
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7332-3435 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล - - 2            600,000          - - - - 2 600,000            

1.2 แนะแนวติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล - - - - - - - - 0 -                  

1.3 ปลูกฝงคานิยมของผูเรียน - - - - - - - - 0 -                  

1.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 2            150,000          2            150,000          2            150,000          6 450,000            

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา -                  

2.1 อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 0 -                  

2.2 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - 0 -                  

2.3 เสริมสรางสมรรถนะการนิเทศการเรียนการสอน - - - - - - - - 0 -                  

2.4 พัฒนาหลักสูตร - - - - - - - - 0 -                  

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมี 0 -                  

3.1 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร - - - - - - - - 0 -                  

3.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา - - 3            900,000          2            400,000          2            400,000          7 1,700,000         

3.3 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา 3            1,350,000        10          1,054,300        3            900,000          3            900,000          19 4,204,300         

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

4.1  ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา - - - - - - - - - -

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

5.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 - - 1            88,000            - - - - - -

6. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

6.1  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ - - 3            2,610,000        - - - - - -

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

7.1 สงเสริมสนับสนุน การทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม

- - - - - - - - - -

รวม 3           1,350,000       21         5,402,300       7           1,450,000       7           1,450,000       38 6,954,300        



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

โรงเรียนบานเขาตูม

เพื่อพัฒนาสนามเด็กเลน

ใหมีมาตรฐาน

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

เด็กเลน

- 300,000 - - โรงเรียนมีสนามเด็กเลน

ใหมีมาตรฐาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง

เลนสนามเด็กเลน 

โรงเรียนบานตะบิงตีงี

เพื่อพัฒนาสนามเด็กเลน

ใหมีมาตรฐาน

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม

เด็กเลน

- 300,000 - - โรงเรียนมีสนามเด็กเลน

ใหมีมาตรฐาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยการเรียนรู

ดานการทองเที่ยวใน

สถานศึกษา

เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ศูนยการเรียนรูดานการ

ทองเที่ยวในสถานศึกษา

 ที่เอื้อตอการเรียนรูแก

นักเรียนและทองถิ่น

สงเสริมสนับสนุนศูนย

การเรียนรูดานการ

ทองเที่ยวในสถานศึกษา

 ที่เอื้อตอการเรียนรูแก

นักเรียนทองถิ่น

- 50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีศูนยการ

เรียนรูดานการทองเที่ยว

ในสถานศึกษาที่เอื้อตอ

การเรียนรูแกนักเรียน

และทองถิ่น

โรงเรียนบานตะ

บิงตีงี

2 โครงการสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการ

สอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียง

เพื่อสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการ

สอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียงแกนักเรียน

สงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการ

สอนการบริหารตาม

หลักปรัชญาของเศรฐกิจ

พอเพียงแกนักเรียน

- 100,000      100,000      100,000      นักเรียนมีหลักคิด และ

ดําเนินตามหลักปรัชญา

ของเศรฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบานตะ

บิงตีงี

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ที่
โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการประสาน

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดปตตานี

เพื่อประสานและบูรณา

การการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564)  ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

ปตตานี

องคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี เทศบาล

และองคการบริหารสวน

ตําบลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัดปตตานี มี

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564)  ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

ปตตานี

 -       400,000       400,000       400,000 คณะกรรมการประสาน

และบูรณาการ

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564)  

สามารถจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564)  ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

ปตตานี

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 โครงการสรางและพัฒนา

เครือขายการจัดทําแผน

และงบประมาณทางการ

ศึกษา เจาภาพระดับ

ภาคใต

เพื่อสรางและพัฒนา

เครือขายการจัดทําแผน

และงบประมาณทางการ

ศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใน

พื้นที่กลุมจังหวัดภาคใต

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคใตมีการ

พัฒนาเครือขายการ

จัดทําแผนและ

งบประมาณทางการศึกษา

 -       500,000  -  - องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคใตมีการ

พัฒนาเครือขายการ

จัดทําแผนและ

งบประมาณทางการศึกษา

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.3 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส ของกอง

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

เขาสูประเทศไทย 4.0

เพื่อจัดหาและพัฒนา

ระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกสขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศ

ไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

จัดการศึกษาผานระบบอิเล็คทรอนิกส ที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ อันนําไปสูการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจ

รูปแบบใหม (New Economy Model) 

ตามยุทศาสตรประเทศไทย 4.0

450,000     300,000     300,000   300,000   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส  ที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ และมีระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพและ

ความเร็วสูง มีศักยภาพและความพรอม

ในการการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

2 โครงการจัดหาและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ

ไทย 4.0 โรงเรียนบาน

เขาตูม

เพื่อจัดหาและพัฒนา

ระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

จัดหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด

การศึกษาผานระบบอิเล็คทรอนิกส ที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ ใหเปนโรงเรียน

นวัตกรรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD-Innovation Schools)

450,000     300,000     300,000   300,000   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ และมีระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพและ

ความเร็วสูง มีศักยภาพและความพรอม

ในการการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

รร.บานเขาตูม



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการจัดหาและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ

ไทย 4.0โรงเรียนบานตะ

บิง

เพื่อจัดหาและพัฒนา

ระบบการบริหารจัด

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

จัดหาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัด

การศึกษาผานระบบอิเล็คทรอนิกส ที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ ใหเปนโรงเรียน

นวัตกรรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD-Innovation Schools)

450,000     300,000     300,000   300,000   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการ

บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกสที่

ครอบคลุมทั้งดานบริหารวิชาการ ดาน

บริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงบประมาณ และมีระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพและ

ความเร็วสูง มีศักยภาพและความพรอม

ในการการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเขาสู

ประเทศไทย 4.0

รร.บานตะบิงตีงี

4 โครงการซื้อคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน

เพื่อซื้อคอมพิวเตอรใหม 

2 เครื่อง และอุปกรณ

ตอพวงอื่นๆ ที่มี

ประสิทธิภาพดีในการ

ทํางาน

ซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง

 และอุปกรณตอพวงอื่นๆ

- 32,000       - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี

คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงานใหมมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

5 โครงการซื้อโตะ

คอมพิวเตอร พรอมเกาอี้

เพื่อซื้อโตะคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน 

และเกาอี้ จํานวน 2 ชุด

ที่มีประสิทธิภาพดีใน

การทํางาน

ซื้อโตะคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

และเกาอี้ จํานวน 2 ชุด

- 6,000         - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี

โตะคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

และเกาอี้ ทีม่ีประสิทธิภาพในการทํางาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

6 โครงการซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และ

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดตั้งมาจาก

โรงงาน (OEM) ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย

เพื่อซื้อชุดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และ

เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุก จํานวน 2 ชุด

ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 2 ชุด

- 7,600         - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอร ทีม่ี

ประสิทธิภาพในการทํางาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

7 โครงการซื้อเครื่องพิมพ

ชนิดเลเซอร หรือชนิด 

LED ขาวดํา

เพื่อซื้อเครื่องพิมพชนิด

เลเซอร หรือชนิด LED 

ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง

ซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED

 ขาวดํา (18 นาท/ีหนา) จํานวน 2 เครื่อง

- 5,200         - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 

ขาวดํา ทีม่ีประสิทธิภาพในการทํางาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

8 โครงการซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา

เพื่อซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง

ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง

- 5,000         - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี

เครื่องสํารองไฟฟา ทีม่ีประสิทธิภาพใน

การทํางาน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

9 โครงการซื้อโตะทํางาน เพื่อซื้อโตะทํางานพรอม

เกาอี้ จํานวน 3 ชุด

ซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 3 ชุด - 13,500       - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี

โตะทํางาน เพียงพอและที่มีคุณภาพ

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

10 โครงการจัดหาตูเก็บ

เอกสารแบบบานเลื่อน

กระจก

เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสาร

แบบบานเลื่อนกระจก  

จํานวน 1 ตู

จัดหาตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาดกวาง 0.35 เมตร ยาว 4.60 เมตร สูง

 2.50 เมตร จํานวน 1 ตู

- 85,000       - - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีมีตู

เก็บเอกสารเพียงพอกับจํานวนเอกสาร

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม



5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที 21 

5.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที 21 

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซื้อกระดาน

เซรามิคกรีน บอรด

เพื่อซื้อกระดานเซรามิค

กรีน บอรด จํานวน 2 ชุด

ซื้อกระดานเซรามิคกรีน

 บอรด จํานวน 2 ชุด

- 88,000       - - โรงเรียนในสังกัดมี

กระดานเซรามิคกรีน 

บอรด สําหรับจัดการ

เรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



6. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาและนันทนาการ   

6.1   สงเสริมกีฬาและนันทนาการ   

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางทําปาย

ตัวอักษร สนามกีฬา

กลางองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

เพื่อจางทําปายตัวอักษร 

สนามกีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

จางทําปายตัวอักษร 

สนามกีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

- 30,000       - - สนามกีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ปตตานี มีปายตัวอักษร

ที่สวยงาม

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2 โครงการจัดซื้อ

กลองโทรทัศนวงจรปด 

CCTV พรอมติดตั้ง

เพื่อสอดสอง ควบคุม 

ดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

ภายในสนามกีฬากลางฯ

จัดซื้อกลองโทรทัศน

วงจรปด CCTV พรอม

ติดตั้ง จํานวน 6 ชุด 

ประกอบดวย            -

 กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขาย 6 ตัว - 

อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย 1 ตัว    - 

อุปกรณสลับสัญญาณ

เครือขาย 24 ชอง 1 ตัว

- 1,500,000   - - เกิดความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพยสินมากขึ้น

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง

ออกกําลังกายกลางแจง

เพื่อซื้อเครื่องออกกําลัง

กายกลางแจง สําหรับ

ใหบริการบริเวณสนาม

กีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

ซื้อเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง สําหรับติดตั้ง

บริเวณสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี จํานวน 8

 ชุด

- 300,000      - - สนามกีฬากลางองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ปตตานี มีเครื่องออก

กําลังกายกลางแจง 

สําหรับใหบริการ

ประชาชน

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการซื้อเกาอี้สําหรับ

ติดตั้งในสนามกีฬา

เพื่อซื้อเกาอี้สําหรับติดตั้ง

ในสนามกีฬา สําหรับ

ใหบริการภายในสนาม

กีฬากลาง องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

ซื้อเกาอี้สําหรับติดตั้งใน

สนามกีฬากลาง 

องคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี จํานวน 

520 ตัว

- 780,000      - - เพื่อใหบริการภายใน

สนามกีฬากลาง 

องคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี

กองการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม
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