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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมา  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนับวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคน รวมถึงการสงเสริม 

ทํานุบํารุง ศาสนา และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี ท่ีเปนเอกลักษณของแตละทองถ่ิน เพราะเปน

หนวยราชการท่ีใกลชิดกับประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด  โดยมีอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนและ

หลากหลาย   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  ตามมาตรา  17   “ใหองคการบริหาร

สวนจังหวัด  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ของตนเอง  ดังนี้  

มาตรา  17 ภายใตบังคับมาตรา  16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีใน การ

จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

(6) การจดัการศึกษา 

(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

(9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต และ

กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 

(26) การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

(27) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน กําหนดใหเปน

อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

(28 ) กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
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 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 กําหนดใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  ( 3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  (4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ิน

อ่ืน 

  (7 ทว)ิ บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  

  (8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินท่ีอยูในเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  (9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามแผนการกระจายอํานาจฯ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรับการถายโอนกิจการท่ีกองการ

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัด  ท้ังนี้เปนไปตามความพรอม ความเหมาะสมของ

แตละทองถ่ิน เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตามความพรอม  

ความเหมาะสมและความตองการของแตละทองถ่ิน  ดังนี้ 

1.  ดานนันทนาการ 

 (1)  การสงเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณกีฬา การกอสราง บํารุงรักษาสนามกีฬา  

 (2)  การจัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บํารุง รักษา

สวนสาธารณะ 

2.  ดานการศึกษา 

 (1)   การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษากอนวัยเรียน หรือปฐมวัย การจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห 

 (2)  การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอและการจัด

การศึกษาระดับเขต งานหองสมุดประชาชน เปนตน 

1.  ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (1)  การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบํารุงรักษาโบราณสถาน 

  (2)   การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มีภารกิจในการจัดทํา

แผนการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกีฬากับการศึกษา

ทุกระดับ ทุกประเภท และไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือเปนแนวทางพัฒนา

การศึกษา 
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แนวทางการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) กองการศึกษาฯ เนนการให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝาย เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม และเปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของ อันจะ

ทําใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนท่ี 1

 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ กรอบทิศทางแผนการศึกษา

แหงชาติฯ ปญหาท่ีสถานศึกษาตองแกไข ปญหาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตางๆ  ท่ีต่ํา ซ่ึงเรง

พัฒนาใหไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด  ความตองการของสถานศึกษาปญหาและความตองการของผูมีสวน

ไดเสียของสถานศึกษาแผนยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

นโยบายเก่ียวกับการศึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายการศึกษาของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน นโยบายเก่ียวกับการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา

การศึกษาชาติ และนโยบายอ่ืนๆ ของรัฐท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  

  เก็บรวบรวมขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 2

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในข้ันตอนนี้ เปนการสรางหรือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร

การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ตลอดจน จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลตาม

ความเปนจริงท่ีเก็บรวบรวมมาไดท้ังหมด  ดังนั้น การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ดําเนินการวิเคราะหแบบคอยเปนคอยไป ใหมีการวิเคราะหไมนอยกวา 6  ครั้ง  

 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ข้ันตอนท่ี 3

หลังจากท่ีไดประเด็นการพัฒนาท่ีจะนําไปเขียนเปนวิสัยทัศนแลว  ทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามประเด็นการพัฒนาองคกรมีจุดแข็ง  โอกาส

จุดออน และอุปสรรค  

 ทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

ข้ันตอนท่ี 4

หลังจากทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคแลว  องคกรมีความสามารถท่ีจะบรรลุ

ตามประเด็นการพัฒนาไดดําเนินการ ดังนี้   

 จัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษา 

1. กําหนดวิสัยทัศน  

2. กําหนดพันธกิจ  

3. กําหนดยุทธศาสตร  

4. กําหนดแนวทางการพัฒนา  

5. กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา(หรือภาพความสําเร็จของวิสัยทัศน)   

6. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
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1.1   วิสัยทัศน  (Vision) 
  “ ประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูตลอดชีวิตดวยพลังประชารัฐ บนพ้ืนฐานความเปนไทย  ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 

1.2  พันธกิจ  (Mission) 
  1.  จัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรู

ทุกชวงวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2.  ขับเคลื่อนพลังประชารัฐใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  3.  อนุรักษ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

  4.  ปลูกฝงเสริมสรางคานิยมไทย และจิตสํานึกรักทองถ่ิน  

  5.  นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

      6.  พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ   

1.3 เปาประสงค 
 

เปาประสงค 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 

(Targets) 

ป ๖๑-๖๔ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๔ 

1. มีโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน โรงเรียนท้ัง 2 แหง ผาน

การประเมิน

มาตรฐานการศึกษา 

ผานเกณฑข้ัน

พ้ืนฐาน 

100% 80% 90% 100

% 

100

% 

100

% 

2. ใหมีแหลงเรียนรูในระบบ  

นอกระบบ  และตาม

อัธยาศัย อยางท่ัวถึง 

จํานวนแหลงเรียนรู 6  แหง 6 1 2 3 3 3 

3.ใหมีการจัดการแขงขัน

กีฬาทุกระดับ 

รอยละของประชาชน

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

รอยละ  50 80 60 70 80 80 80 

4. ใหเด็ก  เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป  ไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และมี  

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  

สมบูรณ รวมท้ังจัด

การศึกษาใหกับ

ผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง 

รอยละของประชาชน

ท่ีเขารวมกิจกรรม 

รอยละ  50 80 60 70 80 80 80 
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เปาประสงค 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline 

Data) 

คาเปาหมาย 

(Targets) 

ป ๖๑-๖๔ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ ป ๖๔ 

5.ใหประชาชนไดรับการ

พัฒนาความรู คุณธรรม  

จริยธรรม  ศิลปะ จารีต 

ประเพณี  ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 

รอยละของประชาชน

ท่ีเขารวมกิจกรรมได

พัฒนาคุณธรรม 

รอยละ  40 90 70 80 90 90 90 

6. มีสนามกีฬาท่ีได

มาตรฐาน 

ผูมาใชบริการสนาม

กีฬามีอุปกรณ

เพียงพอ 

รอยละ  70 80 70 80 90 90 90 

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : รอยละโรงเรียนทั้ง 2 แหง ผานการประเมินมาตรฐานการศึกษา 

2. ขอบเขตความหมาย : โรงเรียนผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครอง 

    ทองถ่ินและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) : รอยละ ๗๕ 

5. วิธีการคํานวณ :   จํานวนมาตรฐานท่ีผานเกณฑx100 

                 จํานวนมาตรฐานทั้งหมด  

6. ขอมูลปจจุบัน : รอยละ 

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล : รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินจากตนสังกัด 

    รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 

8 .ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 3 ป/ครั้ง 5 ป/ครั้ง 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขันแลวไดรับรางวัล 

2. ขอบเขตความหมาย :  จํานวนครั้งท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขันไดรับรางวัล หมายถึง การสงนักกีฬาเขา   

    รวมแขงขันในหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีจัดข้ึนและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการ  

    บริหารสวนจังหวัดปตตานีไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันและไดรับรางวัล 

3. หนวยวัด : จํานวน 

4. เปาหมาย/เกณฑ :  2 ครั้ง 

5. วิธีการคํานวณ :  หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน :  

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล : สรุปผลการเขาแขงขันกีฬาระดับภาคและระดับประเทศ 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : รอยละของแหลงเรียนรูการศึกษาในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัยมีท่ัวถึง  

2. ขอบเขตความหมาย : ชุมชนมีแหลงเรียนรูในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และเรียนตามอัธยาศัย 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4 .คาเปาหมาย (ป ๒๕๖๑-๒๕๖๔) : รอยละ 75 

5. วิธีการคํานวณ :  หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน : ๕ แหง 

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล :  กองการศึกษา 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน: ปการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : จํานวนสนามกีฬาท่ีสามารถใหบริการและแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

2. ขอบเขตความหมาย : สนามกีฬาท่ีสามารถใหบริการและแขงขันกีฬาประเภทตางๆ หมายถึง สนามกีฬา  

    กลางขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีท่ีสามารถมาใชบริการและสามารถแขงขันกีฬาไดทุกชนิด  

3. หนวยวัด : จํานวน 

4. เปาหมาย/เกณฑ :  1 แหง 

5. วิธีการคํานวณ :  หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน : 1 แหง 

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล : กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : รอยละของชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม  

2. ขอบเขตความหมาย : ประชาชน หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 

    กิจกรรมและโครงการท่ีเก่ียวของ หมายถึง กิจกรรมและโครงการท่ีกองการศึกษาฯไดจัดข้ึนโดยมี   

    กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

3. หนวยวัด : รอยละ 

4. เปาหมาย/เกณฑ :  รอยละ 75 

5. วิธีการคํานวณ :  หาคารอยละ 

6. ขอมูลปจจุบัน : รอยละ 40 

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล : ลงทะเบียนในโครงการ 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง  
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รายละเอียดตัวช้ีวัด 

1. ตัวชี้วัด : รอยละผูมาใชบริการกีฬามีอุปกรณเพียงพอ 

2. ขอบเขตความหมาย : สนามกีฬาท่ีสามารถใหบริการและแขงขันกีฬาประเภทตางๆ หมายถึง สนามกีฬา  

    กลางขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีท่ีสามารถมาใชบริการและสามารถแขงขันกีฬาไดทุกชนิด  

3. หนวยวัด : จํานวน 

4. เปาหมาย/เกณฑ :  1 แหง 

5. วิธีการคํานวณ :  หาผลรวม 

6. ขอมูลปจจุบัน : 1 แหง 

7. แหลงขอมูล/วิธีการรวบรวมขอมูล : กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 



บทท่ี 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผานมา 

 
ในปงบประมาณท่ีผานมากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี มีการกําหนดวิสัยทัศนไววา  

“สังคมแหงการเรียนรู  คูคุณธรรม  เปนเลิศดานกีฬา นําพาสูความสมานฉันท” 

ยุทธศาสตร (พันธกิจ) 

1.พัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 

2.พัฒนาแหลงเรียนรูท้ังในระบบ   นอกระบบ  ตามอัธยาศัย   

3.พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ   

4.สงเสริมโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมนันทนาการ  ของเด็กเยาวชน  

5.สงเสริมดานการศาสนา การบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

กลยุทธ (จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา) 

1. โรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน    

2. จัดใหมีแหลงเรียนรูในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย อยางท่ัวถึง 

3. เด็ก เยาวชนและประชาชนมีศักยภาพในการเลนกีฬา 

4. ใหเด็ก  เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมีสุขภาพ 

รางกายท่ีแข็งแรง  สมบูรณ รวมท้ังจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง  

5. ประชาชนไดรับการพัฒนาความรูคุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะ จารีต ประเพณี   

ภูมิปญญาทองถ่ิน   และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

6. สนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



บทท่ี 3 

ยุทธศาสตรและกลยุทธ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 สํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มียุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  

 

1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล   

1.2 แนะแนวติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล 

1.3 ปลูกฝงคานิยมของผูเรียน 

1.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพครแูละบคุลากร

ทางการศึกษา  

2.1 อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.2 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 เสริมสรางสมรรถนะการนิเทศการเรียนการสอน 

2.4 พัฒนาหลักสูตร 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการ

บริหารจัดการศึกษาแบบมีสวน

รวม   

3.1 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร   

3.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3.3 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

4.1  ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

5.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬา

และนันทนาการ    

 

6.1 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ    

 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเพณีทองถ่ิน 

7.1 สงเสริมสนับสนุน การทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษ

ศิลปะวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
 



บทท่ี 4 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 สํานัก/กอง/สวนการศึกษาฯ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดศึกษาของสํานัก/กอง/สวนการศึกษา

ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้  
 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสู 49 12,859,560   25 4,115,580     23 4,255,680     23 4,255,680     23 4,255,680     143 25,486,500     

1.2 แนะแนวติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล 4 192,000       4 226,000       4 226,000       4 226,000       4 226,000       20 870,000         

1.3 ปลูกฝงคานิยมของผูเรียน 10 2,733,590    10 2,839,900     11 2,936,100     11 2,936,100     11 2,936,100     53 11,445,690     

1.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

5 3,370,800    5 3,549,600     5 3,720,000     5 3,720,000     5 3,720,000     25 14,360,400     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 230,000       2 230,000       2 311,500       2 230,000       2 230,000       10 1,001,500      

2.2 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 384,000       1 384,000       1 384,000       1 384,000       1 384,000       5 1,536,000      

2.3 เสริมสรางสมรรถนะการนิเทศการเรียนการสอน 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 10 -

2.4 พัฒนาหลักสูตร 4 340,000       4 340,000       4 548,500       4 550,000       4 550,000       20 1,778,500      
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แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา

แบบมีสวนรวม

3.1 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร 1 350,000       1 350,000       1 350,000       1 350,000       1 350,000       5 1,400,000      

3.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3 1,580,000    3 2,480,000     3 2,005,000     3 2,005,000     3 2,005,000     15 8,070,000      

3.3 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา 3 1,538,800    3 2,593,100     3 2,438,800     3 2,438,800     3 2,438,800     15 9,009,500      

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

4.1  ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา 1 300,000       1 300,000       1 300,000       1 300,000       1 300,000       5 1,200,000      

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

5.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 3 690,000       2 678,000       2 700,000       2 700,000       2 700,000       11 2,768,000      

6. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาและนันทนาการ

6.1  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 9 1,444,000    9 3,774,000     10 3,792,800     10 1,764,000     10 1,764,000     48 10,774,800     

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

7.1 สงเสริมสนับสนุน การทํานุบํารุงศาสนาและ

อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

3 6,100,000    3 7,500,000     4 1,900,000     4 8,520,000     4 8,520,000     18 24,020,000     

รวม 100 32,112,750  75 29,360,180  76 23,868,380  76 28,379,580  76 28,379,580  403 113,720,902  
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.1 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเขารวมงาน เพื่อใหนักเรียน ครู นักเรียน ครู และบุคลากร 45,000        45,000       45,000       45,000       45,000       นักเรียน ครู และบุคลากร กอง

มหกรรมทางวิชาการของ และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ

หนวยงานอื่น ศึกษา ไดแลกเปลี่ยน ปตตานี ไดเขารวมงาน ไดเรียนรูและพัฒนา

เรียนรู เพิ่มวิสัยทัศน มหกรรมทางวิชาการ ศักยภาพการทํางาน

และประสบการณในการ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ

ทํางาน ในการจัดการเรียน

การสอน

2 โครงการเขารวมงาน เพื่อให นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบุคลากร 300,000       300,000      300,000      300,000      300,000      นักเรียน ครูและบุคลากร กอง

มหกรรมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ

ทองถิ่น ศึกษา ไดแลกเปลี่ยน ปตตานี ไดเขารวมงาน ไดเรียนรูและพัฒนา

เรียนรูเพิ่มวิสัยทัศน มหกรรมการจัดการศึกษา ศักยภาพการทํางาน 

และประสบการณในการ ทองถิ่น ทําใหเกิดความสามัคคี

ทํางาน ในหมูคณะ
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หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อใหครูและนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง

เพื่อเขารวมโครงการ โรงเรียนในสังกัด มีความ อบจ.ปตตานี ไดเขารวม ในสังกัด อบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

แขงขันคนเกงในโรงเรียน ตื่นตัวในการคนควา การแขงขันคนเกงในระดับ มีความกระตือรือรน 

อปท. หาความรูและพัฒนา ประเทศและสามารถสราง ในการคนควาหาความรู

ตนเองอยูเสมอ และเพื่อให ชื่อเสียงใหตนเอง โรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา

นักเรียนมีโอกาสเขารวม  และ อบจ.ปตตานี ใหกาวหนายิ่งขึ้น

การแขงขันคนเกงในระดับ ปตตานี

ประเทศ

4 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนทุกคนดื่มนม 1,331,760    1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กอง

แข็งแรงมีพัฒนาการ ทุกวันทําการ ที่ดี การศึกษาฯ

ตามเกณฑมาตรฐาน

5 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ครูและนักเรียนสังกัด 300,000       300,000      300,000      300,000      300,000      ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง

และขาราชการครูเพื่อ ใหครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.ปตตานี เขารวม ในสังกัด อบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

เขารวมแขงขัน ในสังกัดมีความตื่นตัว โครงการแขงขันทักษะ มีความกระตือรือรน

ทักษะทางวิชาการของ ในการคนควาหาความรู ทางวิชาการของ อปท. ในการคนควาหาความรู

อปท. ระดับภาคใต ทางดานวิชาการอยูเสมอ ระดับภาคใต เพื่อพัฒนาการศึกษา

ตามกิจกรรมทางวิชาการ ใหกาวหนายิ่งขึ้น

ที่กําหนดไว

6 โครงการจัดทําตูเก็บ เพื่อใชในการจัดเก็บ จัดทําตูเก็บเอกสาร 170,000       - - - - - การจัดเก็บเอกสารเปน กอง

เอกสาร แบบบานเลื่อน เอกสารใหเปนระเบียบ แบบบานเลื่อนกระจก ระเบียบ สะดวกตอการ การศึกษาฯ

กระจก เรียบรอย สามารถคนหา ขนาด 0.35 ม. คนหาขอมูลในการ

ไดงาย ยาว 4.60 ม. สูง 2.50 ม. ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ตู
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

7 โครงการจัดซื้อโพเดี่ยม เพื่อใชสําหรับงานพิธีการ จัดซื้อโพเดี่ยมสําเร็จรูป 30,000        - - - - ทําใหการปฏิบัติงาน กอง

มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ

6 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพรอมใน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 10,000        10,000       10,000       10,000       10,000       นักเรียนและครูมีความ โรงเรียน

ความพรอมเพื่อสงเสริม การเขารวมแขงขัน สําหรับใชในการ พรอมในการพัฒนา บานเขาตูม

ทักษะดานวิชาการ ทักษะวิชาการของ แขงขันทักษะทาง ตนเองเพื่อเขารวมแขง

นักเรียนและครู วิชาการ ขันกิจกรรมทักษะวิชาการ

อยางตอเนื่อง

7 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพื่อจัดประกวดแขงขัน จัดประกวดแขงขัน 80,000        50,000       50,000       50,000       50,000       ครู นักเรียนและชุมชน โรงเรียน

โรงเรียนบานเขาตูม ทักษะวิชาการและจัด ทักษะวิชาการและจัด ไดรับความรูประสบการณ บานเขาตูม

แสดงผลงานครูและ แสดงผลงานครูและ จากการเขารวมกิจกรรม

นักเรียน นักเรียน สามารถพัฒนาผลงาน

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

8 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อสนับสนุนการใชแหลง นักเรียนสนใจการอาน 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      ผลสัมฤทธิ์ทางการ โรงเรียน

เรียนรูใหเกิดคุณคาตอ และเขาใชหองสมุด เรียนทุกกลุมสาระ บานเขาตูม

การเรียนอยางแทจริง เพิ่มมากขึ้น เพิ่มขึ้น

9 โครงการสงเสริมกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนสามารถ จัดกิจกรรม 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ โรงเรียน

รักการอาน อานออกเขียนไดและ รักการอาน ทางการเรียนเพิ่มขึ้น บานเขาตูม

รักการอาน ทุกกลุมสาระ

10 โครงการจัดทําศูนย เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน

การเรียนรูสําหรับเด็ก ชั้นอนุบาลไดรับ สําหรับจัดกิจกรรม ไดรับการพัฒนาทักษะ บานเขาตูม

ปฐมวัย การพัฒนา ทักษะทั้ง ศูนยการเรียนรูอนุบาล ทั้ง 4 ดาน อยางมี

4 ดานอยางมีคุณภาพ คุณภาพ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

11 โครงการจัดซื้อ เพื่อใหนักเรียนมี จัดซื้อหนังสือเรียน 269,000       269,000      269,000      269,000      269,000      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน

คาหนังสือเรียน หนังสือเรียนใช ของนักเรียนทุกกลุมสาระ บานเขาตูม

เพิ่มขึ้น

12 โครงการจัดซื้อ เพื่อใหนักเรียนมี จัดซื้ออุปกรณการเรียน 152,000       152,000      152,000      152,000      152,000      นักเรียนมีความพรอม โรงเรียน

คาอุปกรณการเรียน อุปกรณสําหรับใชใน ในเรื่องการเรียน บานเขาตูม

การเรียน

13 โครงการจัดซื้อ เพื่อใหนักเรียนมี จัดซื้อเครื่องแบบ 149,300       149,900      150,000      150,000      150,000      นักเรียนมีเครื่องแบบ โรงเรียน

คาเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนสวม นักเรียน นักเรียนสวมใส บานเขาตูม

ใส

14 โครงการสงเสริม เพื่อใหนักเรียนรักและ จัดกิจกรรมและให 20,000        20,000       20,000       20,000       20,000       นักเรียนรักและ โรงเรียน

การเรียนรูภาษาไทย เห็นคุณคาของการเรียน ความรูเกี่ยวกับ เห็นคุณคาของการเรียน บานเขาตูม

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

15 โครงการพัฒนาทักษะ เพื่อใหนักเรียนเกิด จัดหาและจัดซื้อ 80,000        -            -            -            -            นักเรียนเกิดทักษะทาง โรงเรียน

ความคิดและการเรียนรู ทักษะทางความคิด หนังสืออานนอกเวลา ความคิดและเกิดการ บานเขาตูม

และเกิดการเรียนรูดวย เรียนรูดวยตนเอง

ตนเอง

16 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพรอม จัดกิจกรรมการคัดเลือก 80,000        80,000       80,000       80,000       80,000       นักเรียนโรงเรียนบาน โรงเรียน

ความพรอมเพื่อสงเสริม ในการเขารวมแขงขัน นักเรียนที่มีความสามารถ ตะบิงตีงีมีความพรอม บานตะบิงตีงี

ทักษะดานวิชาการ ทักษะดานวิชาการ ในการเขารวมแขงขัน ในการเขารวมแขงขัน

ขององคกรปกครอง ทักษะระดับภาคใต ทักษะดานวิชาการ

สวนทองถิ่น ขององคกรปกครอง

และหนวยงานอื่นๆ สวนทองถิ่น

และหนวยงานอื่นๆ
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17 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร ทางโรงเรียนไดจัด 30,000        50,000       50,000       50,000       50,000       ชุมชนไดรับทราบ โรงเรียน

อนุบาล งานวิชาการของครู นิทรรศการและกิจกรรม พัฒนาการทางดานการ บานตะบิงตีงี

และนักเรียนอนุบาล เพื่อเผยแพรผลงานทาง จัดการศึกษาของโรงเรียน

วิชาการของครู

และนักเรียนอนุบาล

18 โครงการจัดซื้อ เพื่อเปนคาใชจายในการ เปนคาใชจายในการจัดซื้อ 169,840       173,200      173,200      173,200      173,200      ครูและนักเรียนสามารถ โรงเรียน

หนังสือเรียน จัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเรียนสําหรับ ใชหนังสือเรียนในการ บานตะบิงตีงี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - จัดกิจกรรมการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การสอนไดอยางเต็ม

ศักยภาพ

19 โครงการจัดซื้ออุปกรณ เพื่อเปนคาใชจายในการ เปนคาใชจายในการจัดซื้อ 97,280        97,280       97,280       97,280       97,280       นักเรียนมีอุปกรณ โรงเรียน

การเรียน จัดซื้ออุปกรณการเรียน อุปกรณการเรียนสําหรับ การเรียนพรอมในการ บานตะบิงตีงี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - เรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

20 โครงการสนับสนุน เพื่อเปนคาใชจายในการ เปนคาใชจายในการ 97,680        99,200       99,200       99,200       99,200       นักเรียนมีเครื่องแบบ โรงเรียน

เครื่องแบบนักเรียน สนับสนุนเครื่องแบบ สนับสนุนคาเครื่องแบบ นักเรียนพรอมในการ บานตะบิงตีงี

นักเรียน สําหรับนักเรียนชั้น เรียนรู

อนุบาล 1 - ชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 3

21 โครงการสงเสริมรัก เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จัดซื้อหนังสือ 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนรูจักใชเวลาวาง โรงเรียน

การอานในสถานศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเปน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ใหเปนประโยชนดวยการ บานตะบิงตีงี

ประโยชนดวยการอาน ปที่ 1 - มัธยมศึกษา อานหนังสือ

หนังสือ ปที่ 3 
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22 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ นักเรียนระดับชั้น 100,000       100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนสามารถใชบริการ โรงเรียน

โรงเรียน ใหเปนระเบียบเรียบรอย อนุบาลปที่ 1 - หองสมุดไดอยางสะดวก บานตะบิงตีงี

และสะดวกในการใชงาน มัธยมศึกษาปที่ 3 รวดเร็ว  

23 โครงการจัดศูนย เพื่อใหเด็กพัฒนาทางดาน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 50,000        50,000       50,000       50,000       50,000       เด็กมีการพัฒนาทางดาน โรงเรียน

การเรียนรูสําหรับเด็ก รางกาย จิตใจ อารมณ ปที่ 1 - 2 รางกาย จิตใจ อารมณ บานตะบิงตีงี

ปฐมวัย สังคม และสติปญญา สังคม และสติปญญา 

อยางเต็มศักยภาพ อยางเต็มศักยภาพ

24 โครงการสงเสริม เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จัดซื้อหนังสือ สื่อวัสดุ 20,000        20,000       20,000       20,000       20,000       นักเรียนรูจักใชเวลาวาง โรงเรียน

การเรียนรูภาษาไทย รูจักใชเวลาวางใหเปน อุปกรณตางๆสําหรับ ใหเปนประโยชนดวยการ บานตะบิงตีงี

ประโยชนดวยการอาน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล อาน เขียน เรียนรู

เขียนหนังสือภาษาไทย ปที่ 1 - มัธยมศึกษา ภาษาไทย

ปที่ 3
25 โครงการจัดซือรถตู เพือใชนําครู บุคลากร รถตูจํานวน 1 คัน 1,300,000 -            -            -            -            ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียน

และนักเรียนเขารวม สามารถเขารวมกิจกรรม บานเขาตูม
กิจกรรม นอกสถานศึกษา ตางๆ ไดอยางคลองตัว

และปลอดภัย

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง - 200,000      - - - โรงเรียนบานตะบิงตีงี โรงเรียน

อุปกรณปรับปรุง ใหเอื้อตอการศึกษา พรอมการติดตั้ง มีหองเรียนและหอง บานตะบิงตีงี

บรรยากาศหองเรียน และความเปนระเบียบ ในหองเรียนและหอง ปฏิบัติการที่มีความเปน

และหองปฏิบัติการตางๆ เรียบรอย ปฏิบัติการตาง ระเบียบเรียบรอย
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27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 1,000,000    - - - - โรงเรียนบานตะบิงตีงี โรงเรียน

บริเวณโรงเรียน เปนระบบระเบียบ โรงเรียน มีภูมิทัศนสวยงาม บานตะบิงตีงี

เรียบรอยเอื้อตอการ เปนระบบระเบียบ

เรียนรูของนักเรียน เรียบรอยเอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน

28 โครงการจัดซื้อพัดลม เพื่อใชในการระบาย จัดซื้อพัดลมแบบหมุน 36,000        - - - - นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน

แบบหมุน 360 องศา ความรอนในหองเรียน 360 องศา จํานวน ไดเขารวมกิจกรรม บานตะบิงตีงี

และใชในการจัดกิจกรรม 24 เครื่อง อยางมีความสุข

ของโรงเรียน

29 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ปรับปรุงพื้นหองสํานักงาน 350,000       - - - - มีหองสํานักงาน โรงเรียน

หองสํานักงานและหอง กับการปฏิบัติงาน และหองปฏิบัติการ และหองปฏิบัติการ บานตะบิงตีงี

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ความสะอาดและสวยงาม วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรที่สะอาด 

นาอยู และสามารถปฏิบัติ

งานไดอยางเต็ม

ความสามารถ

30 โครงการจัดซื้อศาลา เพื่อเปนที่จัดกิจกรรม จัดซื้อศาลาที่อานหนังสือ 500,000       - - - - โรงเรียนมีศาลา โรงเรียน

ที่อานหนังสือ การเรียนการสอนนอก นอกหองเรียนเพื่อรองรับ จัดกิจกรรมการเรียน บานตะบิงตีงี

นอกหองเรียนเพื่อรองรับ หองเรียน มีที่รมพักผอน โครงการหองสมุดมีชีวิต การสอนนอกหองเรียน 

โครงการหองสมุดมีชีวิต หลังการเลนกีฬา มีที่รมพักผอนหลังการเลน

และเปนที่อานหนังสือ กีฬา และเปนที่อาน

ในเวลาวาง หนังสือในเวลาวาง
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31 โครงการเชื่อมทางเดินเทา เพื่อเปนทางเดินของ นักเรียนและบุคคลากร 550,000       - - - - นักเรียนและบุคคลากร โรงเรียน

ระหวางอาคารเรียน นักเรียนและบุคคลากร ในโรงเรียน ในโรงเรียนไดใชทางเดิน บานตะบิงตีงี

สําหรับนักเรียน ในโรงเรียน เทาระหวางอาคาร 

และบุคคลากรในโรงเรียน สะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 

32 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อความเปนระเบียบ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 28,000        - - - - หองอนุบาลมีตูเก็บ โรงเรียน

เก็บเอกสารบานเปดทึบ เรียบรอยในการเก็บ บานเปดแบบทึบ 4 ชั้น เอกสารและมีความเปน บานตะบิงตีงี

เอกสารสะดวกตอการ สําหรับหองอนุบาล ระเบียบเรียบรอย

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตู สะดวกตอการปฏิบัติงาน

33 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กสําหรับ 10,000        - - - - หองพยาบาลมีตูจัดเก็บ โรงเรียน

ในหองพยาบาลใหเปน จัดเก็บเอกสารโรงเรียน เอกสารใหเปนระบบ บานตะบิงตีงี

ระบบและเปนระเบียบ สงเสริมสุขภาพสําหรับ และเปนระเบียบ

เรียบรอยเพื่อรองรับ หองพยาบาล จํานวน 1 ตู

การประเมิน

34 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 300,000       - - - - นักเรียนมีเครื่องเลนสนาม โรงเรียน

สนามสําหรับเด็กอนุบาล ทั้ง 4 ดานของเด็ก สําหรับเด็กอนุบาล เพื่อสงเสริมทักษะ บานตะบิงตีงี

เปนอุปกรณชวยฝกทักษะ โรงเรียนบานตะบิงตีงี การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวดาน

รางกาย
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35 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจัดเก็บแฟมเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กตูสูง 50,500        - - - - โรงเรียนมีตูเก็บเอกสาร โรงเรียน

ตูสูงบานเลื่อนกระจก ธุรการตางๆ ใหเปน บานเลื่อนกระจกสําหรับ สารสนเทศของอยางเปน บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย เก็บเอกสารสารสนเทศ ระบบ งายและสะดวก

งายและสะดวกตอการ ในหองสํานักงาน ตอการใชงาน

ใชงาน ของโรงเรียน จํานวน 7 ตู

36 โครงการจัดซื้อที่นอน เพื่อใหเด็กอนุบาล จัดซื้อที่นอนสําหรับเด็ก 200,000       - - - - เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียน

มีที่นอนที่สะอาด นักเรียนอนุบาล มีที่นอนที่สะอาด บานตะบิงตีงี

และเหมาะสม จํานวน 40 ชุด และเหมาะสม

37 โครงการทาสีอาคารเรียน เพื่อใหบรรยากาศ ทาสีอาคารเรียน 500,000       - - - - โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียน

สปช.105/29 ของโรงเรียนมีอาคาร สปช.105/29 สีสันสวยงาม บานตะบิงตีงี

และ สปช.3/9 ที่สวยงาม ใชงานที่ และ สปช.3/9

ปลอดภัยเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน

38 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อพัฒนาปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุง 100,000       - - - - หองสมุดมีความเปน โรงเรียน

หองสมุดโรงเรียน บรรยากาศในหองสมุด บรรยากาศในหองสมุด ระเบียบเรียบรอยมีความ บานตะบิงตีงี

ใหเปนระเบียบเรียบรอย โรงเรียน สะดวกในการใหบริการ

และเปนแหลงเรียนรู แกนักเรียน

ดวยตนเอง

39 โครงการติดผามาน เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ติดตั้งผามาน หองประชุม 150,000       - - - - หองประชุมมีบรรยากาศ โรงเรียน

และเพิ่มความสวยงาม หองละหมาดสํานักงาน ที่ดีและมีความสวยงาม บานตะบิงตีงี

หองปฏิบัติการ มากขึ้น

คอมพิวเตอร และหอง

ปฏิบัติการทางภาษา
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40 โครงการติดตั้งเหล็กดัด - เพื่อปองกันอันตราย ติดตั้งเหล็กดัดหนา 50,000        - - - - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โรงเรียน

และเสริมความปลอดภัย อาคารเรียนและหลัง และสิงของสูญหายลดลง บานตะบิงตีงี

ใหกับนักเรียน  อาคารเรียน สปช. 3/9

- เพื่อปองกันสิ่งของ

ภายในหองเรียนสูญหาย

หรือตกหลนจากหนาตาง

41 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก - เพื่อใหมีที่จัดเก็บ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 24,000        - - - - เพื่อเพิ่มความสะดวก โรงเรียน

เก็บเอกสารแบบเปด และชั้นจัดวางเอกสารทาง แบบเปดประตู ขนาด ในการจัดเก็บเอกสาร บานตะบิงตีงี

ประตู ธุรการและการเงิน    1188x457x1830 mm. ธุรการและการเงิน

- เพื่อใหเกิดความสะดวก จํานวน 3 ตู

ในการคนหาเอกสารเกา

เพื่ออางอิงและไมสูญหาย

42 โครงการจัดซื้อพัดลม เพื่อใชระบายอากาศ จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 15,000        - - - - โรงเรียนบานตะบิงตีงี โรงเรียน

อุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมตางๆ ขนาด 24 นิ้ว มีพัดลมอุตสาหกรรม บานตะบิงตีงี

ในโรงเรียน จํานวน 5 เครื่อง สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

43 โครงการซอมแซมบานพัก - เพื่อใหขาราชการ ซอมแซมบานพักอาศัย 10,000        - - - - ขาราชการมีความ โรงเรียน

อาศัยของขาราชการครู มีความปลอดภัยในชีวิต ของขาราชการครู ปลอดภัยในชีวิต บานตะบิงตีงี

และทรัพยสิน  และทรัพยสิน  

- เปนขวัญและกําลังใจ

แกขาราชการครู
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44 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก - เพื่อจัดเก็บอุปกรณ ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน 16,000        - - - - โรงเรียนมีตูเก็บเอกสาร โรงเรียน

กระจกบานเลื่อน คอมพิวเตอร ใหเปน จํานวน 2 ใบ สารสนเทศของอยางเปน บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย  ระบบ งายและสะดวก

- เพื่อความสะดวกในการ ตอการใชงาน

ใชงาน  

- เพื่องายตอการดูแล 

รักษา

45 โครงการเครื่องพิมพ เพื่ออํานวยความสะดวก เครื่องปริ้นเตอร 7,200          - - - - บุคคลากรมีเครื่อง โรงเรียน

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ตอการทํางานเกี่ยวกับ จํานวน 1 เครื่อง ปริ้นเตอรเพียงพอในการ บานตะบิงตีงี

ขาวดํา อิสลามศึกษา ในโรงเรียน ปฏิบัติงาน

ในการปริ้นเอกสารตางๆ

46 โครงการจัดซื้อ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง - 200,000      - - - หองเรียนและหอง โรงเรียน

ชุดเครื่องเสียง ใหเอื้อตอการศึกษา พรอมการติดตั้ง ปฏิบัติการมีชุดเครื่องเสียง บานตะบิงตีงี

และความเปนระเบียบ ในหองเรียนและหอง

เรียบรอย ปฏิบัติการตาง

47 โครงการจัดซื้อตูเก็บ เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ 60,000        - - - -  หองปฏิบัติการ โรงเรียน

อุปกรณและเคาเตอร วิทยาศาสตร ใหเปน และเคาเตอรระดับ วิทยาศาสตรมีตูเก็บ บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย หนาตางสําหรับหอง อุปกรณและเคาเตอร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระดับหนาตางที่พรอม

ใชงาน
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48 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อใหนักเรียน จัดซื้อเครื่องกรองน้ําแร 11,000        - - - - โรงเรียนมีเครื่องกรองน้ํา โรงเรียน

กรองน้ําแรธรรมชาติ และบุคลากรในโรงเรียน ธรรมชาติ จํานวน  แรธรรมชาติ บานตะบิงตีงี

ไดดื่มน้ําที่สะอาด 4 เครื่อง นักเรียนและบุคคลากร

ปลอดภัย ไรสารตกคาง ไดดื่มน้ําที่สะอาด

49 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อใหบรรยากาศ เครื่องปรับอากาศ 160,000       - - - - บรรยากาศในการ โรงเรียน

ปรับอากาศ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขนาด 2,5000 BTU จัดกิจกรรมตาง ๆ บานตะบิงตีงี

เปนไปดวยดี จํานวน 4 เครื่อง เปนไปดวยดี

50 โครงการกอสรางหองน้ํา กอสรางหองน้ําใหได
 กอสรางหองน้ํา 500,000       - - - - โรงเรียนมีหองน้ําถูก โรงเรียน

อนุบาล มาตรฐาน งายตอการ (ตามแบบ อบจ.ปตตานี สุขลักษณะ บานตะบิงตีงี

ดูแลรักษาและทําความ กําหนด)

สะอาด และถูกหลัก

สุขลักษณะ

51 โครงการกอสรางลาน เพือใหมีพืนทีในการ กอสรางลานเอนกประสงค 3,000,000    - - - - โรงเรียนมีลาน โรงเรียน

เอนกประสงค จัดกิจกรรมไดหลากหลาย ขนาด 20X40X15 ม. เอนกประสงคที่มีความ บานตะบิงตีงี

แบบมีหลังคาเมทัลชีท (ตามแบบ อบจ.ปตตานี ปลอดภัย

กําหนด)

52 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อพัฒนาสนามเด็ก จัดซื้อเครื่องเลนสนาม - 300,000 - - - โรงเรียนมีสนามเด็ก กอง

เลนสนามเด็กเลน เลนใหมีมาตรฐาน เด็กเลน เลนใหมีมาตรฐาน การศึกษาฯ

โรงเรียนบานเขาตูม

53 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อพัฒนาสนามเด็ก จัดซื้อเครื่องเลนสนาม - 300,000 - - - โรงเรียนมีสนามเด็ก กอง

เลนสนามเด็กเลน เลนใหมีมาตรฐาน เด็กเลน เลนใหมีมาตรฐาน การศึกษาฯ

โรงเรียนบานตะบิงตีงี
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54 โครงการฝกอบรมเชิง เพื่อพัฒนาคุณภาพ ขาราชการครูและ - - 540,000      540,000      540,000      นักเรียนไดรับ กอง

ปฏิบัติการและศึกษา แผนการจัดการเรียน บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ดูงาน การจัดทํา การสอนดวยนวัตกรรม  สังกัดองคการบริหาร การสอนดวยนวัตกรรม

แผนการจัดการเรียน การศึกษาชั้นเรียน สวนจังหวัดปตตานี การศึกษาชั้นเรียน

การสอนดวยนวัตกรรม (lesson Study) และ มีแผนการจัดการเรียน (lesson Study) และ

การศึกษาชั้นเรียน วิธีแบบเปด (Open การสอนดวยนวัตกรรม วิธีแบบเปด (Open

(lesson Study) และ Approach) ของ การศึกษาชั้นเรียน Approach) 

วิธีแบบเปด (Open ขาราชการครูและ (lesson Study) และ ที่มีประสิทธิภาพ

Approach) ของ บุคลากรทางการศึกษา วิธีแบบเปด (Open

ขาราชการครูและ  สังกัดองคการบริหาร Approach) 

บุคลากรทางการศึกษา สวนจังหวัดปตตานี

 สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.2 แนะแนวติดตามผูเรียนเปนรายบุคคล
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคาปจจัยพื้นฐาน เพื่อใหนักเรียนมี จัดซื้อเครื่องแบบ 96,000       102,000      102,000      102,000      102,000      นักเรียนมาเรียนทุกวัน โรงเรียน

สําหรับนักเรียนยากจน เครื่องแบบและ และอุปกรณการ และไมขาดเรียนโดย บานเขาตูม

อุปกรณสําหรับใชใน เรียนสําหรับ ไมจําเปน

การเรียน นักเรียนยากจน

2 โครงการคาปจจัยพื้นฐาน เพื่อใหบริการชวยเหลือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 96,000       124,000      124,000      124,000      124,000      บริการชวยเหลือ โรงเรียน

สําหรับนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ปที่ 1 - มัธยมศึกษา เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน บานตะบิงตีงี

ของโรงเรียนอยางทั่วถึง ปที่ 3 ของโรงเรียนอยางทั่วถึง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.3 ปลูกฝงคานิยมของผูเรียน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก ครูและนักเรียนเขารวม 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   เด็กและเยาวชนไดรับ กอง

แหงชาติ และเยาวชนไดแสดงออก โครงการ จํานวน ความรู ประสบการณ การศึกษาฯ

ถึงความสามารถ 5,000 คน คือ คร/ู และความสนุกสนาน 

ของตนเองและเพื่อใหเด็ก นักเรียนสังกัด อบจ.ปน. จากการเขารวมกิจกรรม

เยาวชน ไดรับความรู และสังกัด สนง.เขตพื้นที่ 

ประสบการณ มีความ การศึกษาประถมศึกษา

สนุกสนานในการเขารวม ปตตานี เขต 1-3 

กิจกรรม การศึกษาเอกชน

2 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพื่อรวมเทิดพระเกียรติ ครู/นักเรียนโรงเรียนบาน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ กอง

ลูกเสือ ถวายความจงรักภักดี เขาตูมชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนมีความรู การศึกษาฯ

ตอพระบาทสมเด็จ ปที่ 6 และมัธยมศึกษา ความเขาใจ และสามารถ

พระเจาอยูหัว ปที่ 3 ไดเขารวม ใชชีวิตรวมกันบนพื้นฐาน 

พระประมุขของคณะ ชุมนุมลูกเสือและรูจัก ของคุณธรรมจริยธรรม

ลูกเสือแหงชาติ การอยูรวมกัน

และเพื่อสงเสริม เปนหมูคณะและมีทักษะ

การพัฒนากิจการลูกเสือ เพิ่มขึ้น

เนตรนารี และยุวกาชาด

ของโรงเรียน

3 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหการศึกษาและให สอนหลักสูตรอิสลาม 504,000      504,000      540,000      540,000      540,000      นักเรียนจบ ป.6 มีวุฒิ โรงเรียน

เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวุฒิการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ทางการศึกษาทาง บานเขาตูม

ทางอิสลาม อิสลาม
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4 โครงการรณรงค เพื่อใหนักเรียนและ จัดกิจกรรมรณรงค 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       นักเรียนและชุมชน โรงเรียน

เพื่อปองกันยาเสพติด ผูปกครองมีความ สัมพันธ ตอตานยาเสพติด หางไกลยาเสพติด บานเขาตูม

ที่ดีและดูแลซึ่งกันและกัน

5 โครงการกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนไดฝก จัดกิจกรรมคาย 202,000      202,800      203,000      203,000      203,000      นักเรียนไดฝก โรงเรียน

พัฒนาผูเรียน การอยูรวมกันในสังคม ลูกเสือ-ยุวกาชาด การอยูรวมกันในสังคม บานเขาตูม

และไดเรียนรูจาก และจัดทัศนศึกษา และไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง ประสบการณตรง

6 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหการศึกษาและให สอนหลักสูตรอิสลาม 450,000      450,000      450,000      450,000      450,000      นักเรียนโรงเรียนบาน โรงเรียน

เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวุฒิการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ตะบิงตีงี ไดเรียนหลักสูตร บานตะบิงตีงี

ทางอิสลาม อิสลามเต็มรูปแบบ

7 โครงการอบรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดอบรมใหความรู 50,000       150,000      200,000      200,000      200,000      นักเรียนมีความรู โรงเรียน

และเยาวชนเพื่อสงเสริม ความเขาใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม ความเขาใจเกี่ยวกับ บานตะบิงตีงี

คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรม 

ในการดําเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติ

ไดถูกตองตามหลักการ ไดถูกตองตามหลักการ

ของอิสลาม ของอิสลามในการดําเนิน

ชีวิตตามแนวทางอิสลาม

8 โครงการคายอบรม เพื่อใหนักเรียนมีความ นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียน

การอานกีรออาตี สามารถในการอาน เขารวมโครงการการอาน ในการอาน อัล-กรุอาน บานตะบิงตีงี

ภาคฤดูรอน อัล-กรุอาน ที่ถูกตอง อัล-กรุอาน ภาคฤดูรอน ที่ถูกตองและชัดเจน

และชัดเจนตามหลัก ตามหลักตัจญวีด

ตัจญวีด
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9 โครงการการจัดกิจกรรม เพื่อเปนคาใชจายในการ เปนคาใชจายในการจัด 147,590      153,100      153,100      153,100      153,100      นักเรียนสามารถเรียนรู โรงเรียน

พัฒนาผูเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนชั้น ไดอยางหลากหลาย บานตะบิงตีงี

อนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3

10 โครงการรณรงคเพื่อ เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดกิจกรรมรณรงค 15,000       15,000       15,000       15,000       15,000       นักเรียนมีความรูความ โรงเรียน

ปองกันยาเสพติด ความเขาใจเกี่ยวกับโทษ ตอตานยาเสพติด เขาใจเกี่ยวกับโทษ บานตะบิงตีงี

ในโรงเรียน ของสิ่งเสพติดเกิดความ และพิษภัยของสิ่งเสพติด

ตระหนักถึงโทษ และมีทักษะในการปฏิเสธ

11 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อสรางจิตสํานึกดาน ดําเนินการชวยเหลือ 10,000       10,000       10,000       ผูเขารวมโครงการมี กอง

อาสาทําดีเพื่อพัฒนา จิตสาธารณะและฝก และพัฒนาสังคมตาม จิตสํานึกดานการบริการ การศึกษาฯ

สังคม กิจกรรมสาธารณะ แผนที่กําหนดไว สาธารณะ

อยางตอเนื่อง
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.4 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนมีอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันให 2,049,600   2,078,400   2,100,000   2,100,000   2,100,000   นักเรียนมีอาหาร โรงเรียน

รับประทานทุกวัน นักเรียนทุกคน กลางวันรับประทาน บานเขาตูม

2 โครงการพัฒนาแหลง เพื่อใหโรงเรียนมีแหลง จัดทําแหลงเรียนรู 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีแหลง โรงเรียน

เรียนรูตางๆ ในโรงเรียน เรียนรูใหนักเรียน ตางๆภายในโรงเรียน เรียนรูใหศึกษา บานเขาตูม

ศึกษาคนควา คนควา

3 โครงการพัฒนาแหลง เพื่อใหโรงเรียนมีแหลง ทางโรงเรียนไดจัดทําสวน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีแหลงเรียนรู โรงเรียน

เรียนรูในโรงเรียน เรียนรูที่หลากหลาย สมุนไพรชนิดตางๆ สําหรับศึกษาคนควา บานตะบิงตีงี

ตอบสนองกับการศึกษา และปายชื่อตนไมภายใน เพิ่มเติม

คนควาของโรงเรียน โรงเรียน

4 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหนักเรียนทุกคน จัดอาหารกลางวัน 1,171,200   1,171,200   1,280,000   1,280,000   1,280,000   นักเรียนไดรับประทาน โรงเรียน

ไดรับประทานอาหาร และน้ําดื่มใหเพียงพอ อาหารกลางวันที่มีคุณคา บานตะบิงตีงี

กลางวันที่มีคุณคา กับนักเรียนทุกคน ทางโภชนาการ มีน้ําดื่ม

ทางโภชนาการครบ ที่สะอาดและเพียงพอ

5 หมู และมีน้ําดื่ม

ที่สะอาดดื่มอยางเพียงพอ
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5 โครงการอนุรักษอาหาร เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จัดกิจกรรมการสอน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีความรู โรงเรียน

พื้นเมือง มีทักษะทางดานงาน อาหารเมืองโดยวิทยากร และทักษะในการทําขนม บานตะบิงตีงี

อาชีพมีทัศนคติที่ดี จากภายนอก พื้นเมืองเพื่อสงเสริม

ตอการอนุรักษอาหาร อาชีพเพื่อหารายได

พื้นเมือง และสามารถใช ชวยเหลือครอบครัวได 

ในการประกอบอาชีพเสริม

เพื่อหารายไดชวยเหลือ

ครอบครัวได

6 โครงการศูนยการเรียนรู เพื่อสงเสริมสนับสนุน สงเสริมสนับสนุนศูนย - 50,000       50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีศูนยการ โรงเรียน

ดานการทองเที่ยวใน ศูนยการเรียนรูดานการ การเรียนรูดานการ เรียนรูดานการทองเที่ยว บานตะบิงตีงี

สถานศึกษา ทองเที่ยวในสถานศึกษา ทองเที่ยวในสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่เอื้อตอ

ที่เอื้อตอการเรียนรูแก ที่เอื้อตอการเรียนรูแก การเรียนรูแกนักเรียน

นักเรียนและทองถิ่น นักเรียนทองถิ่น และทองถิ่น

7 โครงการสงเสริมการจัด เพื่อสงเสริมการจัด สงเสริมการจัด - 100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนมีหลักคิด และ โรงเรียน

กระบวนการเรียนการ กระบวนการเรียนการ กระบวนการเรียนการ ดําเนินตามหลักปรัชญา บานตะบิงตีงี

สอนการบริหารตาม สอนการบริหารตาม สอนการบริหารตาม ของเศรฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรฐกิจ หลักปรัชญาของเศรฐกิจ

เศรฐกิจพอเพียง พอเพียงแกนักเรียน พอเพียงแกนักเรียน
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8 โครงการการประกวด เพื่อสงเสริมใหนักเรียน สงเสริมใหนักเรียน - - 40,000       40,000       40,000       นักเรียนมีการนําเสนอ กองการศึกษา

โครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา โครงงาน ที่เปนผลงาน ศาสนาและ

ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย แสดง ตอนปลาย แสดง วิชาการผานวิธีการ วัฒนธรรม

ปที่ 4 - 6 โรงเรียนใน ผลงานวิชาการผาน ผลงานวิชาการผาน แกปญหา และ

สังกัด วิธีการแกปญหา และ วิธีการแกปญหา และ กระบวนการทาง

กระบวนการทาง กระบวนการทาง วิทยาศาสตร และ

วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตร และ คัดเลือกนักเรียนเขา

คัดเลือกนักเรียนเขา คัดเลือกนักเรียนเขา รวมแขงขันทักษะทาง

รวมแขงขันทักษะทาง รวมแขงขันทักษะทาง วิชาการ ของนักเรียน
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 อบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพัฒนา เพื่อพัฒนาขาราชการครู ขาราชการครูและบุคลากร 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      ครูและบุคลากรทางการ กอง

คุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด ศึกษาไดรับความรู การศึกษาฯ

ขาราชการครูและบุคลากร ศึกษา ใหมีความรูดาน อบจ.ปตตานี ไดเขารับ และเปนแบบอยางที่ดี

ทางการศึกษา โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม การฝกอบรมพัฒนา ใหกับนักเรียนได

ในสังกัด สามารถปรับเปลี่ยน คุณธรรมจริยธรรม

พฤติกรรมใหมีคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีขึ้น เพื่อเปน

แบบอยางที่ดีใหกับ

นักเรียน

2 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อใหขาราชการครู ขาราชการครู บุคลากร 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ขาราชการครูและบุคลากร กอง

กอนเปดภาคเรียนสําหรับ บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและ ทางการศึกษา การศึกษาฯ

ขาราชการครู และพนักงานจางโรงเรียน พนักงานจาง โรงเรียน และพนักงานจาง 

และบุคลากรทางการ ในสังกัดมีวิสัยทัศน ในสังกัด ไดเขารวม โรงเรียนในสังกัด 

ศึกษา พนักงานจาง แนวคิด นโยบายในการ ปฐมนิเทศกอนเปดภาค ปฏิบัติงานอยางมี

ของโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานไปในทิศทาง เรียนและงานใหสอดคลอง ประสิทธิภาพสอดคลอง

เดียวกัน กับนโยบายขององคกร กับนโยบายขององคกร

34

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
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ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการฝกอบรมเชิง เพื่อใหขาราชการครู ขาราชการครูและ - - 81,500       - - ขาราชการครูและ กองการศึกษา

ปฏิบัติการ การประเมิน และบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศาสนาและ

ผลงานเพื่อใหมีหรือ การศึกษาของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดมี ของโรงเรียนในสังกัด วัฒนธรรม

เลื่อนวิทยฐานะและ ในสังกัดมีความรูความ ความรูความเขาใจการ สามารถจัดทําผลงาน

ผลงานที่เกิดจาการ เขาใจการประเมินผล ประเมินผลงานเพื่อใหมี การประเมินผลงาน

ปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน งานเพื่อใหมีหรือเลื่อน หรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อใหมีหรือเลื่อน

13 ตัวชี้วัด) ของ วิทยฐานะและผลงานที่ และผลงานที่เกิดจาการ วิทยฐานะและผลงานที่

ขาราชการครูและ เกิดจาการปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติหนาที่ (3 ดาน เกิดจาการปฏิบัติหนาที่

บุคลากรทางการศึกษา (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด) 13 ตัวชี้วัด) (3 ดาน 13 ตัวชี้วัด)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมาครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน จางเหมาครูตางประเทศ 384,000      384,000      384,000      384,000      384,000      นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กอง

ตางประเทศ เพื่อสอน การสอนภาษา จํานวน 2 คน อบจ.ปน. สามารถสื่อสาร การศึกษาฯ

ภาษาตางประเทศ ตางประเทศ ภาษาตางประเทศได

(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ)
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.3 เสริมสรางสมรรถนะการนิเทศการเรียนการสอน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการนิเทศเพื่อสง สงเสริมใหครูพัฒนาการ บุคลากรทุกคนใน  -  -  -  -  - บุคลกรมีการพัฒนา กอง

เสริม กํากับดูแลและ เรียนการสอนของตนเอง โรงเรียนสังกัดองคการ ตนเองอยูในระดับ การศึกษาฯ

ติดตามการจัดการศึกษาโ ใหอยูในระดับมาตรฐาน บริหารสวนจังหวัด มาตรฐาน มีขวัญกําลังใจ

รงเรียนในสังกัดองคการ วิชาชีพหรือระดับ ปตตานี ปฏิบัติหนาที่ ในการปฏิบัติงาน และ

บริหารสวนจังหวัด คุณภาพครูใหสูงขึ้น ของตนเองตาม โรงเรียนมีผลการ

ปตตานี สงเสริมสนับสนุนและ มาตรฐานวิชาชีพหรือ ดําเนินงานตาม

นิเทศติดตามการ ตามที่องคกรกําหนด มาตรฐานการประเมิน

ดําเนินงานของโรงเรียน คุณภาพการศึกษา

สงเสริมและสรางขวัญ

กําลังใจในการทํางาน

ใหกับครูผูสอน
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน
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จะไดรับ

2 โครงการประเมิน เพื่อศึกษาสภาพและ โรงเรียนในสังกัด  -  -  -  -  - นําผลการประเมินมา
คุณภาพการศึกษา ความสามารถทางการ องคการบริหารสวนจังหวัด แกไขไดตรงจุด กําหนด

โรงเรียนในสังกัดองค เรียนในระดับหองเรียน ปตตานีจัดการศึกษาอยาง มาตรการความสําเร็จได

การบริหารสวนจังหวัด ชั้นเรียน ตามมาตรฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเที่ยงตรง โรงเรียน

ปตตานี การศึกษา ดานปจจัย การศึกษาและเปนไปตาม จัดการศึกษาอยางมี

ดานกระบวนการและดาน ระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพตามมาตรฐาน

ผลผลิต  เพื่อพัฒนาและ การศึกษา การศึกษา เพื่อเตรียม

ยกระดับคุณภาพการจัด เขาสูระบบการประกัน

การศึกษาตามแผนการ คุณภาพการศึกษา

พัฒนาการศึกษาแหง

ชาติ เพื่อใหสถานศึกษา

จัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา เพื่อเตรียม

เขาสูระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.4 พัฒนาหลักสูตร

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ พัฒนาหลักสูตร 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

การเรียนการสอน สถานศึกษาใหเหมาะสม สถานศึกษา ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา บานเขาตูม

กับสถานศึกษา

2 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อพัฒนาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและสื่อ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

หลักสูตรและสื่อการเรียน หลักสูตรและสื่อการ การเรียนการสอน และสื่อการเรียนการ บานเขาตูม

การสอนวิชาอิสลามศึกษา เรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษา สอนอิสลามศึกษาที่

อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและสื่อ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

หลักสูตรและสื่อการ การเรียนการสอน และสื่อการเรียนการ บานตะบิงตีงี

เรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษา สอนอิสลามศึกษาที่

อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา

4 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร นักเรียนไดเรียนรูครบ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลาม โรงเรียน

หลักสูตรและสื่อการเรียน อิสลามศึกษาของสถาน ตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษาของสถานศึกษา บานตะบิงตีงี

การสอนวิชาอิสลามศึกษา ศึกษาที่สอดคลอง ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผานการพัฒนา

ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี กับความตองการ และปรับปรุงใหสอดคลอง

ของทองถิ่น กับความตองการ

ของทองถิ่น
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2561 2562 2563 2564 2565
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5 โครงการฝกอบรมเชิง เพื่อพัฒนาหลักสูตร นักเรียนโรงเรียนใน - - 208,500      210,000      210,000      ขาราชการครูและ กอง

ปฏิบัติการพัฒนา อิสลามศึกษา และ สังกัดไดรับการจัด บุคลากรทางการศึกษา การศึกษาฯ

หลักสูตรอิสลามศึกษา ยกระดับคุณภาพของ การเรียนการสอน สังกัดองคการบริหาร

ของขาราชการครูและ ผูเรียนใหสูงขึ้น อิสลามศึกษาที่สูงขึ้น สวนจังหวัดปตตานี

บุคลากรทางการศึกษา และเหมาะสมกับผูเรียน มีหลักสูตรอิสลามศึกษา

สังกัดองคการบริหาร สําหรับการเรียน

สวนจังหวัดปตตานี การสอนที่เหมาะสม
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3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.1 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร  

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและ เพื่อพัฒนาบุคลากรกอง - อบรมบุคลากรกอง 350,000      350,000      350,000      350,000      350,000      บุคลกรกองการศึกษาฯ กอง

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา การศึกษา ขาราชการครู การศึกษา ขาราชการครู ขาราชการครูและบุคลากร การศึกษาฯ

บุคลากรกองการศึกษา และบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาไดรับ

ศาสนาและวัฒนธรรม  ศึกษาใหมีความรูใหมๆ โรงเรียนในสังกัด ความรูความสามารถ

และโรงเรียนในสังกัด และสามารถนํามาพัฒนา อบจ.ปตตานี และพัฒนาพัฒนาตนเอง

การจัดการบริหารองคกร - ศึกษาดูงานโรงเรียน รูเทาทันเหตุการณ

และพัฒนาการจัดการ สังกัด อปท. ในปจจุบัน

ศึกษาสรางความสามัคคี

ระหวางกองการศึกษาฯ 

ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา
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3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000      750,000      750,000      750,000      750,000      โรงเรียนเปนฐานใน โรงเรียน

การบริหารจัดการศึกษา ใหโรงเรียนเปนฐานใน ที่พัฒนาการศึกษาของ การพัฒนาคุณภาพ บานเขาตูม

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาทองถิ่น นักเรียนและชุมชน ชีวิตของชุมชน

ในการพัฒนาทองถิ่น ในหลายๆรูปแบบ

(SBMLD)

2 โครงการพัฒนาการ เพื่อพัฒนาและสงเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000      750,000      750,000      750,000      750,000      โรงเรียนเปนฐานใน โรงเรียน

บริหารจัดการศึกษา ใหโรงเรียนเปนฐานใน ที่พัฒนาการศึกษาของ การพัฒนาคุณภาพ บานตะบิงตีงี

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาทองถิ่น นักเรียนและชุมชน ชีวิตของชุมชน

ในการพัฒนาทองถิ่น ในหลายๆรูปแบบ

(SBMLD)

3 โครงการมหกรรมวิชาการ เพื่อจัดแขงขันทักษะ จัดนิทรรศการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       ชุมชนไดรับทราบพัฒนา โรงเรียน

วิชาการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมเพื่อเผยแพร การทางดานการจัดการ บานตะบิงตีงี

ของนักเรียน ของครู ผลงานทางวิชาการของครู ศึกษาของโรงเรียน

ใหชุมชนไดเขารวม และนักเรียน

กิจกรรมและชมผลงาน
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4 โครงการประชุมเชิง เพื่อประสานและบูรณา องคการบริหารสวน  -       400,000       400,000       400,000       400,000 คณะกรรมการประสาน กอง

ปฏิบัติการประสาน การการจัดทํา จังหวัดปตตานี และบูรณาการ การศึกษาฯ

แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลและองคการ แผนพัฒนาการศึกษา

ขององคกรปกครอง ขององคกรปกครอง บริหารสวนตําบลของ สามารถจัดทํา

สวนทองถิ่นในจังหวัด สวนทองถิ่นในเขต องคกรปกครองสวน แผนพัฒนาการศึกษา

ปตตานี จังหวัดปตตานี ทองถิ่นในเขตจังหวัด ขององคกรปกครอง

ปตตานี มีแผนพัฒนา สวนทองถิ่นในเขต

การศึกษา ขององคกร จังหวัดปตตานี

ปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัดปตตานี

5 โครงการสรางและ เพื่อสรางและพัฒนา องคกรปกครองสวน  -       500,000  -  -  - องคกรปกครองสวน กอง

พัฒนาเครือขายการ เครือขายการจัดทํา ทองถิ่นในพื้นที่กลุม ทองถิ่นในพื้นที่กลุม การศึกษาฯ

จัดทําแผนและ แผนและงบประมาณ จังหวัดภาคใตมีการ จังหวัดภาคใตมีการ

งบประมาณทางการ ทางการศึกษาของ พัฒนาเครือขายการ พัฒนาเครือขายการ

ศึกษา เจาภาพระดับ องคกรปกครองสวน จัดทําแผนและ จัดทําแผนและ

ภาคใต ทองถิ่นในพื้นที่กลุม งบประมาณทางการ งบประมาณทางการ

จังหวัดภาคใต ศึกษา ศึกษา
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6 โครงการคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ คณะกรรมการ - - 25,000       25,000       25,000       ครูและบุคลากรทางการ กอง

การศึกษาพบปะครู การศึกษาพบปะครู การศึกษาพบปะครู ศึกษาผูปกครอง และ การศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน โรงเรียนในสังกัด

ผูปกครอง และชุมชน ผูปกครอง และชุมชน ผูปกครอง และชุมชน องคการบริหารสวน

โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด จังหวัดปตตานี

องคการบริหารสวน เพื่อสงเสริมการจัดการ องคการบริหารสวน ไดรับการแนะแนวทาง

จังหวัดปตตานี ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปตตานี การศึกษา
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3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม  

3.3 สงเสริมการบริหารจัดการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อสรางความรู คณะกรรมการสถาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      คณะกรรมการสถาน กอง

และศึกษาดูงาน ความเขาใจเกี่ยวกับ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู การศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ บทบาทหนาที่ของ อบจ.ปตตานี ไดรับการ ความเขาใจเกี่ยวกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถาน ฝกอบรมศึกษาดูงาน บทบาท หนาที่ของตนเอง

ขั้นพื้นฐาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา และไดเรียนรู มีความรวมมืออันดี 

เรียนรูหาประสบการณ ประสบการณใหมๆ มีสัมพันธที่ดี มีขวัญ

พบปะสรางสรรค ในการปฏิบัติงาน และกําลังใจในการปฏิบัติ

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตามบทบาทหนาที่ ตามบทบาทหนาที่

รวมกัน สรางความ

สัมพันธที่ดี ความเปน

เอกภาพในการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่

2 โครงการจัดการเรียน เพื่อใชจายในการจัดการ ใชจายในการจัดการ 795,700      795,700      795,700      795,700      795,700      การจัดกิจกรรมการเรียน โรงเรียน

การสอนและการบริหาร เรียนการสอนและการ เรียนการสอนและการ การสอนและกิจกรรมอื่นๆ บานเขาตูม

งานทั่วไป บริหารงานทั่วไปของ บริหารงานทั่วไปของ ในโรงเรียนสามารถดําเนิน

โรงเรียน โรงเรียน ไปดวยความเรียบรอย
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3 โครงการการจัดการเรียน เพื่อเปนการพัฒนา เปนคาใชจายในการ 643,100      643,100      643,100      643,100      643,100      การพัฒนาและสงเสริม โรงเรียน

การสอนและการบริหาร และสงเสริมใหโรงเรียน จัดการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรม บานตะบิงตีงี

งานทั่วไปของโรงเรียน มีความคลองตัว ในการ และการบริหารงานทั่วไป การเรียนการสอนของ

บานตะบิงตีงี บริหารจัดการศึกษา  สําหรับนักเรียนชั้น โรงเรียนมีความคลองตัว 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุบาล 1 - ชั้นมัธยม ในการบริหารจัดการ

ของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ ศึกษาปที่ 3 ศึกษาในการพัฒนา

ที่หลากหลาย คุณภาพชีวิต ของผูเรียน

ไดเต็มศักยภาพ 

ที่หลากหลาย

4 โครงการจัดหาและ เพื่อจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000      300,000      300,000      300,000      300,000      กองการศึกษา ศาสนา กอง

พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการบริหารจัด การบริหารจัดการศึกษา และวัฒนธรรม และ การศึกษาฯ

จัดการศึกษาอิเล็กทรอ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสขององคกร สถานศึกษาในสังกัดมี

นิกส ของกองการศึกษา ขององคกรปกครองสวน ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ ระบบการบริหารจัดการ

ศาสนาและวัฒนธรรม ทองถิ่น เพื่อเขาสู เขาสูประเทศไทย 4.0 ศึกษาอิเล็กทรอนิกส  ที่

องคกรปกครองสวน ประเทศไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมทั้งดานบริหาร

ทองถิ่นเพื่อเขาสูประเทศ การบริหารจัดการศึกษา วิชาการ ดานบริหารทั่วไป

ไทย 4.0 ผานระบบอิเล็คทรอนิกส ดานบริหารงานบุคคล 

ที่ครอบคลุมทั้งดาน และดานบริหารงบประมาณ

บริหารวิชาการ ดาน และมีระบบเครือขาย

บริหารทั่วไป ดาน อินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพ

บริหารงานบุคคล และ และความเร็วสูง มี

ดานบริหารงบประมาณ ศักยภาพและความพรอม

อันนําไปสูการปฏิรูป ในการการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อรองรับ การศึกษา เพื่อเขาสู
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(New Economy ประเทศไทย 4.0

Model) ตามยุทศาสตร

ประเทศไทย 4.0

5 โครงการจัดหาและ เพื่อจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000      300,000      300,000      300,000      300,000      กองการศึกษา ศาสนา โรงเรียน

พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการบริหารจัด การบริหารจัดการศึกษา และวัฒนธรรม และ บานเขาตูม

จัดการศึกษาอิเล็กทรอ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสขององคกร สถานศึกษาในสังกัดมี

นิกส ขององคกร ขององคกรปกครองสวน ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ ระบบการบริหารจัดการ

ปกครองสวน ทองถิ่น เพื่อเขาสู เขาสูประเทศไทย 4.0 ศึกษาอิเล็กทรอนิกส  ที่

ทองถิ่นเพื่อเขาสู ประเทศไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมทั้งดานบริหาร

ประเทศไทย 4.0 การบริหารจัดการศึกษา วิชาการ ดานบริหารทั่วไป

โรงเรียนบานเขาตูม ผานระบบอิเล็คทรอนิกส ดานบริหารงานบุคคล 

ที่ครอบคลุมทั้งดาน และดานบริหารงบประมาณ

บริหารวิชาการ ดาน และมีระบบเครือขาย

บริหารทั่วไป ดาน อินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพ

บริหารงานบุคคล และ และความเร็วสูง มี

ดานบริหารงบประมาณ ศักยภาพและความพรอม

อันนําไปสูการปฏิรูป ในการการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อรองรับ การศึกษา เพื่อเขาสู

(New Economy ประเทศไทย 4.0

Model) ตามยุทศาสตร

ประเทศไทย 4.0
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6 โครงการจัดหาและ เพื่อจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000      300,000      300,000      300,000      300,000      กองการศึกษา ศาสนา โรงเรียน

พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการบริหารจัด การบริหารจัดการศึกษา และวัฒนธรรม และ บานตะบิงตีงี

จัดการศึกษาอิเล็กทรอ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสขององคกร สถานศึกษาในสังกัดมี

นิกส ขององคกร ขององคกรปกครองสวน ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ ระบบการบริหารจัดการ

ปกครองสวน ทองถิ่น เพื่อเขาสู เขาสูประเทศไทย 4.0 ศึกษาอิเล็กทรอนิกส  ที่

ทองถิ่นเพื่อเขาสู ประเทศไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมทั้งดานบริหาร

ประเทศไทย 4.0 การบริหารจัดการศึกษา วิชาการ ดานบริหารทั่วไป

โรงเรียนบานตะบิงตีงี ผานระบบอิเล็คทรอนิกส ดานบริหารงานบุคคล 

ที่ครอบคลุมทั้งดาน และดานบริหารงบประมาณ

บริหารวิชาการ ดาน และมีระบบเครือขาย

บริหารทั่วไป ดาน อินเทอรเน็ตที่มีเสถียรภาพ

บริหารงานบุคคล และ และความเร็วสูง มี

ดานบริหารงบประมาณ ศักยภาพและความพรอม

อันนําไปสูการปฏิรูป ในการการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อรองรับ การศึกษา เพื่อเขาสู

(New Economy ประเทศไทย 4.0

Model) ตามยุทศาสตร

ประเทศไทย 4.0
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7 โครงการซื้อ เพื่อซื้อคอมพิวเตอรใหม ซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ - 32,000       - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

คอมพิวเตอรสําหรับงาน  2 เครื่อง และอุปกรณ งานสํานักงาน (จอขนาด และวัฒนธรรมมี การศึกษาฯ

สํานักงาน ตอพวงอื่นๆ ที่มี ไมนอยกวา 19 นิ้ว) คอมพิวเตอรสําหรับงาน

ประสิทธิภาพดีในการ จํานวน 2 เครื่อง และ สํานักงานใหมมี

ทํางาน อุปกรณตอพวงอื่นๆ ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

8 โครงการซื้อโตะ เพื่อซื้อโตะคอมพิวเตอร ซื้อโตะคอมพิวเตอร - 6,000         - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

คอมพิวเตอร พรอมเกาอี้ สําหรับงานสํานักงาน สําหรับงานสํานักงาน และวัฒนธรรมมีโตะ การศึกษาฯ

และเกาอี้ จํานวน 2 ชุด และเกาอี้ จํานวน 2 ชุด คอมพิวเตอรสําหรับงาน

ที่มีประสิทธิภาพดีในการ สํานักงาน และเกาอี้ ที่มี

ทํางาน ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

9 โครงการซื้อชุดโปรแกรม เพื่อซื้อชุดโปรแกรม ซื้อชุดโปรแกรม - 7,600         - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

ระบบปฏิบัติการสําหรับ ระบบปฏิบัติการสําหรับเ ระบบปฏิบัติการสําหรับ และวัฒนธรรมมีชุด การศึกษาฯ

เครื่องคอมพิวเตอร และ ครื่องคอมพิวเตอร และ เครื่องคอมพิวเตอร และ โปรแกรมระบบ

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

โนตบุก แบบสิทธิการใช โนตบุก จํานวน 2 ชุด โนตบุก จํานวน 2 ชุด คอมพิวเตอร และเครื่อง

งานประเภทติดตั้งมาจาก คอมพิวเตอร ที่มี

โรงงาน (OEM) ที่มี ประสิทธิภาพในการ

ลิขสิทธิ์ถูกตองตาม ทํางาน

กฎหมาย
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10 โครงการซื้อเครื่องพิมพ เพื่อซื้อเครื่องพิมพชนิด ซื้อเครื่องพิมพชนิด - 5,200         - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

ชนิดเลเซอร หรือชนิด เลเซอร หรือชนิด LED เลเซอร หรือชนิด LED และวัฒนธรรมมี การศึกษาฯ

LED ขาวดํา ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง ขาวดํา (18 นาท/ีหนา) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

จํานวน 2 เครื่อง หรือชนิด LED ขาวดํา

ที่มีประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

11 โครงการซื้อเครื่องสํารอง เพื่อซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา - 5,000         - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

ไฟฟา  จํานวน 2 เครื่อง ขนาด 800 VA จํานวน 2 และวัฒนธรรมมีเครื่อง การศึกษาฯ

 เครื่อง สํารองไฟฟา ที่มี

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

12 โครงการซื้อโตะทํางาน เพื่อซื้อโตะทํางานพรอม ซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ - 13,500       - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

เกาอี้ จํานวน 3 ชุด  จํานวน 3 ชุด และวัฒนธรรมมีโตะ การศึกษาฯ

ทํางาน เพียงพอและที่มี

คุณภาพ

13 โครงการจัดหาตูเก็บ เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสาร จัดหาตูเก็บเอกสารแบบ - 85,000       - - - กองการศึกษา ศาสนา กอง

เอกสารแบบบานเลื่อน แบบบานเลื่อนกระจก บานเลื่อนกระจก ขนาด และวัฒนธรรมมีมีตูเก็บ การศึกษาฯ

กระจก จํานวน 1 ตู กวาง 0.35 เมตร ยาว เอกสารเพียงพอกับ

4.60 เมตร สูง 2.50 จํานวนเอกสาร

เมตร จํานวน 1 ตู
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษา

4.1  ยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสัมมนา เพื่อใหขาราชการครูและ ขาราชการครูและบุคลากร 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      ขาราชการครูและบุคลากร กอง

เพื่อพัฒนาบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของ ทางการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาฯ

ทางการศึกษาของโรงเรียน นําความรูและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด อบจ. ในสังกัด อบจ.ปตตานี 

ในสังกัดองคการบริหาร วิธีการสอนใหมๆ ที่ไดจาก ปตตานีไดรับการฝกอบรม ไดรับการฝกอบรมในดาน

สวนจังหวัดปตตานี การอบรมสัมมนา ในดานวิชาการ วิชาการ สามารถนําไป

มาพัฒนาการจัดการ พัฒนาการจัดการเรียน

เรียนการสอนใหมีคุณภาพ การสอน

ตามมาตรฐาน
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5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที 21 

5.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูในศตวรรษที 21 

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน เยาวชนในพื้นที่จังหวัด 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      - เยาวชนในพื้นจังหวัด กอง

เยาวชนความรูคูคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดปตตานี ปตตานีและโรงเรียนใน ปตตานีสามารถนําความรู การศึกษาฯ

นําพาสูอาเซียน ไดพัฒนาศักยภาพในดาน สังกัดไดเขารวมการฝก ที่ไดรับไปเปนพื้นฐานการ

วิชาการและหลักคุณธรรม อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศึกษาในระดับตอไป

จริยธรรมอันดีตามหลัก เยาวชนใหมีความรู - เยาวชนในพื้นที่สามารถ

ศาสนาอิสลาม มีคุณธรรมนําพาสูอาเซียน นําหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใชในชีวิต

ประจําวันได

2 โครงการคายวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียน จัดคายวิทยาศาสตร 100,000      -            -            -            -            นักเรียนไดมีความรู โรงเรียน

ไดเรียนและฝกปฏิบัติ และฝกปฏิบัติจริง บานเขาตูม

จริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เกี่ยวกับวิทยาศาสตร

3 โครงการอบรมคายภาษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี จัดกิจกรรมคายภาษา 90,000       90,000       90,000       90,000       90,000       นักเรียนมีทักษะทางดาน โรงเรียน

อังกฤษ(English  Camp) ทักษะทางดานภาษา อังกฤษ ภาษาอังกฤษ ตระหนัก บานตะบิงตีงี

อังกฤษ ตระหนักถึงความ ถึงความสําคัญมีทัศนคติ

สําคัญมีทัศนคติที่ดี ที่ดีตอภาษาอังกฤษ

ตอภาษาอังกฤษ และสามารถใชในชีวิต

และสามารถใชในชีวิต ประจําวันได

ประจําวันได
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4 โครงการซื้อกระดาน เพื่อซื้อกระดานเซรามิค ซื้อกระดานเซรามิคกรีน - 88,000       - - - โรงเรียนในสังกัดมี กอง

เซรามิคกรีน บอรด กรีน บอรด จํานวน 2 ชุด  บอรด จํานวน 2 ชุด กระดานเซรามิคกรีน การศึกษาฯ

บอรด สําหรับจัดการ

เรียนการสอน เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน

5 โครงการการประกวด เพื่อสงเสริมใหนักเรียน สงเสริมใหนักเรียน - - 40,000       40,000       40,000       นักเรียนมีการนําเสนอ กอง

โครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา โครงงาน ที่เปนผลงาน การศึกษาฯ

ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย แสดง ตอนปลาย แสดง วิชาการผานวิธีการ

ปที่ 4 - 6 โรงเรียนใน ผลงานวิชาการผาน ผลงานวิชาการผาน แกปญหา และ

สังกัด วิธีการแกปญหา และ วิธีการแกปญหา และ กระบวนการทาง

กระบวนการทาง กระบวนการทาง วิทยาศาสตร และ

วิทยาศาสตร และ วิทยาศาสตร และ คัดเลือกนักเรียนเขา

คัดเลือกนักเรียนเขา คัดเลือกนักเรียนเขา รวมแขงขันทักษะทาง

รวมแขงขันทักษะทาง รวมแขงขันทักษะทาง วิชาการ ของนักเรียน
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6 โครงการประกวดสื่อ เพื่อสงเสริมใหครูและ เพื่อสงเสริมใหครูและ - - 30,000       30,000       30,000       ครูและบุคลากร กอง

นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา มีสื่อ การศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัด  สรางสื่อนวัตกรรมทาง ในสังกัด สรางสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา

การศึกษา และ นวัตกรรมทางการศึกษา  และผูเรียนมี

คัดเลือกสื่อนวัตกรรม และคัดเลือกสื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ทางการศึกษาเขารวม นวัตกรรมทาง เรียนสูงขึ้น

แขงขันทักษะทาง การศึกษาเขารวม

วิชาการ แขงขันทักษะทาง

วิชาการ

7 โครงการที่อานหนังสือ เพื่อใหมีสถานที่อาน ประชาชนหมูบาน/ - - 40,000       40,000       40,000       ประชาชนหมูบาน/ กอง

ทองถิ่น รักการอาน หนังสือประจําหมูบาน/ ชุมชน/ตําบล ประจํา ชุมชน/ตําบล ทุกเพศ การศึกษาฯ

ชุมชน/ตําบล และ มัสยิด 12 อําเภอ ทุกวัย ในพื้นที่จังหวัด

สงเสริมใหประชาชน จํานวน 24 แหง ปตตานี สามารถเขาถึง

อานหนังสือ สามารถเขาถึงหนังสือ หนังสือไดงายและมี

ไดงายและมีพฤติกรรม พฤติกรรมรักการอาน

รักการอาน
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาและนันทนาการ   

6.1   สงเสริมกีฬาและนันทนาการ   

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง ใชในการตัดหญา ภายใน จัดซื้อเครื่องตัดหญา 48,000       - - - - สนามกีฬามีความสะอาด กอง

ตัดหญาแบบสะพายไหล สนามกีฬาจังหวัดปตตานี สะพายไหล แบบขอแข็ง สวยงาม เปนระเบียบ การศึกษาฯ

แบบขอแข็ง ใหอยูในสภาพที่ใชงานได จํานวน 3 เครื่อง สนามฟุตบอล

ตลอดเวลา ไดมาตรฐานในการแขงขัน

ฟุตบอล

2 โครงการจัดซื้อกลอง เพื่อสอดสอง ควบคุม จัดซื้อกลองโทรทัศน 3,240,000   - - - - เกิดความปลอดภัยในชีวิต กอง

โทรทัศนวงจรปด CCTV ดูแลความปลอดภัย วงจรปด CCTV และทรัพยสินมากขึ้น การศึกษาฯ

พรอมติดตั้ง ในชีวิตและทรัพยสิน พรอมติดตั้ง 

ภายในสนามกีฬากลางฯ จํานวน 16 ชุด

3 โครงการจางเหมา เพื่อรักษาความปลอดภัย จางเหมาบริการเจาหนาที่ 216,000      216,000      216,000      216,000      216,000      เกิดความปลอดภัยในชีวิต กอง

เจาหนาที่รักษาความ ดูแลทรัพยสิน การจราจร รักษาความปลอดภัย และทรัพยสินมากขึ้น การศึกษาฯ

ปลอดภัยภายในสนาม ภายในสนามกีฬากลาง ภายในสนามกีฬาฯ และความสะดวกในการ

กีฬากลาง อบจ.ปตตานี อบจ.ปน จํานวน 2 คน จราจรภายในสนามกีฬาฯ

4 โครงการจางเหมา เพื่อทําความสะอาด จางเหมาเจาหนาที่ 108,000      108,000      108,000      108,000      108,000      หองน้ําภายในสนาม กอง

ทําความสะอาดหองน้ํา หองน้ําภายในสนาม ทําความสะอาดหองน้ํา กีฬากลาง อบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

ภายในสนามกีฬากลาง กีฬากลางองคการบริหาร ภายในสนามกีฬาฯ สะอาดและมีสภาพ

อบจ.ปตตานี สวนจังหวัดปตตานี จํานวน 1 คน แวดลอมที่ดี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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5 โครงการแขงขันกีฬา เพื่อสงเสริมพัฒนา - ผูบริหาร ขาราชการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ผูเขารวมโครงการมี กอง

ระหวางสวนราชการ การกีฬาในระดับองคกร ลูกจางประจํา สุขภาพพลานามัยที่ดี การศึกษาฯ

ในสังกัดองคการบริหาร และเพื่อสงเสริมสุขภาพ และพนักงานจาง เกิดความสามัคคี

สวนจังหวัดปตตานี พลานามัยที่ดีของ อบจ.ปตตานี จํานวน ในหมูคณะไปสูความ

องคการบริหาร บุคลากร อีกทั้งเปนการ 150 คน รวมมือในการทํางาน

สวนจังหวัดกับองคกร สรางความสัมพันธอันดี ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น, ระหวาง ผูบริหาร และหนวยงานอื่น

หนวยงานของรัฐ, ขาราชการ ลูกจางประจํา

หนวยงานเอกชน, และพนักงานจาง อบจ.

กลุมมวลชน,กลุมผูนําฯลฯ ปน กับสวนราชการ/

เอกชนในจังหวัดปตตานี

6 โครงการคัดเลือกและ เพื่อสงเสริมสนับสนุน ขาราชการ บุคลากร 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      นักเรียนเกิดการพัฒนา กอง

เขารวมการแขงขัน ใหนักเรียนในสังกัด ทางการศึกษา ทักษะดานกีฬา การศึกษาฯ

กีฬานักเรียนสังกัด อปท มีทักษะดานกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เกิดความสามัคคี

ในรอบคัดเลือกระดับ มีรางกายแข็งแรง อบจ.ปตตานี จํานวน ในหมูคณะ 

ภาคใตและรอบชิง และเพื่อใหเกิดความ 70 คน เขารวมโครงการ

ชนะเลิศในระดับประเทศ รวมมือ รวมใจและมีความ คัดเลือก และเขารวม

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การแขงขันกีฬานักเรียน

ระหวางนักเรียนในสังกัด สังกัด อปท.

อบจ.ปตตานี
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7 โครงการเขาคายนักกีฬา เพื่อเตรียมความพรอม นักเรียนสังกัด อบจ.ได 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนที่เขารวมแขงขัน กอง

เขารวมแขงขันกีฬา นักกีฬาในการเขารวม เขาคายเพื่อเตรียมความ กีฬามีความพรอม การศึกษาฯ

ทองถิ่นแหงประเทศไทย แขงขันกีฬาทองถิ่น พรอมในการแขงขันกีฬาฯ

8 โครงการพัฒนา เพื่อสงเสริมใหบุคลากร บุคลากรประจําสนามกีฬา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       บุคลากรประจําสนามกีฬา กอง

ผูรับผิดชอบสนามกีฬา สนามกีฬาไดอบรมเชิง จํานวน 20 คน เกิดทักษะในการทํางาน การศึกษาฯ

ปฏิบัติการ พัฒนา ไดเขารวมการฝกอบรม มากขึ้น

การปฏิบัติงานใหมีผล เชิงปฏิบัติการ

สัมฤทธิ์สูงสุด และพัฒนา

บุคลากรสนามกีฬา

ในการดูแลสนามกีฬา

ใหเปนที่ยอมรับของชุมชน

และหนวยงานอื่น

9 โครงการเขาตูมจูเนียร เพื่อสรางความรัก จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      สรางความสามัคคี กอง

ฟุตซอลคัพ ความสามัคคี  มีทักษะดานกีฬา การศึกษาฯ

และความสัมพันธที่ดี และความสัมพันธ

ใหกับโรงเรียนและชุมชน ที่ดีกับโรงเรียนที่เขารวม

การแขงขัน

10 โครงการปรับปรุงทางเดิน เพื่อปรับปรุงทางเดิน ปูตัวหนอนไมนอยกวา 300,000      - - - - ประชาชนและผูใชบริการ กอง

ใหมีความสะดวกและ 797 ตร.ม. (ตามแบบ มีความสะดวก การศึกษาฯ

ปลอดภัยระหวางเดิน อบจ.ปตตานี กําหนด) และปลอดภัยในการใช

ขึ้น-ลง อัฒจันทร บริการสนามกีฬา

ของประชาชน

และผูใชบริการ
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11 โครงการเขาคายเก็บตัว เพื่อเสริมสรางทักษะ เขาคายเก็บตัวนักกีฬา 30,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักกีฬามีทักษะ โรงเรียน

นักกีฬา เพื่อเขารวม ดานกีฬาและความ เพื่อเตรียมความพรอม และความพรอมในการ บานตะบิงตีงี

แขงขันกีฬา อปท. สามัคคีของนักเรียน เขารวมแขงขันกีฬา อปท. เขารวมแขงขันกีฬา อปท.

ในการเขารวมแขงขันกีฬา

อปท.

12 โครงการกีฬาสูความ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ นักเรียนและเยาวชน 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       นักเรียนและเยาวชน โรงเรียน

เปนเลิศ พัฒนาการดานกีฬา ในชุมชนบานตะบิงตีงี ในชุมชนบานตะบิงตีงี บานตะบิงตีงี

และกาวไกลถึงระดับ มีทักษะและพัฒนาการ

ประเทศ ดานกีฬาเพิ่มมากขึ้น

13 โครงการจางทําปาย เพื่อจางทําปาย จางทําปาย - 30,000       - - - สนามกีฬากลางองคการ กอง

ตัวอักษร สนามกีฬา ตัวอักษร สนามกีฬา ตัวอักษร สนามกีฬา บริหารสวนจังหวัด การศึกษา ฯ

กลางองคการบริหาร กลางองคการบริหาร กลางองคการบริหาร ปตตานี มีปายตัวอักษร

สวนจังหวัดปตตานี สวนจังหวัดปตตานี สวนจังหวัดปตตานี ที่สวยงาม

14 โครงการจัดซื้อ เพื่อสอดสอง ควบคุม จัดซื้อกลองโทรทัศน - 1,500,000   - - - เกิดความปลอดภัยใน กอง

กลองโทรทัศนวงจรปด ดูแลความปลอดภัยใน วงจรปด CCTV พรอม ชีวิต และทรัพยสินมากขึ้น การศึกษาฯ

CCTV พรอมติดตั้ง ชีวิตและทรัพยสินภาย ติดตั้ง จํานวน 6 ชุด

ในสนามกีฬากลางฯ ประกอบดวย

กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขาย 6 ตัว

อุปกรณบันทึกภาพผาน

เครือขาย 1 ตัว

อุปกรณสลับสัญญาณ

เครือขาย 24 ชอง 1 ตัว
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16 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อซื้อเครื่องออกกําลัง ซื้อเครื่องออกกําลังกาย - 300,000      - - - สนามกีฬากลางองคการ กอง

ออกกําลังกายกลางแจง กายกลางแจง สําหรับ กลางแจง สําหรับติดตั้ง บริหารสวนจังหวัด การศึกษาฯ

ใหบริการบริเวณสนาม บริเวณสนามกีฬากลาง ปตตานี มีเครื่องออก

กีฬากลางองคการ องคการบริหารสวน กําลังกายกลางแจง

บริหารสวนจังหวัด จังหวัดปตตานี สําหรับให

ปตตานี จํานวน 8 ชุด บริการประชาชน

17 โครงการซื้อเกาอี้สําหรับ เพื่อซื้อเกาอี้สําหรับ ซื้อเกาอี้สําหรับติดตั้งใน - 780,000      - - - เพื่อใหบริการภายใน กอง

ติดตั้งในสนามกีฬา ติดตั้งในสนามกีฬา สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง การศึกษาฯ

สําหรับใหบริการภายใน องคการบริหารสวน องคการบริหารสวน

สนามกีฬากลาง จังหวัดปตตานี จํานวน จังหวัดปตตานี

องคการบริหารสวน 520 ตัว

จังหวัดปตตานี

18 โครงการ sport I dol เพื่อฝกอบรมและแขงขัน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ - - 100,000      100,000      100,000      เด็กและเยาวชนในพื้นที่ กอง

กีฬาฟุตบอล ใหกับเด็ก จังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี การศึกษาฯ

และเยาวชนในพื้นที่ ไดรับการฝกทักษะฟุตบอล จํานวน 150 คน

จังหวัดปตตานี มีทักษะฟุตบอลเพื่อ

สุขภาพและการแขงขัน

15 โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อสงเสริมสุขภาวะ เพื่อจัดซื้อเครื่องออก - - 477,800      - - ประชาชนในเขตพื้นที่ กอง

กําลังกายกลางแจง ทางดานรางกาย และเปน กําลังกายกลางแจง ภายใน จังหวัดปตตานี การศึกษาฯ

สถานที่พักผอน ภายใน สนามกีฬากลางองคการ มีสถานที่สงเสริมสุขภาวะ

สนามกีฬากลางองคการ บริหารสวนจังหวัดปตานี ทางดานรางกาย และเปน

บริหารสวนจังหวัดปตานี สถานที่พักผอน 
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16 โครงการจัดซื้อเครื่องเลน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน - - 1,000,000   - - เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที กอง

สนาม ทางดานรางกาย และเปน สนาม ภายใน จังหวัดปตตานี การศึกษาฯ

สถานที่พักผอน ภายใน สนามกีฬากลางองคการ มีสถานที่สงเสริมพัฒนาการ

สนามกีฬากลางองคการ บริหารสวนจังหวัดปตานี ทางดานรางกาย และเปน

บริหารสวนจังหวัดปตานี สถานที่พักผอน 

17 โครงการจัดซื้อเกาอี้สนาม เพื่อเปนสถานที่พักผอน เพื่อจัดซื้อเกาอี้สนาม - - 551,000      - - ประชาชนในเขตพื้นที่ กอง

หยอนใจ ภายใน ภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดปตตานี การศึกษาฯ

สนามกีฬากลางองคการ องคการบริหารสวน มีสถานที่พักผอน

บริหารสวนจังหวัดปตานี จังหวัดปตตานี หยอนใจ 

18 โครงการเชื่อมสัมพันธ เพื่อรณรงคใหเยาวชนและ จัดการแขงขันกีฬา - - 500,000      500,000      500,000      เยาวชนและประชาชน กอง

ตานยาเสพติดขององคกร ประชาชนในพื้นที่ให เชื่อมความสัมพันธตาน ไดมีเวลาออกกําลังกาย การศึกษาฯ

ปกครองสวนทองถิ่น ความสําคัญในการเลนกีฬายาเสพติดขององคกร เพื่อสงเสริมสุขภาพ

ภายในจังหวัดปตตานี และออกกําลังกายเพื่อ ปกครองสวนทองถิ่น ใหแข็งแรง สรางภูมิคุมกัน

ปองกันและตอตาน ภายในจังหวัดปตตานี โรค และหางไกลยาเสพติด

ยาเสพติดและเพิ่มทักษะ

ในการเลนกีฬา สราง

ความสมานฉันฑ สามัคคี
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิน

7.1 สงเสริมสนับสนุน การทํานุบํารุงศาสนาและอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี - จัดฝกอบรมใหกับ 4,500,000   5,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   สตรีมุสลีมะหมีคุณภาพ กอง

ครอบครัวมุสลิมจังหวัด มุสลิมใหมีคุณภาพชีวิต แกนนําสตรีมุสลิม ชีวิต ไดรับความรูที่ดี การศึกษาฯ

ปตตานี ที่ดี - จัดทัศนศึกษาดูงาน คูคุณธรรมถูกตอง

- เพื่อสตรีมุสลีมะหไดมี - จัดกิจกรรมวันพบปะ ตามหลักอัลอิสลาม

โอกาสแลกเปลี่ยน มุสลีมะห สามารถนําความรู

ความคิดเห็น ไปปฏิบัติอบรมสั่งสอน

2 โครงการจัดงานพิธีรวม เพื่อสงเสริม สนับสนุน ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 600,000      600,000      600,000      600,000      600,000      ประชาชนไดมีสวนรวม กอง

ละหมาดเนื่องในวัน ประเพณีและวัฒนธรรม ผูนําศาสนา เยาวชน ในการอนุรักษประเพณี การศึกษาฯ

ฮารีรอยอฮัจย อันดีงามของทองถิ่น และประชาชนใน และวัฒนธรรมอันดีงาม

อีกทั้งเพื่อสงเสริมให จ.ปตตานี จํานวน ของทองถิ่น รวมทั้งไดมี

ประชาชนในทองถิ่นไดมี ประมาณ 5,000 คน โอกาสเขารวมกิจกรรม

สวนรวมในการจัด รวมกันทํากิจกรรมในวัน วันสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมในวันสําคัญ ฮารีรอยอฮัจย

ทางศาสนาอิสลาม 

สรางสายสัมพันธ

ความสามัคคี ความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันของ

ประชาชน
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หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

3 โครงการตาดีกาสัมพันธ เพื่อใหนักเรียนและครู จัดกิจกรรมหรือเขารวม 1,000,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   นักเรียน ครูและผูบริหาร กอง

ผูสอน ผูบริหารโรงเรียน งานตาดีกาสัมพันธ ไดมีความรู การศึกษาฯ

ตาดีกาในพื้นที่ 5 จังหวัด ระดับอําเภอ จังหวัด และประสบการณ

ชายแดนภาคใต ไดมี และ 5 จังหวัดชายแดน นํามาประยุกตใชในการ

ความตื่นตัว ศึกษาคนควา ภาคใต จัดการเรียนการสอน

หาความรูทางดาน

วิชาการ การกีฬา

และแลกเปลี่ยนความรู

4 โครงการวัด ประชารัฐ เพื่อใชศาสนสถานเปน หนวยงานภาครัฐ - - 20,000       20,000       20,000       ศาสนสถานเปน กอง

สรางสุข พัฒนาวัดตาม ศูนยกลางในการ ภาคเอกชน และ ศูนยกลางในการ การศึกษาฯ

แนวทาง 5 ส ที่ทุกภาค เผยแพรกิจกรรม 5 ส ประชาชนในพื้นที่ เผยแพรกิจกรรม 5 ส 

สวนมีสวนรวม และพัฒนาศาสนสถาน เผยแพรกิจกรรม 5 ส และพัฒนาศาสนสถาน

ใหมีภูมิทัศนที่สะอาด ใหมีภูมิทัศนที่สะอาด
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการจัดเก็บ จัดทําตูเก็บเอกสารแบบ 170,000       - - - - กอง

และสิ่งกอสราง เอกสารใหเปนระเบียบ แบบบานเลื่อนกระจก การศึกษาฯ

เรียบรอย สามารถคนหา  ขนาด 0.35 ม.

ไดงาย ยาว 4.60 ม. จํานวน 2 ตู

2 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชสําหรับ จัดซื้อโพเดี่ยมสําเร็จรูป 35,000        - - - - กอง

และสิ่งกอสราง งานพิธีการ การศึกษาฯ

3 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อสอดสอง ควบคุม จัดซื้อกลองวงจรปด 3,240,000    - - - - กอง

และสิ่งกอสราง ดูแลความปลอดภัย CCTV พรอมติดตั้ง การศึกษาฯ

ในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน 16 ชุด

ภายในสนามกีฬากลางฯ

4 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑงานบานงานครัว ใชในการตัดหญา เครื่องตัดหญาแบบ 48,000        - - - - กอง

และสิ่งกอสราง สนามกีฬาและสนาม สะพายใหล แบบขอแข็ง การศึกษาฯ

ฟุตบอลใหอยูในสภาพ จํานวน 3 เครื่อง

ที่ใชงานไดตลอดเวลา

5 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ที่ดินและกอสราง เพื่อปรับปรุงทางเดิน ปูตัวหนอนไมนอยกวา 300,000 - - - - กอง

และสิ่งกอสราง ใหมีความสะดวกและ 797 ตร.ม. (ตามแบบ การศึกษาฯ

ปลอดภัยระหวางเดิน ขึ้น-ลง อบจ.ปตตานี กําหนด)

ขึ้นอัฒจรรย ของประชาชน

และผูใชบริการ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

6 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชนําครู บุคลากร จัดซื้อรถตู จํานวน 1 คัน 1,300,000    - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และขนสง และนักเรียนเขารวมกิจกรรม บานเขาตูม

ตางๆนอกสถานศึกษา

7 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 1,000,000    - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร เปนระบบระเบียบ โรงเรียน บานตะบิงตีงี

เรียบรอยเอื้อตอการ

เรียนรูของนักเรียน
8 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชในการระบาย จัดซื้อพัดลมแบบหมุน 36,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ความรอนในหองเรียน 360 องศา จํานวน บานตะบิงตีงี

และใชในการจัดกิจกรรม 24 เครื่อง

ของโรงเรียน
9 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ปรับปรุงพื้นหองสํานักงาน 350,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร กับการปฏิบัติงาน และหองปฏิบัติการ บานตะบิงตีงี

ความสะอาดและสวยงาม วิทยาศาสตร 
10 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อเปนที่จัดกิจกรรม จัดซื้อศาลาที่อานหนังสือ 500,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร การเรียนการสอนนอก นอกหองเรียนเพื่อรองรับ บานตะบิงตีงี

หองเรียน มีที่รมพักผอน โครงการหองสมุดมีชีวิต

หลังการเลนกีฬา 

และเปนที่อานหนังสือ

ในเวลาวาง
11 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อเปนทางเดินของ นักเรียนและบุคคลากร 550,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร นักเรียนและบุคคลากร ในโรงเรียน บานตะบิงตีงี

ในโรงเรียน

64



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

12 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อความเปนระเบียบ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 28,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง เรียบรอยในการเก็บ บานเปดแบบทึบ 4 ชั้น บานตะบิงตีงี

เอกสารสะดวกตอการ สําหรับหองอนุบาล 

ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตู
13 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กสําหรับ 10,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ในหองพยาบาลใหเปน จัดเก็บเอกสารโรงเรียน บานตะบิงตีงี

ระบบและเปนระเบียบ สงเสริมสุขภาพสําหรับ

เรียบรอยเพื่อรองรับ หองพยาบาล จํานวน 1 ตู

การประเมิน
14 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑอื่น ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนาการ จัดซื้อเครื่องเลนสนาม 300,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ทั้ง 4 ดานของเด็ก สําหรับเด็กอนุบาล บานตะบิงตีงี

เปนอุปกรณชวยฝกทักษะ โรงเรียนบานตะบิงตีงี

การเคลื่อนไหวดาน

รางกาย
15 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดเก็บแฟมเอกสาร จัดซื้อตูเหล็กตูสูง 50,500        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ธุรการตางๆ ใหเปน บานเลื่อนกระจกสําหรับ บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย เก็บเอกสารสารสนเทศ

งายและสะดวกตอการ ในหองสํานักงาน

ใชงาน ของโรงเรียน จํานวน 7 ตู
16 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑอื่น ๆ เพื่อใหเด็กอนุบาล จัดซื้อที่นอนสําหรับเด็ก 200,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง มีที่นอนที่สะอาด นักเรียนอนุบาล บานตะบิงตีงี

และเหมาะสม จํานวน 40 ชุด 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

17 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อใหบรรยากาศ ทาสีอาคารเรียน 500,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร ของโรงเรียนมีอาคาร สปช.105/29 บานตะบิงตีงี

ที่สวยงาม ใชงานที่ และ สปช.3/9

ปลอดภัยเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน
18 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อพัฒนาปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุง 100,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร บรรยากาศในหองสมุด บรรยากาศในหองสมุด บานตะบิงตีงี

ใหเปนระเบียบเรียบรอย โรงเรียน

และเปนแหลงเรียนรู

ดวยตนเอง
19 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ติดตั้งผามาน หองประชุม 150,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร และเพิ่มความสวยงาม หองละหมาดสํานักงาน บานตะบิงตีงี

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร และหอง

ปฏิบัติการทางภาษา
20 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ - เพื่อปองกันอันตราย ติดตั้งเหล็กดัดหนา 50,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร และเสริมความปลอดภัย อาคารเรียนและหลัง บานตะบิงตีงี

ใหกับนักเรียน  อาคารเรียน สปช. 3/9

- เพื่อปองกันสิ่งของ

ภายในหองเรียนสูญหาย

หรือตกหลนจากหนาตาง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

21 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อใหมีที่จัดเก็บ จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 24,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และชั้นจัดวางเอกสารทาง แบบเปดประตู ขนาด บานตะบิงตีงี

ธุรการและการเงิน    1188x457x1830 mm.

- เพื่อใหเกิดความสะดวก จํานวน 3 ตู

ในการคนหาเอกสารเกา

เพื่ออางอิงและไมสูญหาย
22 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใชระบายอากาศ จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 15,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ในการจัดกิจกรรมตางๆ ขนาด 24 นิ้ว บานตะบิงตีงี

ในโรงเรียน จํานวน 5 เครื่อง
23 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ - เพื่อใหขาราชการ ซอมแซมบานพักอาศัย 10,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร มีความปลอดภัยในชีวิต ของขาราชการครู บานตะบิงตีงี

และทรัพยสิน  

- เปนขวัญและกําลังใจ

แกขาราชการครู
24 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน - เพื่อจัดเก็บอุปกรณ ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน 16,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ใหเปน จํานวน 2 ใบ บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย  

- เพื่อความสะดวกในการ

ใชงาน  

- เพื่องายตอการดูแล 

รักษา
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เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)
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งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

25 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่ออํานวยความสะดวก เครื่องปริ้นเตอร 7,200          - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ตอการทํางานเกี่ยวกับ จํานวน 1 เครื่อง บานตะบิงตีงี

อิสลามศึกษา ในโรงเรียน

ในการปริ้นเอกสารตางๆ
26 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง - 200,000  - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ใหเอื้อตอการศึกษา พรอมการติดตั้ง บานตะบิงตีงี

และความเปนระเบียบ ในหองเรียนและหอง

เรียบรอย ปฏิบัติการตาง
27 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ จัดซื้อตูเก็บอุปกรณ 60,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง วิทยาศาสตร ใหเปน และเคาเตอรระดับ บานตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบรอย หนาตางสําหรับหอง

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร
28 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหนักเรียน จัดซื้อเครื่องกรองน้ําแร 11,000        - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และบุคลากรในโรงเรียน ธรรมชาติ จํานวน  บานตะบิงตีงี

ไดดื่มน้ําที่สะอาด 4 เครื่อง

ปลอดภัย ไรสารตกคาง
29 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบรรยากาศ เครื่องปรับอากาศ 160,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขนาด 2,5000 BTU บานตะบิงตีงี

เปนไปดวยดี จํานวน 4 เครื่อง
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งบประมาณและที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

30 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ กอสรางหองน้ําใหได
 กอสรางหองน้ํา 500,000       - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร มาตรฐาน งายตอการ (ตามแบบ อบจ.ปตตานี บานตะบิงตีงี

ดูแลรักษาและทําความ กําหนด)

สะอาด และถูกหลัก

สุขลักษณะ

31 การศึกษา ครุภัณฑที่ดิน กอสรางและ เพื่อใหมีพื้นที่ในการ กอสรางลานเอนกประสงค 3,000,000    - - - - โรงเรียน

และสิ่งกอสราง และปรับปรุงอาคาร จัดกิจกรรมไดหลากหลาย ขนาด 20X40X15 ม. บานตะบิงตีงี

(ตามแบบ อบจ.ปตตานี

กําหนด)

32 การศึกษา ครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหบริการประชาชนทั่วไป เกาอีสนาม จํานวน 29 ตัว - - 551,000 - - กอง

และสิ่งกอสราง ที่ใชบริการสนามกีฬากลาง สําหรับติดตั้งภายใน การศึกษาฯ

องคการบริหารสวน สนามกีฬากลาง

จังหวัดปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

33 การศึกษา ครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการประชาชนทั่วไป ซื้อเครื่องออกกําลังกาย - - 477,800     - - กอง

และสิ่งกอสราง และสงเสริมสุขภาพประชาชน กลางแจง สําหรับติดตั้ง การศึกษาฯ

ที่ใชบริการสนามกีฬากลาง บริเวณสนามกีฬากลาง

องคการบริหารสวน องคการบริหารสวนจังหวัด

จังหวัดปตตานี ปตตานี 

จํานวน 12 ชุด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

34 การศึกษา ครุภัณฑ ที่ดิน ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการประชาชนทั่วไป ซื้อเครื่องเลนสนาม ภายใน - - 1,000,000   กอง

และสิ่งกอสราง และสงเสริมสุขภาพประชาชน บริเวณสนามกีฬากลาง การศึกษาฯ

ที่ใชบริการสนามกีฬากลาง องคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวน ปตตานี 

จังหวัดปตตานี จํานวน 3 ชุด

12,720,700  200,000  2,028,800  -      -      

31
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บทท่ี 5 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ  

คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและ

ประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย  

1. ผศ.นิฟาริด  ระเดนอาหมัด ผูทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 

2. ดร.อุสมาน  สารี  ผูทรงคุณวุฒิ         รองประธานกรรมการ  

3. รศ.ดร.ซุกรี  หะยีสาแม  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  

4. ผศ.กุสุมา  ลานุย  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  

5. นายซัยนูรดีน  นิมา  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

6. นายฮาริซ  กาซอ  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

7. นายเจะอาลี  หะยีมะมิง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 

ของโรงเรียนบานเขาตูม  

8. นายซุลกิฟลี  ฮัจญีฮารูน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 

    ของโรงเรียนบานตะบิงตีงี  

9. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี      กรรมการ 

 10.  นางอาซีซะห   วองไว  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   กรรมการ 

 11. นางสุรี  สะหนิบุตร  ผู อํานวยการกองการศึกษาฯ      กรรมการและเลขานุการ 

 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ  

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณ

ละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน  

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
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5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ  

เริ่มตนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทํา

การประเมินผลสําเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม ท้ังนี้ ควร

ประเมินผลท้ังระบบ กลาวคือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใช กระบวนการที่ใช ผลผลิตท่ีไดรับ และผลลัพธท่ีเกิดข้ึน 

เพ่ือจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน สําหรับนําไปใชเปนขอมูลประกอบ การกําหนดแนวทางในการ

แกไขปญหาตอไป  

5.3 หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปไปสูการปฏิบัติ  

หวงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กําหนดข้ึนตามความเหมาะสมของแตละองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แตการติดตามและประเมินผลฯ ในแตละหวงเวลาจะตองทันตอการรายงานผลและ

ขอเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปงบประมาณละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ใหปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 
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