
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 แก้ไข (ครั้งที่ 3) 

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

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 วรรค 2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 แก้ไข (ครั้งที ่3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนกำรด ำเนินงำน ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 11 ส านักปลัดฯ ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มกราคม - มิถุนายน 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
ปัตตานี หลักสูตร "เพ่ิม เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ราชการ"

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 11 ส านักปลัดฯ มกราคม - มิถุนายน 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
ผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ. ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
และข้าราชการองค์การบริหาร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
ส่วนจังหวัดปัตตานี และบรรลุตามวัตถุประสงค์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 26 ส านักปลัดฯ เมษายน - มิถุนายน 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงค์
4 โครงการพัฒนา อปท.ในการ 26 ส านักปลัดฯ เมษายน - มิถุนายน 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 แก้ไขรายละเอียดของกิจการให้ถูกต้อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รายละเอียดของกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม และปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

 - จัดอบรมสมรรถนะสมาชิก อสม. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
 - ทัศนศึกษาดูงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน พ.ศ. 2563 แก้ไข (คร้ังท่ี 3)
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  10  กรกฎำคม  2563

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

กำรแก้ไข
หน้ำ

5 โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับ 27 ส านักปลัดฯ มีนาคม - พฤษภาคม 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
คนพิการ และเด็กก าพร้า ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
จังหวัดปัตตานี เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

และบรรลุตามวัตถุประสงค์
6 โครงการพัฒนาศักยภาพคน 27 ส านักปลัดฯ มีนาคม - พฤษภาคม 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน

พิการจังหวัดปัตตานี ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 57 ส านักปลัดฯ มกราคม - เมษายน 2563 กรกฎาคม - กันยายน 2563 ปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงาน
ท่องเท่ียวชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

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

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 11 ล าดับท่ี 9

1 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

แก้ไข

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

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข (คร้ังท่ี 3)

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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 11 ล าดับท่ี 10

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

ผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.  - ทัศนศึกษาดูงาน หรือเอกชน

และข้าราชการองค์การบริหาร ในจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

แก้ไข

โครงการฝึกอบรมสัมมนา  - จัดอบรมและสัมมนาวิชาการ 2,000,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.  - ทัศนศึกษาดูงาน หรือเอกชน

และข้าราชการองค์การบริหาร ในจังหวัด

ส่วนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี

รวม 2 2,000,000

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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 26 ล าดับท่ี 1

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมสมรรถนะสมาชิก อสม. 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข  - อบรมพัฒนาเพ่ือสร้างภาวะผู้น า

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ให้แกนน า อสม.

แก้ไข

โครงการพัฒนาศักยภาพ  - จัดอบรมสมรรถนะสมาชิก อสม. 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข  - อบรมพัฒนาเพ่ือสร้างภาวะผู้น า

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ให้แกนน า อสม.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 26 ล าดับท่ี 2

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

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  - ทัศนศึกษาดูงาน

แก้ไข

โครงการพัฒนา อปท.ในการ อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

รวม 2 400,000

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ี หน่วยงาน

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

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 27 ล าดับท่ี 2

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

คนพิการ และเด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด

จังหวัดปัตตานี

แก้ไข

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

คนพิการ และเด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด

จังหวัดปัตตานี

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 27 ล าดับท่ี 4

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคน จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พิการจังหวัดปัตตานี ผู้ปกครองคนพิการ

แก้ไข

โครงการพัฒนาศักยภาพคน จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและ 200,000 อบจ.ปัตตานี ส านักปลัดฯ

พิการจังหวัดปัตตานี ผู้ปกครองคนพิการ

รวม 1 400,000

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.

เดิมเป็นโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 57 ล าดับท่ี 1

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 300,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวชุมชน อาสาสมัครท่องเท่ียวชุมชน หรือเอกชน

ในจังหวัด

ปัตตานี

แก้ไข

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 300,000 สถานท่ีของรัฐ ส านักปลัดฯ

ท่องเท่ียวชุมชน อาสาสมัครท่องเท่ียวชุมชน หรือเอกชน

ในจังหวัด

ปัตตานี

รวม 1 300,000

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

ลงช่ือ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ลงวันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

ท่ี โครงการ
 งบประมาณ

(บาท)
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