๆ ของ อบจ.ให้ประชาชนรับรู้

ส่วนจังหวัดปัตตานี ท่ัวกัน

7 โครงการปรับปรุงระบบฐาน จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์ 20,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ข้อมูลเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี

8 โครงการพัฒนาบุคลากรองค์  - จัดอบรม 200,000 อบจ.ปัตตานี/ ส านักปลัดฯ

การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  - ทัศนศึกษาดูงาน สถานท่ี

หลักสูตร "เพ่ิมประสิทธิภาพ หน่วยงานอ่ืน

การปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง หรือสถานท่ี

และพนักงานจ้างองค์การ รัฐบาลก าหนด

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี"

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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  - จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะผู้บริหาร 1,000,000 อบจ.ปัตตานี/ ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ลูกจ้าง สถานท่ี

ปัตตานี หลักสูตร "เพ่ิม ประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากร หน่วยงานอ่ืน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน หรือสถานท่ี

ราชการ" จังหวัดปัตตานี รัฐบาลก าหนด

10 โครงการฝึกอบรมสัมมนา  - จัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 2,000,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.  - ทัศนศึกษาดูงาน หรือเอกชน

และข้าราชการองค์การบริหาร ในจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

11 โครงการอบรมคุณธรรม  จัดอบรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง 200,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

จริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ประจ าและพนักงานจ้าง อบจ.ปัตตานี หรือเอกชน

บุคลากรในสังกัดองค์การ ในจังหวัด

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

12 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา  - ด าเนินการเลือกต้ังตามพระราช 25,000,000 ภายในเขต ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด บัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน จังหวัดปัตตานี

ปัตตานีและนายกองค์การ หรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2546 และระเบียบต่าง ๆ 

 - จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ท่ีใช้ในการเลือกต้ัง

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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.

13 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10,000 สถานท่ี ส านักปลัดฯ

วันท้องถ่ินไทย เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย รับผิดชอบ

อบจ.ปัตตานี
14 โครงการฝึกอบรมพัฒนา จัดฝึกอบรมเก่ียวกับหลักศาสนาและ 1,700,000      ฝึกอบรม กองกิจการสภาฯ

ศักยภาพผู้น าในพ้ืนท่ีจังหวัด ทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับหลัก ในสถานท่ี

ปัตตานี เศรษฐกิจพอเพียง ราชการ/เอกชน

15 โครงการเสริมสร้างความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 200,000         ฝึกอบรม กองกิจการสภาฯ

เก่ียวกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ในสถานท่ี

และการมีส่วนร่วมของ ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ราชการ/เอกชน

ประชาชนในพ้ืนท่ี

16 โครงการจัดท าแผนพัฒนา ด าเนินการอบรม/จัดท าเวทีประชาคม   250,000         พ้ืนท่ี กองแผนฯ

ท้องถ่ิน แก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง และ จังหวัดปัตตานี

แผนพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ 

ปฏิบัติติงานของ อบจ.ปัตตานี 

17 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือข่าย  -ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์และบทบาท 20,000          อบจ.ปัตตานี กองแผนฯ

เพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริม หน้าท่ีและผลการด าเนินงานของศูนย์

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  Clinic Center

ท้องถ่ิน หรือ Clinic Center  -จัดบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ เช่น

ด้านกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข

และการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)



13 

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.

18 โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  154,800          -ส านักปลัดฯ กองคลัง อบจ.

จ านวน  4  เคร่ือง   -กองช่าง
กองการศึกษาฯ

หน้าห้องนายกฯ

รวม 18 39,714,800

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 100,000         ส านักงาน ส านักงาน

การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ า การศึกษาเอกชน การศึกษาเอกชน

ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด มัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น อ.กะพ้อ จังหวัดปัตตานี

2 โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัย ปรับปรุงบ้านพักอาศัยของข้าราชการ 450,000         โรงเรียน กองช่าง

ของข้าราชการครูโรงเรียน ครูโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  รายละเอียด บ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 โครงการจ้างเหมาครูต่างประเทศ จ้างเหมาครูต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 384,000         สถานศึกษา กองการศึกษาฯ

เพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือสอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด

(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) ให้กับสถานศึกษา อบจ.ปัตตานี

ในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี

4 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษา จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 216,000         ภายในสนาม กองการศึกษาฯ

ความปลอดภัย ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร กีฬากลาง 

ส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 2 ราย อบจ.ปัตตานี

5 โครงการจ้างเหมา จ้างเหมาด าเนินการก าจัดขยะ 24,000          ภายในสนาม กองการศึกษาฯ

ด าเนินการก าจัดขยะ ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร กีฬากลาง 

ภายในสนามกีฬากลาง ส่วนจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

6 โครงการจ้างเหมาท าความ จ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า 120,000         ภายในสนาม กองการศึกษาฯ

สะอาดห้องน้ า ภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร กีฬากลาง 

ส่วนจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี

7 โครงการการปฐมนิเทศก่อนเปิด เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ 30,000          องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ภาคเรียนส าหรับข้าราชการครู ศึกษาและพนักงานจ้างโรงเรียน ส่วนจังหวัด

และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดมีวิสัยทัศน์แนวคิด ปัตตานี

พนักงานจ้างของโรงเรียน นโยบายการปฏิบัติงานไปใน

ในสังกัด ทิศทางเดียวกัน

8 โครงการคณะกรรมการการศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการ การศึกษาพบปะ 25,000          สถานศึกษา กองการศึกษาฯ
พบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ในสังกัด
ผู้ปกครอง และชุมชน โรงเรียน และชุมชน โรงเรียนในสังกัด เพ่ือส่งเสริม อบจ.ปัตตานี
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จังหวัดปัตตานี

9 โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน เพ่ือให้มีสถานท่ีอ่าน หนังสือประจ า 40,000          มัสยิดภายใน กองการศึกษาฯ
รักการอ่าน หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล และส่งเสริม จังหวัดปัตตานี

ให้ประชาชนอ่านหนังสือ ประจ า

มัสยิด 12 อ าเภอ จ านวน 24 แห่ง

10 โครงการประกวดการจัด เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการจัด และตกแต่ง 30,000          สถานศึกษา กองการศึกษาฯ
บรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอ้ือต่อ ช้ันเรียนให้บรรยากาศท่ีดี และ ในสังกัด
การเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อบจ.ปัตตานี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)



16 

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 โครงการการประกวดโครงงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

30,000          สถานศึกษา กองการศึกษาฯ
นักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษา ตอนปลาย แสดงผลงานวิชาการผ่าน ในสังกัด
ปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนในสังกัด วิธีการแก้ปัญหา และกระบวนการทาง อบจ.ปัตตานี

วิทยาศาสตร์ และคัดเลือกนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

12 โครงการประกวดส่ือนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ 30,000          สถานศึกษา กองการศึกษาฯ
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ศึกษา สร้างส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา ในสังกัด

และคัดเลือกส่ือนวัตกรรมทางการศึกษา อบจ.ปัตตานี
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประสานและบูรณาการการจัดท า 400,000         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง จังหวัดปัตตานี
ขององค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปัตตานี

ท้องถ่ินในจังหวัดปัตตานี

14 โครงการประชุมพัฒนาการจัด เพ่ือวางแผนการท างานและสร้าง 45,000          สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ
การเรียนการสอน ของ ความร่วมมือร่วมใจ ในการจัดการเรียน จังหวัดปัตตานี
ข้าราชการครูและบุคลากร การสอน
ทางการศึกษา สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 57,000          สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ
การประเมิน ผลงานเพ่ือให้มีหรือ การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ จังหวัดปัตตานี
เล่ือนวิทยฐานะและผลงานท่ีเกิด ความเข้าใจการประเมินผลงานเพ่ือให้มี

จาการปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน หรือเล่ือนวิทยฐานะและผลงานท่ีเกิดจาก

13 ตัวช้ีวัด) ของข้าราชการครู การปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด)

และบุคลากรทางการศึกษา

16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา และ 208,500         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ
พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน จังหวัดปัตตานี
ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียน 540,000         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ
และศึกษาดูงาน การจัดท า การสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน จังหวัดปัตตานี
แผนการจัดการเรียนการสอน (lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open และจังหวัด
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน Approach) ของข้าราชการครูและ ขอนแก่น
(lesson Study) และวิธีแบบ
เปิด

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การ

 (Open Approach) ของ บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา สังกัดองค์การบริหาร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)



18 

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.

18 โครงการอบรมนักเรียนและ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 200,000         มหาวิทยาลัย กองการศึกษาฯ

เยาวชน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ฟาฏอนี

จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

ตามหลักการอิสลาม

19 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ 72,000          สถานศึกษา กองการศึกษาฯ

จริยธรรม ข้าราชการครูและ ศึกษาได้พัฒนาความรู้ด้านคุณธรรม ในสังกัด

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน จริยธรรมและปรับมาใช้กับกระบวนการ อบจ.ปัตตานี

ในสังกัด ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ

20 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ เพ่ือให้การศึกษาและให้นักเรียน 540,000         โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนบ้านเขาตูม มีวุฒิการศึกษาทางอิสลาม บ้านเขาตูม

21 โครงการอิสลามเต็มรูปแบบ เพ่ือให้การศึกษาและให้นักเรียน 360,000         โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี มีวุฒิการศึกษาทางอิสลาม บ้านตะบิงตีงี

22 โครงการอาหารเสริม (นม) บริการอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน 1,121,000      โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกัด อบจ.

ปัตตานี

23 โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรม 50,000          ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน การจัดการศึกษาท้องถ่ิน ได้แลกเปล่ียน ก าหนด

เรียนรู้ เพ่ิมวิสัยทัศน์และประสบการณ์

ในการท างานให้กับบุคลากร

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



19 

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.

24 โครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 30,000          ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

เข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกัด ก าหนด

ในโรงเรียน อปท อบจ.ปัตตานีเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง

ใน 5 สาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือก

ในระดับ อปท.และระดับประเทศ

25 โครงการคัดเลือกนักเรียนและ ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปัตตานี 230,000         ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

ครูเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันทักษะ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทาง ก าหนด

ทางวิชาการของ อปท. วิชาการของ อปท.ระดับภาคใต้

ระดับภาคใต้ ตามกิจกรรมทางวิชาการท่ีก าหนด

26 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน 1,200,000      สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง จังหวัดปัตตานี

และเพ่ือให้เด็กเยาวชน ได้รับความรู้

ประสบการณ์ มีความสนุกสนาน

ในการเข้าร่วมกิจกรรม

27 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติ ถวายความ 40,000          ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

ลูกเสือ จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า ก าหนด

อยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

กิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

ของโรงเรียน

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ



20 

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.

28 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาตูม และจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

29 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 5,000            โรงเรียน โรงเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ของนักเรียนโรงเรียน และครู

บ้านเขาตูม

30 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรม 782,000         โรงเรียน โรงเรียน

และการบริหารงานท่ัวไป ในการจัดการเรียนการสอน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

และจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้รับ

ประสบการณ์โดยตรง

31 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

ต่าง ๆ ในโรงเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

32 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ส ารวจนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 130,000         โรงเรียน โรงเรียน

ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

แจกจ่ายเงินให้กับเด็กท่ีมีฐานะยากจน

33 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 198,000         โรงเรียน โรงเรียน

วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และการ

บริการสารสนเทศ

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

34 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ 244,000         โรงเรียน โรงเรียน

หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสาระ บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

การเรียนรู้เพ่ิมเติมและอ่ืน ๆ

35 โครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 2,026,000      โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้าน

โรงเรียนบ้านเขาตูม ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา เขาตูม เขาตูม

ปีท่ี 6

36 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนโรงเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

บ้านเขาตูม ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551และตาม

ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน

37 โครงการพัฒนาการบริหารจัด จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000         โรงเรียน โรงเรียน

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

(SBMLD)

38 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

39 โครงการพัฒนาห้องสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเขาตูม ในห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

40 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านให้กับเด็ก 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

ภาษาไทย และจัดซ้ือส่ือส่งเสริมการอ่าน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

41 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและคิด 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

รักการอ่านในสถานศึกษา วิเคราะห์ และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

ขององค์กรปกครองส่วน ท่ีถูกต้องทันเหตุการณ์

ท้องถ่ิน

42 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 146,000         โรงเรียน โรงเรียน

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

43 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 146,000         โรงเรียน โรงเรียน

การเรียน อุปกรณ์การเรียน บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

44 โครงการกิจกรรมของศูนย์การ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถาน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ในสถานศึกษาของโรงเรียน ศึกษาของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี

45 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี และจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

46 โครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม 5,000            โรงเรียน โรงเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ของนักเรียนโรงเรียน และครู

บ้านตะบิงตีงี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



23 

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.

47 โครงการส่งเสริมกระบวนการ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนการบริหารตาม เรียนการสอน การบริหารตาม บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์ "สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์การ

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง

48 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรมในการ 537,000         โรงเรียน โรงเรียน

และการบริหารงานท่ัวไป จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

โครงการต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ

และได้รับประสบการณ์โดยตรง

49 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

ต่าง ๆ  ในโรงเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

50 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน ส ารวจนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 98,000          โรงเรียน โรงเรียน

ส าหรับเด็กยากจน และแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือแจกจ่าย บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เงินให้กับเด็กท่ีมีฐานะยากจน

51 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม 123,000         โรงเรียน โรงเรียน

วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา และการ

บริการสารสนเทศ

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



24 

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.

52 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานฯ 140,000         โรงเรียน โรงเรียน

หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสาระ บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การเรียนรู้เพ่ิมเติมและอ่ืน ๆ

53 โครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับ 1,032,000      โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

54 โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

เรียนการสอนโรงเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

บ้านตะบิงตีงี และตามความต้องการของชุมชน

และท้องถ่ิน

55 โครงการพัฒนาการบริหารจัด จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 750,000         โรงเรียน โรงเรียน

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

(SBMLD)

56 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

(มุตะวัซซีเฏาะห์)

57 โครงการพัฒนาปรับปรุง ปรับปรุงหลักสูตร และจัดซ้ือส่ือ 150,000         โรงเรียน โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการเรียน การเรียนการสอน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

การสอนวิชาอิสลามศึกษา

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



25 

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.

58 โครงการพัฒนาห้องสมุด จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 100,000         โรงเรียน โรงเรียน

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ในห้องสมุดเพ่ือบริการนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

59 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการอ่านให้กับเด็ก 20,000          โรงเรียน โรงเรียน

ภาษาไทย และจัดซ้ือส่ือส่งเสริมการอ่าน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

60 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านและคิด 50,000          โรงเรียน โรงเรียน

รักการอ่านในสถานศึกษา วิเคราะห์และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีถูกต้องทันเหตุการณ์

61 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 80,000          โรงเรียน โรงเรียน

นักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

62 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ มอบเงินให้แก่นักเรียนเพ่ือน าไปจัดซ้ือ 79,000          โรงเรียน โรงเรียน

การเรียน อุปกรณ์การเรียน บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

รวม 62 15,023,500

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมสมรรถนะสมาชิก อสม. 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข  - อบรมพัฒนาเพ่ือสร้างภาวะผู้น า

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ให้แกนน า อสม.

2 โครงการพัฒนา อปท.ในการ  - จัดอบรมสมรรถนะสมาชิก อสม. 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  - ทัศนศึกษาดูงาน

3 โครงการรณรงค์โรค ก าจัดลยุงลายและท าความสะอาด 50,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ไข้เลือดออกในวัน แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและพ่น

ASEAN Dengue Day หมอกควันภายในบริเวณส านักงานฯ 

และสถานท่ีท่ีให้บริการสาธารณะของ 

อบจ.ปน.และจัดท าแผ่นพับ ป้ายไวนิล

และประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี

รวม 3 450,000

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ
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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 โครงการช่วยเหลือประชาชน  - สนับสนุนชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ 800,000 12 อ าเภอ ส านักปลัดฯ

เด็กนักเรียนยากจนและผู้ด้อย การเรียนให้แก่นักเรียนท่ียากจน ในจังหวัด

โอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี  - สนับสนุนเคร่ืองอุปโภค-บริโภค ปัตตานี

ให้แก่ประชาชนท่ียากจน

2 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับ  - ฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมการประกอบ 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

คนพิการ และเด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด

จังหวัดปัตตานี

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 200,000 ศูนย์การศึกษา ส านักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวก  เร่ืองการพัฒนาทักษะทางภาษา พิเศษประจ า

เพ่ือการส่ือสาร ส าหรับคนหูหนวก จังหวัดปัตตานี

ท่ีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคน จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พิการจังหวัดปัตตานี ผู้ปกครองคนพิการ

รวม 4 1,400,000

พ.ศ. 2563 งบประมาณ
(บาท)

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562
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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 โครงการปรับปรุงห้องน้ า- ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วมภายในอาคาร 1,500,000      อบจ.ปน. กองช่าง

ห้องส้วมภายในอาคาร ส านักงาน อบจ.ปน.  รายละเอียด

ส านักงาน อบจ.ปน. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

2 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีพัก ปรับปรุงอาคารท่ีพักผู้โดยสาร 480,000         อ.เมือง กองช่าง

ผู้โดยสารหน้าโรงเรียนอนุบาล หน้าโรงเรียนอนุบาลปัตตานี  

ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 โครงการปรับปรุงห้องน้ า- ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วมผู้บริหาร 160,000         อบจ.ปน. กองช่าง

ห้องส้วมผู้บริหาร อบจ.ปัตตานี อบจ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP  4,400,000      ศูนย์ กองช่าง

แสดงสินค้า OTOP อ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี OTOP

จ.ปัตตานี รายะเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

5 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1  1,980,000      อ.เมือง กองช่าง

อเนกประสงค์ ม.1  ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี   จ.ปัตตานี

ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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.

6 โครงการก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,180,000      อ.เมือง กองช่าง

อเนกประสงค์ (น้ าคือชีวิต) (น้ าคือชีวิต) ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่  จ.ปัตตานี

ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

7 โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 144,000         ศูนย์ กองช่าง

ท าความสะอาดบริเวณศูนย์ บริเวณศูนย์  OTOP  อ.หนองจิก   OTOP

OTOP จ.ปัตตานี 

รวม 7 9,844,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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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 500,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง แก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาตนเอง

อายุจังหวัดปัตตานี ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ  -จัดอบรมแกนน าเยาวชน 500,000         จังหวัดปัตตานี กองแผนฯ

จริยธรรม  -จัดเข้าค่ายอบรมจริยธรรมให้กับ

ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนท่ี

3 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จัดอบรมให้ความรู้แก่มุสลิมใหม่ 70,000          มูลนิธิส่งเสริม มูลนิธิส่งเสริม

ครอบครัวมุสลิมใหม่ และมุสลิมท่ัวไป จริยธรรม จริยธรรม

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี -จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย 671,400         ท่ีท าการสมาคม สมาคมสตรีไทย

และครอบครัวสู่การขับเคล่ือน -จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีมุสลิม แต่ละอ าเภอ, มุสลิมปัตตานี

สังคมสันติสุข วิทยาลัยอิสลาม 

มอ.ปัตตานี

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 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.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -จัดบรรยายธรรมทุกเดือน 250,000         มัสยิดตะลุบัน มัสยิดตะลุบัน

มุสลีมะฮ และบุคคลท่ัวไป  -จัดอบรมจริยธรรม อ าเภอสายบุรี, อ าเภอสายบุรี

 -จัดอบรมจริยธรรม วังพิพิธ

ถนนกะลาพอ

ต าบลตะลุบัน

อ าเภอสายบุรี

จังหวัดปัตตานี

6 โครงการอบรมสัมมนา -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา 101,700         สถานท่ีของรัฐ สมาคมสตรีไทย

เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพแกนน าเยาวชน หรือเอกชน มุสลิมปัตตานี

แกนน าสตรีและเยาวชน -จัดสัมมนาแกนน าสตรี ในจังหวัด

ปัตตานี

7 โครงการเพ่ิมผลผลิตกิจกรรม จัดกิจกรรมท าแปลงปลูกผักและ 334,000         โรงเรียนต ารวจ โรงเรียนต ารวจ

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนตระเวน เล้ียงสัตว์ ตระเวนชายแดน ตระเวนชายแดน

ชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 พีระยานุเคราะห์ พีระยานุเคราะห์

4 4

8 โครงการวิทยุรอมฎอนมูลนิธิ จัดรายการวิทยุมุ่งเน้นให้ความรู้ 27,000          สถานีวิทยุ มูลนิธิเพ่ือการ

เพ่ือการศึกษาโรงเรียน ประชาชนเก่ียวกับคุณค่าในการ กระจายเสียง ศึกษาโรงเรียน

ศาสนูปถัมภ์ทางสถานีวิทยุ ปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน แห่งประเทศไทย ศาสนูปถัมภ์

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



32 

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 โครงการส่งเสริมศิลปะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและ 50,000          ศาลเจ้า ศาลเจ้า

วัฒนธรรม ศาสนา เพ่ือแก้ไข อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน จ่ายเฮงเกียง จ่ายเฮงเกียง

ปัญหาชายแดนใต้ ของชุมชน (เล่าเอ๊ียะกง) (เล่าเอ๊ียะกง)
10 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรมอบรมให้กับแกนน าสตรี 6,000,000      องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี มุสลิม ทัศนศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ส่วนจังหวัด

วันพบปะมุสลีมะห์ ปัตตานี และ

สถานท่ีในเขต

จังหวัดปัตตานี

รวม 10 8,504,100

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



33 

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 จังหวัดปัตตานี ส านักปลัดฯ

เทศกาลศีลอดในเดือน ประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลา

รอมฎอน ละศีลอดและไวนิลต้อนรับเดือน

รอมฎอน
2 โครงการฝึกครูผู้สอนการอ่าน จัดฝึกอบรมเก่ียวกับหลักการอ่าน 600,000         ฝึกอบรม กองกิจการสภาฯ

อัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี อัลกุรอานให้กับประชาชน ในสถานท่ี

 ราชการ/เอกชน
3 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมการ 50,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัดองค์ แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร อบจ.ปัตตานี

การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงเรียน

ในสังกัด

4 โครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีสนามกีฬา 50,000          องค์การบริหาร กองการศึกษาฯ

สนามกีฬากลางองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 

พ.ศ. 2563 งบประมาณ
(บาท)

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562



34 

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 โครงการ sport I dol เพ่ือฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาฟุตบอล 50,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี อบจ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี และสถานท่ี

ในเขตจังหวัด

ปัตตานี
6 โครงการคัดเลือกและเข้าร่วม นักเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตานี เข้าร่วม 400,000         ตามท่ี อปท. กองการศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กร ก าหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน ปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบคัดเลือก

รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และ ระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศใน
รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ระดับประเทศ

7 โครงการจัดพิธีร่วมละหมาด จัดกิจกรรมละหมาด อ่านคุตบะฮ์ 600,000         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

เน่ืองในวันฮารีรายอฮัจย์ เชือดกรุบาน และมอบเงินบริจาค จังหวัดปัตตานี

ให้กับเด็กท่ีมาร่วมงาน

8 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1,900,000      สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

และแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียน จังหวัดปัตตานี

ตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี และสถานท่ี
ระดับจังหวัดและ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ในเขต 5 จังหวัด

ชายแดนใต้

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.
9 โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมการ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 300,000         อบจ.ปัตตานี กองการศึกษาฯ

มีส่วนร่วมของประชาชนตาม ของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ และสถานท่ี
แนวทางประชารัฐในเทศกาล ในเทศกาลถือศีลอดในการเสริมสร้าง ในเขตจังหวัด
ถือศีลอด ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ ปัตตานี

เข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม

รวม 9 5,780,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



36 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.9 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 โครงการจัดซ้ือถังขยะ จัดซ้ือถังขยะพลาสติกแบบมีล้อเข็น 98,000          อบจ.ปน. กองช่าง

ความจุ 120 ลิตร และความจุ 80 ลิตร
แยกตามชนิดขยะ

รวม 1 98,000

พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562



37 

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 โครงการจ้างเหมาบริการ  -ท าความสะอาดภายนอกและ 216,000         สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ท าความสะอาดบริเวณสถานี ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ผู้โดยสาร

ขนส่งจังหวัดปัตตานี  -ดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่ง จังหวัดปัตตานี

ผู้โดยสารฯ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ  -รักษาความปลอดภัยบริเวณ 332,400         สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ผู้โดยสาร

ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  -ป้องกันการเกิดเหตุร้ายและท าลาย อบจ.ปัตตานี.

ทรัพย์สิน

3 โครงการจ้างเหมาะผู้ปฏิบัติงาน จัดระเบียบจราจรและท าความ 108,000         สถานีขนส่ง กองคลัง อบจ.

ประจ าสถานีขนส่งผู้โดยสาร สะอาดห้องน้ าสาธารณะภายใน ผู้โดยสาร

จังหวัดปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี อบจ.ปัตตานี.

4 โครงการต่อเติมห้อง ต่อเติมห้องจ าหน่ายต๋ัวภายในสถานี 85,000          สถานีขนส่ง กองช่าง

จ าหน่ายต๋ัวภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ผู้โดยสาร

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด จ านวน 2 ห้อง ขนาด 2.90x3.00 ม. ปัตตานี

ปัตตานี และ 2.20x5.60 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลน ท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



38 

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 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะชาย-หญิง 500,000         สถานีขนส่ง กองช่าง

สาธารณะ ชาย-หญิง ภายใน ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ผู้โดยสาร

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน ปัตตานี

ปัตตานี ท่ีก าหนด

รวม 5 1,241,400

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



39 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.12 แผนงบกลาง
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 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ เพ่ือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 120,000 จังหวัดปัตตานี ส านักปลัดฯ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ ให้กับผู้ป่วยท่ียากไร้ ท่ีเข้ารักษา

พยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ

รวม 1 120,000

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 งบประมาณ

(บาท)



40 

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 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุงห้องน้ าในอาคารเรียน          180,000 ร.ร. บ้าน กองช่าง

ในอาคารเรียน สปช. 3/9   สปช.3/9 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  ตะบิงตีงี

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน สปช. 105/29           200,000 ร.ร. บ้าน กองช่าง

สปช. 105/29 โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านบ้านตะบิงตีงี  ตะบิงตีงี

ตะบิงตีงี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 โครงการปูกระเบ้ืองและติดต้ัง ปูกระเบ้ืองและติดต้ังร้ัวสแตนเลส          200,000 ร.ร. บ้าน กองช่าง

ร้ัวสแตนเลสอาคารหอประชุม อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านเขาตูม  เขาตูม

โรงเรียนบ้านเขาตูม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

รวม 3 580,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)



41 

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 โครงการต่อเติมอาคาร ต่อเติมอาคารส านักงานองค์การบริหาร 421,000         อ.เมือง กองช่าง

ส านักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

2 โครงการเปล่ียนหลอดไฟฟ้า เปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง LED 4,340,000      อ.เมือง กองช่าง

แสงสว่าง LED 150 W 150 W ทดแทน หลอดเมทัลไฮไลท์ 

400 W ภายในเขตอุตสาหกรรม

และสนามกีฬา อบจ.ปน. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

รวม 2 4,761,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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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 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านบ่อหว้า   2,859,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
บ้านบ่อหว้า ม.4 ต.ปากล่อ  ม.4 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ-บ้านปาพ้อ   
อ.โคกโพธ์ิ-บ้านปาพ้อ ม.3   ม.3 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  
ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  (ตอนท่ี 4) รายละเอียดตามแบบแปลน
(ตอนท่ี 4) ท่ีก าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 2,432,000      อ.ยะรัง กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ สายหมู่ท่ี 3 คอนกรีตสายหมู่ท่ี 3 บ้านโสร่ง 
บ้านโสร่ง ต.เขาตูม-ม.5 ต.เขาตูม – หมู่ท่ี 5 บ้านบ่อดาน  
บ้านบ่อดาน ต.เมาะมาวี ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี  รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 1,304,000      สนามกีฬา กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ บริเวณสนาม บริเวณสนามกีฬากลาง องค์การบริหาร อบจ.ปน.
กีฬากลาง อบจ.ปน. ส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต 3,718,000      อ.เมือง กองช่าง
แอสฟัลต์ฯสายแยกทางหลวง สายแยกทางหลวงหมายเลข 42 
หมายเลข 42 ม.9 ต.ตะลุโบ๊ะ - หมู่ท่ี 9  ต.ตะลุโบ๊ะ - ม.4 ต.บานา  
ม.4 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.เมือง  จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต   3,447,000      อ.สายบุรี กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ ม.5 ต.ตะบ้ิง – หมู่ท่ี 5 ต.ตะบ้ิง – หมู่ท่ี 2 ต.กะดุนง  

ม.2 ต.กะดุนง อ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ท่ี 6 ต.ควน - 2,956,000      อ.ปะนาเระ กองช่าง
ม.6 ต.ควน - ม.2 ต.ดอน  หมู่ท่ี 2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแฆแฆ  2,578,000      อ.ปะนาเระ กองช่าง
สายแฆแฆ ชลประทาน  ชลประทาน ม.5 - อนามัยน้ าบ่อ 

ม.5 - อนามัยน้ าบ่อ ม.1 หมู่ท่ี 1 ต.น้ าบ่อ อ.ปะนาเระ - หมู่ท่ี 2 

ต.น้ าบ่อ อ.ปะนาเระ - ม.2 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   

ต.บางเก่า อ.สายบุรี  ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ท่ี 1 ต.ม่วงเต้ีย  3,832,000      อ.แม่ลาน กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน - อ.แม่ลาน - ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก  อ.หนองจิก
ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ท่ี 4 ต.ม่วงเต้ีย  2,605,000      อ.หนองจิก กองช่าง
หมู่ท่ี 4 ต.ม่วงเต้ีย - หมู่ท่ี 5  - หมู่ท่ี 5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก

ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ท่ี 5 ต.ป่าไร่  2,088,000      อ.หนองจิก กองช่าง
หมู่ท่ี 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน -  อ.แม่ลาน - หมู่ท่ี 6 ต.คอลอตันหยง 

หมู่ท่ี 6 ต.คอลอตันหยง   อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ท่ี 7 ต.ป่าไร่  4,688,000      อ.หนองจิก กองช่าง
ม.7 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน - อ.แม่ลาน - ต.คอลอตันหยง 

ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

จ.ปัตตานี   แบบแปลนท่ีก าหนด

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านล้อแตก  3,647,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สายบ้านล้อแตก หมู่ท่ี 5   หมู่ท่ี 5 ต.บางโกระ - หมู่ท่ี 1 ต.ท่าเรือ 

ต.บางโกระ - ม.1 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายม่วงหลง  2,605,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สายม่วงหลุง ม.1 ต.บางโกระ - หมู่ท่ี 1 ต.บางโกระ - ต.ท่าเรือ 

ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด  

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสายล าหยัง-นาโก๋ 2,451,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สายล าหยัง - นาโก๋ ม.6 หมู่ท่ี 6 ต.ทรายขาว - ต.ช้างให้ตก 

ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก  อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.โคกโพธ์ิ ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

15 โครงการก่อสร้างเสริมผิว ก่อสร้างเสริมผิวและซ่อมสร้างถนน 6,774,000      อ.เมือง กองช่าง
และซ่อมสร้างถนนลาดยาง ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ

แอสฟัลต์ฯ บริเวณสนามกีฬา สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. หมู่ท่ี 6 

กลาง อบจ.ปน. ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

16 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 3,088,000      อ.กะพ้อ กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ สายบ้านอูแตบือ คอนกรีตสายบ้าน อูแตบือราแง หมู่ท่ี 2

แรแง ม.2 ต.ตะโล๊ะดือรามัน - ต.ตะโล๊ะดือรามัน - บ้านคอลอกาปะ 

บ้านคอลอกาปะ ม.6 ต.กะรุบี หมู่ท่ี 6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี  

อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

17 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 4,450,000      อ.ยะรัง กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ ม.3 ต.วัด - หมู่ท่ี 2  คอนกรีตสายหมู่ท่ี 3 ต.วัด - หมู่ท่ี 2   
ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี   ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

18 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 3,300,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ สายปน ถ1-0024  สาย ปน ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ - 
บ้านตะโล๊ะ - บ้านปุลากง  บ้านปุลากง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี  (ตอนท่ี 2) รายละเอียดตามแบบแปลน
(ตอนท่ี 2) ท่ีก าหนด

19 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  4,034,000      อ.สายบุรี กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ 1-0036 สาย ปน ถ 1-0036 บ้านบาเลาะ -
บ้านบาเลาะ - บ้านป่าทุ่ง  บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 

20 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิว ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 3,687,000      อ.หนองจิก กองช่าง
จราจรแอสฟัลต์ฯ ม.8 - คอนกรีต สายหมู่ท่ี 8 บ้านกูแบซือโยะ อ.โคกโพธ์ิ
บ้านกูแบซือโยะ ต.ปุโละปุโย  ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก – หมู่ท่ี 5  
อ.หนองจิก - ม.5 ต.นาเกตุ  ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี    
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

21 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิว ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 4,280,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง
จราจรแอสฟัลต์ฯบ้านดาลอ - คอนกรีตบ้านดาลอ-บ้านบ่อม่วง   
บ้านบ่อม่วง อ.ยะหร่ิง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม
จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

22 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก บุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งพลา 1,627,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธ์ิ - อ.โคกโพธ์ิ - หมู่ท่ี 1 ต.แม่ลาน  
ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม
จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด  

23 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก บุกเบิกถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5  1,643,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านคลองช้าง   บ้านคลองช้าง ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ -
ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ - เขตอ.เทพา จ.สงขลา รายละเอียดตาม
เขตอ.เทพา จ.สงขลา แบบแปลนท่ีก าหนด  

24 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกม่วง  2,580,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สายโคกม่วง หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2 ต.บางโกระ-ต.ท่าเรือ 
ต.บางโกระ - ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด  

25 โครงการบุกเบิกถนนสายแม่กัง  บุกเบิกถนนสายแม่กัง หมู่ท่ี 1 2,780,000      อ.แม่ลาน กองช่าง
หมู่ท่ี 1 ต.ควนโนรี - ม.3  ต.ควนโนรี - หมู่ท่ี 3 บ้านละโพ๊ะ 
บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน  ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ท่ี 3  2,781,000      อ.ทุ่งยางแดง กองช่าง
สายหมู่ท่ี 3 บ้านชะมา ต.น้ าด า บ้านชะมา ต.น้ าด า อ.ทุ่งยางแดง 
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี - จ.ปัตตานี - หมู่ท่ี 1 บ้านท่าธง ต.ท่าธง
ม.1 บ้านท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา อ.รามัน จ.ยะลา รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด

27 โครงการเสริมผิวจราจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  3,753,000      อ.ไม้แก่น กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย สาย ปน ถ1-0038 บ้านดินเสมอ -
ปน ถ1-0038 บ้านดินเสมอ - บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 
บ้านไม้แก่น อ.ไม้แก่น รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  
จ.ปัตตานี

28 โครงการเงินสมทบค่าปรับปรุง เงินสมทบค่าปรับปรุงซ่อมสร้าง/ 2,298,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนน เสริมผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ คอนกรีต สาย ปน ถ1-0080   
คอนกรีต สาย ปน ถ1-0080 บ้านดอนเค็ต - เทศบาลนาประดู่   
บ้านดอนเค็ต - เทศบาล หมู่ท่ี 2 ต.ป่าบอน - เทศบาลนาประดู่  
นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี

29 โครงการเสริมผิวจราจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย 4,666,000      อ.ยะหร่ิง กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ สาย ปน ถ1-0018 ปน ถ1-0018 บ้านมูหลง บ้านตาแกะ  
บ้านมูหลง บ้านตาแกะ  อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม
อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



49 

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.

30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4, 6  2,860,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สาย ม.4, 6 ต.ทรายขาว - ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ  
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน
จ.ปัตตานี ท่ีก าหนด

31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4   2,807,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สาย ม.4 ต.ทรายขาว - ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ  
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน
จ.ปัตตานี ท่ีก าหนด 

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.5  1,776,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง
สาย ม.5 บ้านคลอง (วังล้อ) บ้านคลอง (วังล้อ) อ.โคกโพธ์ิ  
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

33 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 3,113,000      อ.แม่ลาน กองช่าง
แอสฟัลต์ฯ ม.1 ต.ทุ่งพลา - คอนกรีต ม.1 ต.ทุ่งพลา - ม.1  
ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

รวม 33 103,507,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



50 

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 โครงการบริหารจัดการ ด าเนินโครงการ/กิจกรมก าจัดขยะ          100,000 จ.ปัตตานี กองช่าง

ของเสียอันตรายชุมชน อันตรายตามบันทึกข้อตกลง

จังหวัดปัตตานี ความร่วมมือด้านการบริหาร

จัดการขยะ ตามหลัก 3Rs 

และประชารัฐ เพ่ือการจัดการก าจัด

ขยะอันตรายชุมชน

2 โครงการการจัดการขยะ จ้างเหมาจัดท าท่ีจัดเก็บขยะอันตราย          100,000 จ.ปัตตานี กองช่าง

อันตราย  ตามโครงการการจัดการขยะอันตราย

ท่ีโรงเก็บขยะองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี 

3 โครงการบริหารจัดการ จ้างเหมาเพ่ือการจัดการขยะอันตราย          100,000 จ.ปัตตานี กองช่าง

ของเสียอันตรายรวม ตามโครงการบริหารจัดการของเสีย

จังหวัดปัตตานี อันตรายชุมชน

รวม 3 300,000

พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562



51 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

   3.9 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบท่อสูบพญานาค 82,400          จ.ปัตตานี กองช่าง

แบบท่อสูบน้ าพญานาค ชนิดเคร่ืองยนต์ ดีเซล จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 82,400

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



52 

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 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ 50,000          จ.ปัตตานี กองช่าง

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 2 ต.ตรัง - 1,011,000      อ.มายอ กองช่าง

สายหมู่ท่ี 2 ต.ตรัง - ต.เกาะจัน  หมู่ท่ี 3 ต.เกาะจัน อ.มายอ  จ.ปัตตานี

อ.มายอ จ.ปัตตานี  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

3 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 2,023,000      อ.ทุ่งยางแดง กองช่าง
สายหมู่ท่ี 3 ต.ตะโละแมะนา - ต.ตะโละแมะนา - ต.น้ าด า 

ต.น้ าด า อ.ทุ่งยางแดง   อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รายละเอียด

จ.ปัตตานี ตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

4 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ต.บือเระ  978,000         อ.สายบุรี กองช่าง
สายหมู่ท่ี 3 ต.บือเระ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  

ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

จ.ปัตตานี

5 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 4 ต.เกาะจัน - 1,011,000      อ.มายอ กองช่าง

สายหมู่ท่ี 4 ต.เกาะจัน - หมู่ท่ี 2 ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี

หมู่ท่ี 2 ต.กระเสาะ อ.มายอ   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

จ.ปัตตานี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



53 

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.

6 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 5 ต.เมาะมาวี - 1,372,000      อ.ยะรัง กองช่าง

สายหมู่ท่ี 5 ต.เมาะมาวี - หมู่ท่ี 5 ต.กอล า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี   

หมู่ท่ี 5  ต.กอล า อ.ยะรัง  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

จ.ปัตตานี

7 โครงการขุดลอกคลองหมู่ท่ี 6  ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 6 ต.กะดุนง - 790,000         อ.สายบุรี กองช่าง

ต.กะดุนง - หมู่ท่ี 5 ต.ตะบ้ิง  หมู่ท่ี 5 ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

8 โครงการขุดลอกคลอง ม.6  ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 6 ต.คลองใหม่  714,000         อ.หนองจิก กองช่าง

ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง-ม.4  อ.ยะรัง - หมู่ท่ี 4 ต.ยาบี อ.หนองจิก 

ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

9 โครงการขุดลอกคลองหมู่ท่ี 7 ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 7 ต.บ่อทอง - 618,000         อ.หนองจิก กองช่าง

ต.บ่อทอง - หมู่ท่ี 4  ต.บางเขา  หมู่ท่ี 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก 

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีก าหนด

10 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ต.ตรัง - 1,857,000      อ.มายอ กองช่าง

สายหมู่ท่ี 3 ต.ตรัง - หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3 ต.เกาะจัน - ต.กระเสาะ  

ต.เกาะจัน - ต.กระเสาะ อ.มายอ ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.มายอ จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



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.

11 โครงการขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองสายหมู่ท่ี 3 ต.ตรัง - 347,000         อ.มายอ กองช่าง

สายหมู่ท่ี 3 ต.ตรัง - หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 

ต.ปะโด อ.มายอ ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

12 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า  ขุดลอกคลองส่งน้ า สายบ้านนาเกตุ  1,928,000      อ.โคกโพธ์ิ กองช่าง

สายบ้านนาเกตุ ต.นาเกตุ - ต.นาเกตุ - บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี  

บ้านควนโนรี ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด  

13 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 3   ขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 3 ต.ตันหยงลูโละ 1,143,000      อ.เมือง กองช่าง

ต.ตันหยงลูโละ ต.บาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี    

อ.เมือง จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบแปลน 

รวม 13 13,842,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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 โครงการจิตอาสาเพ่ือการ  -จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 50,000          ชุมชนริมน้ า ม.2 กองแผนฯ

พัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถี  -จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความ ต.ตุยง 

แห่งความพอเพียงเพ่ือประโยชน์ ตระหนักให้กับจิตอาสาในพ้ืนท่ี อ.หนองจิก 

และความสุขของประชาชน อ าเภอหนองจิก จ.ปัตตานี

 -ระดมจิตอาสาเพ่ือด าเนินกิจกรรมการ และชุมชน

พัฒนาชุมชนและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ใกล้เคียงใน

และพ้ืนทีอ่ืน ๆ พ้ืนท่ีจังหวัด

ปัตตานี

2 โครงการ น้ าคือชีวิต : จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา 300,000         ม.3 บ้านละโพ๊ะ กองแผนฯ

ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร ของเศรษฐกิจพอเพียง การท าเกษตร และ ม.6 

ผสมผสานประชารัฐ อินทรีย์และการท าเกษตรอ่ืน ๆ บ้าน กรป.

ต.ป่าไร่ 

อ.แม่ลาน

จ.ปัตตานี

 งบประมาณ
(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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.

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ จัดฝึกอบรม สาธิต ให้ความรู้เก่ียวกับ 500,000         ศูนย์สินค้า กองแผนฯ

การพัฒนาอาชีพ ด้านอาชีพต่าง ๆ หน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์

จ.ชายแดนใต้ 

(ศูนย์ OTOP) 

ต.ทุ่งนเรนทร์ 

อ.หนองจิก 

จ.ปัตตานี

4 โครงการก่อสร้างป้าย ก่อสร้างป้ายและประตูทางเข้า           100,000 อ.แม่ลาน กองช่าง

และประตูทางเข้า (น้ าคือชีวิต)  (น้ าคือชีวิต) หมู่ท่ี 6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน

หมู่ท่ี 6 ต.ป่าไร่อ.แม่ลาน   จ.ปัตตานี

จ.ปัตตานี

รวม 4 950,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

  5.1 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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 300,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวชุมชน อาสาสมัครท่องเท่ียวชุมชน หรือเอกชน

ในจังหวัด

ปัตตานี

รวม 1 300,000

พ.ศ. 2563 งบประมาณ
(บาท)

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

   5.6 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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือต าบลบานา        1,200,000 เขตอุตสาหกรรม กองช่าง

นาเกลือ ต.บานา  อ.เมือง   อ.เมือง จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม อบจ.ปน.

จ.ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด 

รวม 1 1,200,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายการ 2,000,000      สมาคมกีฬา สมาคมกีฬา

ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จัดกิจกรรมและการพัฒนากีฬา จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี ประเภทต่าง ๆ  

2 โครงการปรับปรุงสวน ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติสนาม       2,037,000 สนามกีฬา กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬา กีฬากลาง อบจ.ปน. รายละเอียดตาม อบจ.ปน.

กลาง อบจ.ปน. แบบแปลนท่ีก าหนด 

3 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม     22,628,000 สนามกีฬา กองช่าง

ส่องสว่างสนามฟุตบอล ฟุตบอล (สนาม1) สนามกีฬากลาง อบจ.ปน.

(สนาม1) สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   

อบจ.ปน. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปาถังเชมเปญ       2,620,000 สนามกีฬา กองช่าง

ถังเชมเปญ ขนาดความจุ ขนาดความจุ 18  ลบ.ม. อบจ.ปน.

18 ลบ.ม. สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. ต.รูสะมิแล

อบจ.ปน. อ.เมือง จ.ปัตตานี รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีก าหนด  

5 โครงการต่อเติมห้องน้ านักกีฬา ต่อเติมห้องน้ านักกีฬาอัฒจันทร์       1,200,000 สนามกีฬา กองช่าง

อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคาสนามกีฬา ฝ่ังมีหลังคาสนามกีฬา อบจ.ปน. อบจ.ปน.

อบจ.ปน. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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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.

6 โครงการปรับปรุงทางเข้าสนาม ปรับปรุงทางเข้าสนามฟุตบอล          370,000 สนามกีฬา กองช่าง

ฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคา ใต้อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคา อบจ.ปน.

สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด  

7 โครงการเปล่ียนหลังคา เปล่ียนหลังคาอัฒจันทร์สนามกีฬา          600,000 สนามกีฬา กองช่าง

อัฒจันทร์สนามกีฬากลาง กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อบจ.ปน.

อบจ.ปน. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีก าหนด   

รวม 7 31,455,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

  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 โครงการสร้างสรรค์เยาวชน จัดอบรมให้ความเก่ียวกับปัญหา 300,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติดและทักษะ หรือเอกชน

และ TO BE NUMBER ONE ชีวิตการอยู่ในสังคมให้ห่างไกล ในจังหวัด

ยาเสพติด ปัตตานี

2 โครงการสนับสนุนการฝึกอบรม สนับสนุนการฝึกอบรม หรือฝึกทบทวน 50,000          อบจ.ปัตตานี กองช่าง

หรือฝึกทบทวนให้แก่สมาชิก ให้แก่สมาชิก อปพร.ขององค์การ

อปพร.ของ อบจ.ปน. บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้มี

ความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน

รวม 2 350,000

 งบประมาณ
(บาท)

ท่ี โครงการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   6.3แผนงานการศึกษา

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 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 15,000          โรงเรียน โรงเรียน

ยาเสพติด แก่นักเรียนเก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด บ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

2 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกัน จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 15,000          โรงเรียน โรงเรียน

ยาเสพติด แก่นักเรียนเก่ียวกับโทษของส่ิงเสพติด บ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

และป้องกันยาเสพติดในชุมชน

รวม 2 30,000

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   6.7 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 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านจิตสาธารณะ 10,000          สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

อาสาท าดีเพ่ือพัฒนาสังคม และฝึกกิจกรรมสาธารณะอย่างต่อเน่ือง จังหวัดปัตตานี

รวม 1 10,000

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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  6.8 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 โครงการเช่ือมสัมพันธ์ต้าน เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน 500,000         สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

ยาเสพติดขององค์กรปกครอง ในพ้ืนท่ีให้ความส าคัญในการเล่นกีฬา จังหวัดปัตตานี

ส่วนท้องถ่ินภายในจังหวัด และออกก าลังกายเพ่ือป้องกัน

ปัตตานี และต่อต้านยาเสพติด และเพ่ิมทักษะ

ในการเล่นกีฬา สร้างความสมานฉันท์ 

สามัคคี

2 โครงการวัดประชารัฐ เพ่ือใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการ 5,000            สถานท่ีในเขต กองการศึกษาฯ

เผยแพร่กิจกรรม 5 ส และพัฒนา จังหวัดปัตตานี

ศาสนสถานให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด

ร่มร่ืนและเป็นระเบียบ

รวม 2 505,000

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   6.9 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 โครงการจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 332,400         ศูนย์แสดง กองช่าง

รักษาความปลอดภัยบริเวณ บริเวณศูนย์ OTOP  เพ่ือดูแลทรัพย์สิน สินค้า OTOP

ศูนย์ OTOP ป้องกันการเกิดเหตุร้าย และท าลาย

ทรัพย์สิน

รวม 1 332,400

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้้าหนักร้อยละ 30)"
   3.1 แผนงาน กิจกรรมบ้ารุงรักษาทางหลวง

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ดอนยำง-
บ้ำนดี ระหว่ำง กม.96+000 - กม.
98+788

20,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420202

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

2 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน นำจวก-
ดอนยำง ระหว่ำง กม.69+759 - กม.
72+460

13,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420201

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

3 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน บ้ำนดี-
ปำลัส ระหว่ำง กม.116+150-กม.
119+300 RT.

15,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420203

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

4 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ปำลัส-กอ
ตอ ตอน 1 ระหว่ำง กม.137+315-กม.
139+900 LT.

13,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

โครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอ่ืนเข้าด้าเนินงานในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ปำลัส-กอ
ตอ ตอน 2 ระหว่ำง กม.142+786-กม.
145+200 LT.

13,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

6 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ปำแด-
มะพร้ำวต้นเดียว ระหว่ำง กม.
74+397-กม.77+970 RT.

20,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

7 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน นำเกตุ-ป่ำ
พ้อ ระหว่ำง กม.2+367-กม.4+150 
และ กม.17+341-กม.18+013

13,000,000    ทำงหลวง
หมำยเลข 
04090100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

8 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ปัตตำนี-
ยะลำ ระหว่ำง กม.4+653-กม.5+800

8,500,000      ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

9 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน สำยบุรี-กะ
รุบี ระหว่ำง กม.1+525-กม.4+210

    20,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40600100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

10 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ยะรัง-สะก ำ
 ตอน 1 ระหว่ำง กม.0+100-กม.1+830

      9,964,800 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40610101

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน ยะรัง-สะก ำ
 ตอน 2 ระหว่ำง กม.12+570-กม.
14+300

      9,964,800 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40610101

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

12 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ตอน วังพญำ-พิ
เทน ระหว่ำง กม.22+427-กม.24+160

    13,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40710200

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

13 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนเสริมผิวแอสฟัลต์ ทำงหลวง
หมำยเลข 43360100 ตอน ทำงเข้ำชม
วิว ระหว่ำง กม.0+000-กม.0+470 
ทำงหลวงหมำยเลข 43370100 ตอน 
ป่ำไหม้-แยกชมวิว ระหว่ำง กม.0+000-
กม.1+355

      8,100,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
43360100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
43370100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

14 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนปรับระดับผิวทำง ตอน บ้ำนดี-
ปำลัส ระหว่ำง กม.120+350-กม.
123+500 RT.

    15,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420203

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

15 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนซ่อมทำงผิวแอสฟัลต์ ตอน วัง
พญำ-พิเทน ระหว่ำง กม.15+445-กม.
18+450

    13,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40710200

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

16 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนขยำยทำงจรำจร ตอน สะก ำ-ปะนำ
เระ ระหว่ำง กม.29+085-กม.31+310

    15,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40610102

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนขยำยทำงจรำจร ตอน กะลำพอ-ปำ
กู ระหว่ำง กม.2+255-กม.4+480

    15,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40740100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

18 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนขยำยทำงจรำจร ตอน บำงเก่ำ-ปะ
นำเระ ระหว่ำง กม.17+950-กม.
23+550

    15,400,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
41570102

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

19 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนฟ้ืนฟูทำงหลวงเพ่ือคืนสู่สภำพอย่ำง
ย่ังยืน ตอน ปำลัส-กอตอ ระหว่ำง กม.
138+600

         500,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

20 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง งำนฟ้ืนฟูทำงหลวงเพ่ือคืนสู่สภำพอย่ำง
ย่ังยืน ตอน ละหำร-บำงเก่ำ ระหว่ำง 
กม.2+017

      1,500,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
41570101

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

21 กิจกรรมบ ำรุงรักษำทำงหลวง โครงกำรบูรณะโครงข่ำยทำงหลวง
เช่ือมโยงระหว่ำงภำค ตอน ปำแด-
มะพร้ำวต้นเดียว ระหว่ำง กม.87+152

    30,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

รวม 21 281,929,600  

โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้้าหนักร้อยละ 30)"
   3.2 แผนงาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมยกระดับมำตรฐำน
และเพ่ิมประสิทธิภำพทำงหลวง

กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพทำงหลวง ตอน นำเกตุ-
ป่ำพ้อ ตอน 1 ระหว่ำง กม.8+150-กม.
9+600

    25,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04090100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

2 กิจกรรมยกระดับมำตรฐำน
และเพ่ิมประสิทธิภำพทำงหลวง

กิจกรรมยกระดับมำตรฐำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพทำงหลวง ตอน นำเกตุ-
ป่ำพ้อ ตอน 2 ระหว่ำง กม.10+150-
กม.11+450

    30,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04090100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

รวม 2 55,000,000    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้้าหนักร้อยละ 30)"
   3.3 แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พ้ืนท่ีระดับภำค

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับ
ภำค ตอน นำเกตุ-ป่ำพ้อ ระหว่ำง กม.
12+280-กม.15+300

    62,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04090100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

2 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พ้ืนท่ีระดับภำค

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับ
ภำค ตอน ปัตตำนี-ยะลำ ระหว่ำง กม.
14+500-กม.15+500

    35,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

รวม 2 97,000,000    

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)



72 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้้าหนักร้อยละ 30)"
   3.4 แผนงาน กิจกรรมอ้านวยความปลอดภัยทางถนน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนป้ำยจรำจรตอน ดอนยำง-บ้ำนดี 
ตอน 1 ระหว่ำง กม.99+616-กม.
134+492

      2,200,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420202

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

2 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนป้ำยจรำจร ตอน บำงเก่ำ-ปะนำเระ
 ระหว่ำง กม.5+385-กม.30+450

      2,342,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
41570102

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

3 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนป้ำยจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 
40600100 ตอน สำยบุรี-กะรุบี 
ระหว่ำง กม.11+650-กม.11+650 ทำง
หลวงหมำยเลข 40760100

         500,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40600100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
40760100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

4 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนป้ำยจรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 
00420203 ตอน บ้ำนดี-ปำลัส ระหว่ำง
 กม.134+492-กม.142+786 ทำง
หลวงหมำยเลข 00420204 ตอน 
ปำลัส-กอตอ ระหว่ำง กม.142+786-
กม.152+886

      1,100,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420203 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนเคร่ืองหมำยน ำทำง ทำงหลวง
หมำยเลข 00420202 ตอน ดอนยำง-
บ้ำนดี ตอน 2  ระหว่ำง กม.105+780-
กม.110+180 RT.

      1,007,000  ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420202

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

6 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ตอน ปำแด-
มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 1 ระหว่ำง กม.
81+422-กม.82+502

      3,201,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

7 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง    ตอน งำแม่-ยุโป 
ตอน 1 ระหว่ำง กม.0+740-กม.1+660

      2,512,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04180100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

8 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนไฟฟ้ำแสงสว่ำง ทำงหลวงหมำยเลข
 04100100 ตอน ปัตตำนี-ยะลำ 
ระหว่ำง กม.10+100-กม.10+260 ทำง
หลวงหมำยเลข 40610101 ตอน ยะ
รัง-สะก ำ ระหว่ำง กม.6+440-กม.
6+680   ทำงหลวงหมำยเลข 
40610102 ตอน สะก ำ-ปะนำเระ 
ระหว่ำง กม.34+250-กม.35+050

      1,800,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
40610101

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ตอน ดอนยำง-บ้ำนดี ตอน 3 
ระหว่ำง กม.120+250-กม.131+640

      2,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420202

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

10 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ตอน ปำลัส-กอตอ ระหว่ำง กม.
142+786-กม.152+886

 1,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

11 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ตอน ปำแด-มะพร้ำวต้นเดียว 
ตอน 2 ระหว่ำง กม.87+152-กม.
87+152

      1,400,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

12 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ตอน ปัตตำนี-ยะลำ ตอน 1 
ระหว่ำง กม.10+100-กม.36+837

      1,260,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

13 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ตอน งำแม่ -ยุโป ระหว่ำง กม.
6+500-กม.26+775

      1,050,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04180100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนรำวกันอันตรำย ตอน ปัตตำนี-ยะลำ
 ตอน 2 ระหว่ำง กม.27+248-กม.
36+500

      1,655,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

15 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนรำวกันอันตรำย ตอน งำแม่-ยุโป 
ตอน 2 ระหว่ำง กม.1+998-กม.2+370

      1,563,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04180100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

16 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนรำวกันอันตรำย ตอน ปำลัส-กอตอ 
ระหว่ำง กม.142+786-กม.152+886 , 
กม.152+886-กม.158+956

      1,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

17 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
จรำจร ทำงหลวงหมำยเลข 00420203
 ตอน บ้ำนดี-ปำลัส ระหว่ำง กม.
137+225-กม.140+920 ทำงหลวง
หมำยเลข 00420204 ตอน ปำลัส-กอ
ตอ ระหว่ำง กม.147+076-กม.
148+774 , กม.153+782-กม.157+600

      2,469,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420203 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420204

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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.

18 กิจกรรมอ ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน

งำนรำวกันอันตรำย ทำงหลวงหมำยเลข
 04100100 ตอน ปัตตำนี-ยะลำ 
ระหว่ำง กม.2+560-กม.10+100, กม.
10+100-กม.36+837 ทำงหลวง
หมำยเลข 40600100 ตอน สำยบุรี-กะ
รุบี ระหว่ำงกม.0+000-กม.16+875 
ทำงหลวงหมำยเลข 42970100   ตอน
 ทำงเข้ำบ้ำนดี ระหว่ำง กม.0+000-กม.
1+200 ทำงหลวงหมำยเลข 42980100
 ตอน ทำงเข้ำโรงพยำบำลยะหร่ิง 
ระหว่ำง กม.0+000-กม.0+571 ทำง
หลวงหมำยเลข 43550100 ตอน 
ทำงเข้ำรำมโกมุท ระหว่ำง กม.0+000-
กม.0+251

      1,521,000  ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
40600100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
42970100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
42980100 
ทำงหลวง
หมำยเลข 
43550100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

รวม 18 28,580,000    

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 "การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเช่ือมโยงการคมนาคม (น้้าหนักร้อยละ 30)"
   3.5 แผนงาน โครงการอ้านวยความปลอดภัยตามแผนพัฒนางานอ้านวยความปลอดภัย

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยตำม
แผนพัฒนำงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 
ตอน ปำแด-มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 1 
ระหว่ำง กม.74+397-กม.93+802

      1,200,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

2 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยตำม
แผนพัฒนำงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 
ตอน ปำแด-มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 2  
ระหว่ำง กม.74+397-กม.87+000 , 
กม.88+000-กม.93+802

      4,800,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

3 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยตำม
แผนพัฒนำงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย 
ตอน ปำแด-มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 3 
ระหว่ำง กม.87+600-กม.87+600

         750,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรอ ำนวยควำมปลอดภัยตำม
แผนพัฒนำงำนอ ำนวยควำมปลอดภัย

    10,000,000 สำยทำงใน
ควำม

รับผิดชอบของ
แขวงทำงหลวง

ปัตตำนี

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

5 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน นำจวก-ดอน
ยำง ตอน 1 ระหว่ำง กม.73+800-กม.
15+750

      1,326,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420201

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

6 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน นำจวก-ดอน
ยำง ตอน 2   ระหว่ำง กม.88+430

      1,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00420201

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

7 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน ปำแด-
มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 1 ระหว่ำง กม.
79+150-กม.79+150

      7,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

8 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน ปำแด-
มะพร้ำวต้นเดียว ตอน 2 ระหว่ำง กม.
83+120-กม.83+120

      7,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
00430300

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน ปัตตำนี-
ยะลำ ระหว่ำง กม.22+920-กม.24+900

      1,767,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

10 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน ปัตตำนี-
ยะลำ ตอน 1 ระหว่ำง กม.3+000-กม.
6+394

      1,767,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

11 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน ปัตตำนี-
ยะลำ ตอน 2  ระหว่ำง กม.7+754

      1,326,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
04100100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

12 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน สำยบุรี-กะรุ
บี ตอน 1 ระหว่ำง กม.2+440-กม.
2+440

      1,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40600100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

13 โครงกำรอ ำนวยควำม
ปลอดภัยตำมแผนพัฒนำงำน
อ ำนวยควำมปลอดภัย

โครงกำรปรับปรุงควำมปลอดภัย
บริเวณหน้ำโรงเรียน ตอน สำยบุรี-กะรุ
บี ตอน 2 ระหว่ำง กม.5+330-กม.
5+330  , กม.9+855-กม.9+855

      1,000,000 ทำงหลวง
หมำยเลข 
40600100

แขวงทำงหลวง
ปัตตำนี

รวม 13 39,936,000    

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยูทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   1.1 แผนงาน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 13,460,000    ต.ปุโละปุโย ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทล.42 1.770 กิโลเมตร อ.หนองจิก 
ศูนย์ครูใต้ - ต.ปุโละปุโย จ.ปัตตำนี
อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 29,500,000    ต.น้ ำด ำ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.6083 - 3.400 กิโลเมตร อ.ทุ่งยำงแดง
ทล.4071 ต.น้ ำด ำ จ.ปัตตำนี
อ.ทุ่งยำงแดง จ.ปัตตำนี

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 15,630,000    ต.กอล ำ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.3057 - 3.000 กิโลเมตร อ.ยะรัง
บ.เมืองยอน ต.กอล ำ อ.ยะรัง จ.ปัตตำนี
จ.ปัตตำนี

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 15,590,000    ต.ปุโละปุโย ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทล.43 - บ.กำหยี 1.800 กิโลเมตร อ.หนองจิก 
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี
จ.ปัตตำนี

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 13,430,000    ต.ท่ำเรือ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.2043 - 2.370 กิโลเมตร อ.โคกโพธ์ิ
สถำนีรถไฟตำแปด ต.ท่ำเรือ จ.ปัตตำนี
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 22,000,000    ต.ปะเสยะวอ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.2033 - 3.250 กิโลเมตร อ.สำยบุรี
บ.บำโงยือริง ต.ปะเสยะวอ จ.ปัตตำนี
อ.สำยบุรี จ.ปัตตำนี

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 18,170,000    ต.ท่ำเรือ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.2043 - 3.020 กิโลเมตร อ.โคกโพธ์ิ
บ.ควนเปล ต.ท่ำเรือ จ.ปัตตำนี
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 18,610,000    ต.โคกโพธ์ิ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทล.42 - 3.100 กิโลเมตร อ.โคกโพธ์ิ
นิคมโคกโพธ์ิ ต.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตำนี

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 19,800,000    ต.น้ ำบ่อ ขทช.ปัตตำนี
AC สำยแยกทช.ปน.4017 - 3.280 กิโลเมตร อ.ปะนำเระ

สำมแยกนิคมอุตสำหกรรม จ.ปัตตำนี

อำหำรฮำลำล ต.น้ ำบ่อ 

อ.ปะนำเระ จ.ปัตตำนี

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ด้าเนินการ 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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ระยะทำง 80,000,000    ต.บำโลย ขทช.ปัตตำนี

AC สำยแยกทล.42 - 6.200 กิโลเมตร อ.ยะหร่ิง 

บ.บำงกง พร้อมก่อสร้ำง จ.ปัตตำนี

สะพำน 1 แห่ง ต.บำโลย 

อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตำนี
รวม 10 246,190,000  

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน

   1.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 50,000            ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

(ขาว-ด า) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น

ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 13,000            ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

3 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 1,200X691 32,500            ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

X740 มม. จ านวน 5 ตัว

4 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จ านวน 2 ตัว 15,000            อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

5 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 จ านวน 1 ตัว 8,500              อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

6 โต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 50X45X7 3,000              ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 จัดซ้ือเก้าอ้ี เก้าอ้ี ส านักงานมีพนักพิง มีล้อ จ านวน 2 ตัว 5,000              กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ

ส านักงาน 

มีพนักพิง มีล้อ 

8 โต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 6 ตัว 39,000            กองแผนฯ กองแผนฯ

9 เก้าอ้ีท างาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 2 ตัว 5,000              กองแผนฯ กองแผนฯ

10 โต๊ะและเก้าอ้ี จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 3,000              กองแผนฯ กองแผนฯ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

11 เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว 12,500            กองคลัง กองคลัง

12 เคร่ืองโทรสาร จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 13,000            กองคลัง กองคลัง

13 เคร่ืองพิมพ์เช็ค จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เคร่ือง 30,000            กองคลัง กองคลัง

14 เก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 5,000              หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

ภายใน ภายใน

รวม 14 234,500

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   1.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เก้าอ้ีล้อหมุน จัดซ้ือเก้าอ้ีล้อหมุนมีพนักพิง จ านวน 25 ตัว 50,000            โรงเรียน กองการศึกษาฯ

มีพนักพิง ส าหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

2 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 59,000            สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จ านวน องค์การบริหาร

1 เคร่ือง ขนาด 26,000 บีทียู จ านวน ส่วนจังหวัด

1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ังภายในสนามกีฬากลาง ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

3 ตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนทึบ 10,000            โรงเรียน กองการศึกษาฯ

โครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 118x45.7x183 บ้านตะบิงตีงี

เซนติเมตร จ านวน 2 ตู้ ส าหรับโรงเรียน

บ้านตะบิงตีงี

4 โต๊ะและเก้าอ้ี จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 100,000          โรงเรียน กองการศึกษาฯ

รับประทานอาหาร ส าหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม บ้านเขาตูม

5 โต๊ะอเนกประสงค์ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับได้ 30,000            โรงเรียน กองการศึกษาฯ

โครงขาเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x74 บ้านตะบิงตีงี

เซนติเมตร จ านวน 15 ตัว ส าหรับโรงเรียน

บ้านตะบิงตีงี

พ.ศ. 2563
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2562



86 

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 พัดลมเพดานหมุน จัดซ้ือพัดลมเพดานหมุน 360 องศา 197,800          โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

360 องศา พร้อมติดต้ังส าหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม 

จ านวน 72 ชุด ส าหรับโรงเรียนบ้านเขาตูม 

จ านวน 14 ชุด

7 เก้าอ้ีสนาม จัดซ้ือเก้าอ้ีสนาม จ านวน 29 ตัว 551,000          สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

ส าหรับติดต้ังภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รวม 7 997,800

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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2. ประเภทครุภัณฑ์กำรศึกษำ

   2.1 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 264,000          โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

กรีนบอร์ด จ านวน 6 ชุด

รวม 1 264,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3. ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร

  3.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองตัดแต่ง จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 น้ิว 17,500 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พุ่มไม้ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

รวม 1 17,500

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง

  4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองตัดไฟเบอร์ จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 2000 วัตต์               8,500 อบจ.ปัตตานี กองช่าง

2000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง  

พร้อมอุปกรณ์  

2 เคร่ืองป่ันไฟ จัดซ้ือเคร่ืองป่ันไฟแบบเคล่ือนท่ี 5.0 KW              30,000 อบจ.ปัตตานี กองช่าง

แบบเคล่ือนท่ี พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง  

5.0 KW 

พร้อมอุปกรณ์ 

3 เล่ือยจ๊ิกซอล์ไฟฟ้า 400 W  จัดซ้ือเล่ือยจ๊ิกซอล์ไฟฟ้า 400 W                6,500 อบจ.ปัตตานี กองช่าง

พร้อมอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง  

รวม 3 45,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



90 

5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

   5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองบันทึกเสียง จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง ขนาดเล็ก 6,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

สามารถใช้งานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

22 ช่ัวโมง จ านวน 2 เคร่ือง

รวม 1 6,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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6. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

   6.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 กล้องถ่ายดิจิทัล จัดซ้ือกล้องถ่ายดิจิทัลและชุดอุปกรณ์ 75,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ส าหรับงานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล (DSLR) พร้อมเลนส์

จ านวน 1 กล้อง และชุดอุปกรณ์ 

จ านวน 1 ชุด

2 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ 50,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens

พร้อมอุปกรณ์และจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยง

มุม ไม่น้อยกว่า 100 น้ิว พร้อมอุปกรณ์

รวม 2 125,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   6.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองมัลติมิเดีย จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 27,700            โรงเรียน กองการศึกษาฯ

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens บ้านตะบิงตีงี

ส าหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รวม 1 27,700

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองท าน้ าเย็น จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น ชนิด 1 หัว 4,500              สถานีขนส่ง กองคลัง

จ านวน 1 เคร่ือง ผู้โดยสาร 

อบจ.ปัตตานี

7. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

    7.11 แผนงำนกำรพำณิชย์

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 All In One 68,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน 4 ตัว

2 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน 22,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

โน๊ตบุ๊ค

3 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 5,200 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

ชนิดเลเซอร์ LED (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง

หรือชนิด LED 

ขาวด า

4 ชุดโปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ 15,200 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

ระบบปฏิบัติการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งาน

ส าหรับเคร่ือง ประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธ์ิ

คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 5 ชุด

5 เคร่ืองคอม จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ALL In one 17,000            กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ

พิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1  เคร่ือง 

    8.1. แผนงำนบริหำรท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

8. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300              กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ

แบบฉีดหมึก ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

7 ชุดโปรแกรม จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง 3,800              กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ

ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภท

ส าหรับเคร่ือง ติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM)

คอมพิวเตอร์

8 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 34,000            กองแผนฯ กองแผนฯ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง

All In One 

9 ชุดโปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 7,600              กองแผนฯ กองแผนฯ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด

ส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

10 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก  4,300              กองแผนฯ กองแผนฯ

แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง

11 เคร่ืองสแกนเนอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3,200              กองแผนฯ กองแผนฯ

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 17,000            กองคลัง กองคลัง

คอมพิวเตอร์   ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 

จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 21 น้ิว

13 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 2,600              กองคลัง กองคลัง

ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง ความเร็ว

หรือชนิด LED ในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที

ขาวด า 

14 ชุดโปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3,800              กองคลัง กองคลัง

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ

ส าหรับเคร่ือง การใช้งาน ประเภทติดต้ังมาจาก

คอมพิวเตอร์ โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

ตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด

15 เคร่ือง จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 17,000            หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง ภายใน ภายใน

All In One 

16 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 2,600              หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) ภายใน ภายใน

หรือชนิด LED จ านวน 1 เคร่ือง 

ขาวด า 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
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งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 ชุดโปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 3,800              หน่วยตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ ภายใน ภายใน

ส าหรับเคร่ือง การใช้งาน ประเภทติดต้ังมาจาก

คอมพิวเตอร์ โรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

ตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด

รวม 17 231,400

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   8.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 All In One 51,000            กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับกองการศึกษาฯ และโรงเรียน

ส าหรับงาน จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

2 เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 5,200              กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

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

 หรือชนิด LED

3 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 10,000            โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์ สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้า/นาที) บ้านตะบิงตีงี

 หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

4 โปรแกรม จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 11,400            กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโรงเรียน

ส าหรับเคร่ือง แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง บ้านตะบิงตีงี

คอมพิวเตอร์ มาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ

ถูกต้องตามกฎหมาย 

ส าหรับกองการศึกษาฯ จ านวน 2 ชุด

ส าหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี จ านวน 1 ชุด

รวม 4 77,600

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 8.3 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองพิมพ์สี จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึก               6,300 กองช่าง กองช่าง

แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เคร่ือง
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง             34,000 กองช่าง กองช่าง

ALL IN ONE  
3 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์               5,200 กองช่าง กองช่าง

ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง
4 ชุดโปรแกรมระบบ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ               7,600 กองช่าง กองช่าง

ปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด
ส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

รวม 4 53,100

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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9. ประเภทดนตรีและนำฏศิลป์

   9.1 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองดนตรี จัดซ้ือเคร่ืองดนตรี ประกอบด้วยกีตาร์ไฟฟ้า 235,000          โรงเรียน กองการศึกษาฯ

ตู้แอมป์กีตาร์ กีตาร์เบส ตู้แอมเบส บ้านตะบิงตีงี

คีย์บอร์ด กลองชุดพร้อมฉาบ 

ส าหรับโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รวม 1 235,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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10. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน

  10.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 65,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

แรงดันสูง

รวม 1 65,000

   10.2 แผนงำนกำรศึกษำ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

(บำท) ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองเล่นสนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม พร้อมติดต้ัง 1,000,000        อบจ.ปัตตานี กองการศึกษาฯ

ประกอบด้วย ชุดหอคอยหลังคาแฟนซี 

ชุดสวนสนุกหรรษาหลังคาเต่า 

ชุดสวนสนุกโลกส าหรับเด็ก

รวม 1 1,000,000

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ท่ี ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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