
 

 

สวนท่ี 1 
บทนํา 

1.ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่

จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมี

การทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป  โครงการที่บรรจุในแผนสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง

ระยะเวลาสามปน้ันมีสภาพความพรอม  2ประการคือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ 

โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2.  กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะสามป  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ 

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา   

งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามปมีลักษณะดังน้ี 

1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  กับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
 

2.  วัตถุประสงค 

  การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จทั้งในดานบริหารและการจัดการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง  มีวัตถุประสงค  ดังน้ี 

  1. เพื่อกําหนดถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดทุกสภาพปญหา  และนํานโยบายตาง ๆ  มาแปลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2. เพื่อทําใหเกิดการประสานการดําเนินงานการพัฒนาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุมคา  ลดความซ้ําซอน  ไมวาจะเปนสวนราชการอื่น  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง 

3. เพื่อใหสามารถเปดโอกาสใหประชาชน  หรือองคกรอื่น  ไดมีสวนรวมในการพัฒนา  

การตรวจสอบ  ติดตาม  อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

ขั้นตอนท่ี  1การเตรียมการจัดทําแผน 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพฒันาเขาพบผูบรหิารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค   

ความสําคัญ  และความจําเปน  ในการจัดทําแผนพฒันาสามป  เพื่อใหผูบรหิารทราบถึงภารกจิที่ตองดําเนินการ  

และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพฒันาสามปผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหาร

ทองถ่ินอนุมัติ 

2.  หนวยงานทีร่ับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรบัอนุมัติใหผูเกีย่วของทราบ 

ขั้นตอนท่ี  2การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

  1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาสรุปยุทธศาสตรการพฒันา  และแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทัง้สรุปยุทธศาสตรการพฒันาของจังหวัด  อําเภอ  และนโยบายของ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 

  2.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมกบัประชาคมทองถ่ิน  และสวนราชการที่

เกี่ยวของในการประชุมครั้งแรก  ใหคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพฒันา  เพื่อเปนกรอบในการ

พิจารณาจัดทําโครงการในแผนพฒันาสามปตอไป 

  3.เวทีการประชุมรวมกันพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมใด  ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค  และเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลอืกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

 ขั้นตอนท่ี  3    การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและเกบ็ขอมลู   

ภายในองคกรและขอมูลภายนอกองคกรเพือ่สามารถนํามาวิเคราะห  SWOT  (การวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  

โอกาส  และอปุสรรค)  ได 

  การวิเคราะหขอมลูประกอบดวย  4กิจกรรมหลกั 

1.  การประเมินผลการพฒันาทีผ่านมา 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพฒันา 

3.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

ขั้นตอนท่ี  4การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันา 

  1.ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพฒันาที่สอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาในชวงสามป 

  2.  ที่ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาที่จะตองดําเนินการตาม

แนวทางที่คัดเลอืก  ซึ่งทีป่ระชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ี  

   1.  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการ

พัฒนาอยางรอบคอบ 

2.  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาภายใตแนวทาง 
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เดียวกันในระหวางแนวทางการพัฒนา 

3.  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน  และใน 

ดานผลการดําเนินงานบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

   จากความจําเปนเรงดวน 

   ขีดความสามารถดานทรัพยากรการบริหาร 

   ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี  5การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกบั 

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป มาจัดทํารายละเอียดโครงการดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  งบประมาณ  

ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 

ขั้นตอนท่ี  6การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมี 

เคาโครงประกอบดวย  6สวน  ดังน้ี 

  สวนที่ 1บทนํา 

  สวนที่  2สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนที่  3สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

สวนที่4ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

  สวนที่  5บัญชีสรุป/โครงการพัฒนา/รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  สวนที่  6การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคมซึ่ง 

ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอราง

แผนพัฒนาสามป  และรับฟงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

3.  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุง 

แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนท่ี  7การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหา 

ทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

2.  ผูบริหารทองถ่ิน  ประกาศใชแผนพฒันาสามปแลวจัดสงใหคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 

3.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  พิจารณาใหความเห็นแผนพัฒนา 

สามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วามีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรหรือไม 
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4.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด หากไมเห็นดวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลให

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดทราบตอไป    

4.  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผล

ทั้งเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง การ

ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

      

************* 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่   2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานทีส่ําคญัขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

 

1.ความเปนมา และท่ีต้ังอาณาเขต 

       จังหวัดปตตานีต้ังอยูภาคใตของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพฯ  1,055  กม.  มีเน้ือที่ประมาณ  

1,940.35  กม.  หรือประมาณ  1,212,723  ไร   มีอาณาเขตติดตอกับจงัหวัดใกลเคียง  ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ อาวไทย 

  ทิศใต  ติดตอกับ เขตอําเภอเมืองจังหวัดยะลา   อําเภอรามัน   จังหวัด 

ยะลาและเขตอําเภอบาเจาะ   จังหวัดนราธิวาส 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอําเภอเทพา  และอําเภอสะบายอย  จงัหวัดสงขลา 

2. ความเปนมา 

จังหวัดปตตานี    เปนจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรและอารยธรรมเจริญรุงเรืองมาเปน

เวลานาน เน่ืองดวยความเหมาะสมของที่ต้ังทางภูมิศาสตร โดยเฉพาะทําเลที่ต้ังที่ติดทะเล มีอาวที่สามารถกําบัง

คลื่นลมและเปนที่พักจอดเรือ        จึงเปนจุดนัดพบของพอคาและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก 

ประกอบกับปตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เชน สินแร เครื่องเทศ ของปา และพืชพรรณธัญญาหารอื่นๆ 
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สามารถติดตอคาขายทางทะเลกับเมืองทาอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกลเคียง    โดย  เปนที่รูจักในนาม

อาณาจักร   ลังกาสุกะหรือ   หลังหยาซูวซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาต้ังแตปลาย คริสตศตวรรษที่   1   หรือประมาณ

เกือบ   2000     ปที่ผานมา ระหวางพุทธศตวรรษ 12–16 ศูนยกลางการปกครองของลังกาสุกะ  อยูบริเวณเมือง

โบราณ  ยะรัง โดยมี   เมืองโกตามหลิฆัย เปนเมืองหลวงและศูนยกลางการปกครอง มีความเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดดัง

ปรากฏรองรอยฐานเจดียในพุทธศาสนาจํานวนมากกวา 30 แหง ในพื้นที่ประมาณ  9   ตารางกิโลเมตร 

จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18 - 19  ปรากฏเมืองทาแหงใหมช่ือ ปะตานีมีเรือสินคาจากชาติตางๆ   ไดแก 

โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุน จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอรเซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทําการ

คาขายเปนจํานวนมาก    ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝงทะเลต้ืนเขินแมนํ้าเปลี่ยนทางเดิน 

ศูนยกลางความเจริญแหงใหมจึงยายมาอยูที่ ปะตานี (ตอมาเรียก ปาตานีและ ปตตานีในที่สุด) ในเวลาน้ัน

ปตตานี เปนศูนยกลางของการศึกษาและเผยแพรศาสนาอิสลามที่สําคัญของภูมิภาคน้ี และเปนที่รูจักในช่ือ    “ 

ปาตานีดารุสลาม” 

ตอมาในป พ.ศ.2351 ปตตานี แบงการปกครองออกเปน  7  หัวเมือง  ไดแก  เมืองตานี  ยะหริ่ง   

หนองจิกสายบุรี  ระแงะ รามันห  และยะลา  ในป  2388   ศูนยกลางการปกครองของเมืองปตตานียายมาอยูที่   

จะบังติกอ ติดกับแมนํ้าปตตานีในปจจุบัน สวนศูนยกลางการคาในระยะแรกอยูใกลปากแมนํ้าบริเวณหัวตลาด 

เปนยานชาวจีนหรือไชนาทาวนในสมัยน้ัน เมืองปตตานีแหงใหมจึงเจริญเติบโตสืบตอมากระทั่งบัดน้ี  สําหรับหัว

เมืองอื่นสมัยเดียวกัน ไดแก  สายบุรี  หนองจิก  และยะหริ่ง  ปจจุบันเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดปตตานี    ระแงะ

เปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดนราธิวาสและรามันห (ปจจุบันใชช่ือรามัน)เปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดยะลา 
 

2. ลักษณะทางกายภาพ 

 2.1 ท่ีต้ัง  จังหวัดปตตานี  ต้ังอยูภาคใตของประเทศไทย  เปนจังหวัดเดียวในกลุมจังหวัดภาคใต

ชายแดนที่ไมมีพรมแดนติดตอกบัประเทศมาเลเซีย  อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 1,055  กม.  มีพื้นทีป่ระมาณ  

1,940.35  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,212,723  ไร  

 2.2อาณาเขต   ดานทิศเหนือติดตอกบัอาวไทยดานทิศใตติดตอกับจงัหวัดยะลาและ จังหวัดนราธิวาส

ดานทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย  และดานทิศตะวันตกติดตอกับจงัหวัดสงขลา   

แผนท่ีโดยสังเขปของจังหวัดปตตานี 
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จังหวัดปตตานี ต้ังอยูภาคใตของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ  1,055 กม. มีเน้ือที่ประมาณ  

1,940.35 ตร.กม. หรือประมาณ  1,212,723 ไร  มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ    อาวไทย 

ทิศใต  ติดตอกับ    เขตอําเภอเมืองยะลา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลาและ 

                                      เขตอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อาวไทย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ    เขตอําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา 

3. การปกครอง/ประชากรและศาสนา   

3.1 การปกครอง  จังหวัดปตตานีไดแบงหนวยการปกครองออกเปน 12  อําเภอ  115  ตําบล  642   

หมูบานโดยมีหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย  องคการบริหารสวนจังหวัด   1  แหง   เทศบาล 15  แหง  

(เทศบาลเมือง 1 แหง,เทศบาลตําบล  14 แหง )  และองคการบริหารสวนตําบล 99  แหง  แยกเปน อบต.ขนาด

เล็ก 29 แหง  อบต.ขนาดกลาง  69  แหง  และ อบต.ขนาดใหญ  1  แหง  
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อําเภอ เน้ือท่ี  

(ตร.กม.) 

ตําบล หมูบาน อบต. เทศบาล ชุมชน รอยละของ

พ้ืนท่ีจังหวัด 

ระยะหางจาก

จังหวัด (กม.) 

1. เมืองปตตานี 96.937 13 66 9 2 19 4.99 0.05 

2. ยะรัง 193.952 12 72 12 1 - 9.49 15 

3. หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 9 

4. โคกโพธิ์ 339.414 12 92 12 2 - 17.49 26 

5. ยะหร่ิง 196.929 19 91 14 4 - 10.14 14 

6. ปะนาเระ 144.059 10 53 9 2 - 7.42 43 

7. มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 

9. สายบุรี 179.424 11 64 9 1 20 9.20 50 

9. ทุงยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 

10. กะพอ 93.915 3 27 3 - - 4.93 69 

11. แมลาน 99.194 3 22 3 - - 4.60 30 

12. ไมแกน 55.201 4 17 3 - - 2.94 65 

รวม 1,940,356 115 642 99 15 39 100 - 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี พ.ศ. 2556 (จากทําเนียบทองที่ พุทธศักราช 2546) 

3.2ประชากรจังหวัดปตตานีเปนอาณาจักรที่เกาแกและมีความเจริญรุงเรืองทําใหเปนแหลงศูนยรวมของ

ประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา  มาต้ังแตในอดีต  ปจจุบันเปนแหลงชุมชนที่มผีูอยูอาศัยหนาแนนโดยเฉพาะ

บริเวณลุมนํ้าปตตานี  ประชาชนสวนใหญรอยละ  86.25  นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 13.70 นับถือศาสนา

พุทธและรอยละ 0.05  นับถือศาสนาอื่น ๆ     

จากการสํารวจจํานวนประชากรในหวงเวลา  3  ป   ต้ังแตป พ.ศ.2553 – 2556  (ณ  เดือนกันยายน 

2555)  ปรากฏวา  แนวโนมของประชากรเพิ่มข้ึนทุกป   ดังน้ี 

 

3.3 ศาสนา 

 จังหวัดปตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 669,961 คน ประชากรสวนใหญในจังหวัดปตตานี นับถือศาสนาอิสลาม 

จํานวน 577,811คน คิดเปนรอยละ 86.25 รองลงมาคือศาสนาพุทธ จํานวน 91,791คน คิดเปนรอยละ 13.70 

และนับถือศาสนาคริสต/อื่น ๆ จํานวน 359 คน คิดเปนรอยละ 0.05 รายละเอียดดังตาราง 
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การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปตตานี  ระหวางป 2554 – 2556 

 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/อ่ืน ๆ 

ป พ.ศ. จํานวน 

ประชากร 

รอยละ จํานวน 

ประชากร 

รอยละ จํานวน 

ประชากร 

รอยละ 

2554 80,898 12.39 572,008 87.60 55 0.01 

2555 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 

2556 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรท่ีนับถือศาสนาในจังหวัดปตตานี จําแนกตามอําเภอ ประจําป 2556 

อําเภอ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/อ่ืน ๆ 

 ประชากร รอยละ ประชากร รอยละ ประชากร รอยละ 

1. เมืองปตตานี 23,320 18.59 101,788 81.13 356 0.28 

2. หนองจกิ 8,841 12.08 64,376 87.92 - - 

3. โคกโพธ์ิ 26,098 70.99 40,042 29.01 - - 

4. ยะรัง 1,750 2 85,840 98 - - 

5. ยะหริ่ง 4,639 5.61 78,155 94.39 - - 

6. มายอ 1,005 2 55,655 98 - - 

7. สายบุร ี 7,319 11.02 59,101 88.98 - - 

8. ปะนาเระ 9.462 21.09 35,398 78.90 3 0.01 

9. ไมแกน 3,171 26.53 8,780 73.47 - - 

10. กะพอ 831 4.87 16,624 95.13 - - 

11. ทุงยางแดง 40 0.18 21,969 99.82 - - 

12. แมลาน 5,315 37.62 10,459 62.38 - - 

รวม 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 
 

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจงัหวัดปตตานี(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

4.ดานสังคม 



9 

 

 4.1 การศึกษา  

  การจัดการศึกษาของจังหวัดปตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2 ) 

พ.ศ.2545  และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2542  และตามโครงสรางใหมของ

การปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีการจัดการศึกษาแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มีหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานการศึกษา  ดังน้ี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1,2,3  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษากอนประถม ถึงมัธยมศึกษา

ตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากน้ีมีหนวยงานตางสังกัด ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1,2,3  รวมจัดการศึกษา ดังน้ี 

10. สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 2 โรง  ครู      47คนนักเรียน   744   คน 
 

4.2 การสาธารณสุข  

          4.2.1 สถานการณแนวโนมดานสุขภาพ 

 ดานสถานสุขภาพของประชาชนในจังหวัดปตตานี ประชากรมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดป   2554  จําแนก

เปนเพศชาย 60.65 เพศหญิง  67.30  ต้ังแตป 2551 อัตราเกิดและอัตราตายตอพันประชากรมีแนวโนมคงที่  ป 

1. สังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

    ประถมศึกษาปตตานี เขต 1,2,3 

320  โรงเรียน ครู 4,373 คน   นักเรียน  71,799 คน 

2. สังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

    มัธยมศึกษา เขต 15 

17   โรงเรียน ครู 328  คน นักเรียน  6,643  คน 

3. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน    

- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       37   โรงเรียน ครู   805 คน นักเรียน  20,898 คน 

- โรงเรียนเอกชนสามญัควบคูศาสนา 66   โรงเรียน ครู 3,724 คน นักเรียน  52,973 คน 

- โรงเรียนสอนศาสนาอยางเดียว 29   โรงเรียน ครู   139 คน นักเรียน    2,469 คน 

-โรงเรียนเอกชนประเภทอาชวีศึกษา  1    โรงเรียน ครู     13 คน นักเรียน       92  คน 

- สถาบันปอเนาะ  219  แหง ครู    678 คน นักเรียน  19,955 คน 

- ศูนยการศึกษาอิสลาม 

ประจํามัสยิด(ตาดีกา)      

641  แหง ครู   3,810คน    นักเรียน  64,074 คน 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา     5โรง ครู   174 คน นักเรียน   3,394 คน 

5. สังกัดอุดมศึกษา     2  แหง ครู    299 คน นักเรียน   3,909 คน 

6. สังกัดสํานักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ 

2 โรง ครู      60 คน นักเรียน     592 คน 

7. สังกัดสํานักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

    1 โรง ครู      14 คน นักธรรม      20 คน 

9. สังกัดเทศบาล     5 โรง ครู    177 คน นักเรียน  3,727 คน 
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2551-2554  อัตราเพิ่มของประชากรตอประชากร 100 คน มีแนวโนมคงที่เชนกันเทากับ 1.31, 1.20, 1.27 และ 

1.30 แตยังคงสูงอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศและจังหวัดใกลเคียง (ระดับประเทศ รอยละ 0.5 

ระดับภาคใตรอยละ 0.90 และระดับเขต 1.0 ที่มา : สถิติสาธารณสุขป 2553)  อัตรามารดาตายเทากับ 23.65  

ตอแสนการเกิดมีชีพ และทารกตายเทากับ 11.67 ตอพันการเกิดมีชีพ ซึ่งยังคงมีอัตราที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด  

(มารดาตายระดับประเทศ 10.2 ระดับภาคใต 9.7 ระดับเขต 17.5 และเกณฑทารกตายระดับประเทศ 7.0  

ระดับภาคใต 9.3  ระดับเขต 9.9  (ที่มา : สถิติสาธารณสุขป 2553) 

กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตาย อันดับที่  1  และ  2 ตอเน่ืองทั้ง  3  ปที่ผานมา คือ อุบัติเหตุอื่น  ๆ (ถูกยิง, 

พลัดตก, หกลม, จมนํ้า) และโรคมะเร็งทุกชนิด อันดับ  3  และ  4  คือ โรคหัวใจทุกชนิด และติดเช้ือในกระแสเลือด  

 ผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุอื่นๆในกลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในป 2552-2554 มีอัตราตาย

เทากับ 61.92, 39.06 และ 46.09 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ในป 2554 อุบัติเหตุที่เปนสาเหตุการตาย

สูงสุด ไดแกถูกทํารายดวยอาวุธปนที่ไมระบุชนิด อัตราตาย 24.26 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ อุบัติเหตุ

จากเหตุการณที่ไมระบุเจตนาอัตราตาย 11.44 ตอประชากรแสนคน พลัดตก, หกลม, จมนํ้า, ไฟฟาดูดอัตราตาย 

9.95 ตอประชากรแสนคน และทํารายตัวเอง เชน แขวนคอ อัตราตาย 1.52 ตอประชากรแสนคน 

 ผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทุกชนิด อยูในอันดับ 2 ในป 2552-2553 มีอัตราตายเทากับ 32.96 และ 29.41 

ตอประชากรแสนคน ในป 2554 โรคมะเร็งที่เปนสาเหตุการตายสูงสุดเปนอันดับ 3 อัตราตายเทากับ 34.64 

ไดแก มะเร็งอื่น ๆ (เน้ืองอกราย ไมระบุตําแหนง)  อัตราตาย 25.94 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ 

มะเร็งปอด อัตราตาย 5.49 ตอประชากรแสนคน  มะเร็งเตานม อัตราตาย 1.52 ตอประชากรแสนคน และมะเร็ง

ปากมดลูก อัตราตาย 1.07 ตอประชากรแสนคนมะเร็งตับ อัตราตาย 0.61 ตอประชากรแสนคน  

 ผูเสียชีวิตดวยโรคหัวใจทุกชนิด อยูในอันดับ 4 ในป  2552 มีอัตราตาย 27.97 ตอประชากรแสนคนอันดับ

ที่ 3 ในป 2553 มีอัตราตายเทากับ 27.02 และอันดับที่ 2 ในป 2554 มีอัตราตายเทากับ 35.71 

 ผูเสียชีวิตดวยติดเช้ือในกระแสเลือด ในป 2552 อยูในอันดับที่ 3 มีอัตราตาย เทากับ 31.61 ตอ

ประชากรแสนคน สําหรับ ในป 2553-2554  อยูในอันดับที่ 4 มีอัตราตายเทากับ 24.24 และ 22.29 ตอ

ประชากรแสนคน (รายละเอียดตามตารางที่4 – 5 ) 

 ดานสาเหตุการปวยของผูปวยนอก พบวา อัตราผูปวยนอก 10 อันดับแรก ยังเปนกลุมเดียวกัน คือโรค

ระบบทางเดินหายใจ ต้ังแตป 2552-2554 สําหรับป 2554 กลุมโรคที่เปนสาเหตุสําคัญ 3 อันดับแรก พบวา 

ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจยังมีอัตราปวยสูงที่สุดเทากับ 47,331.06  ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ โรค

ระบบยอยอาหาร อัตราปวยเทากับ 31,115.65 ตอประชากรแสนคน และโรคระบบไหลเวียนเลือด อัตราปวย

เทากับ 30,294.51  ตอประชากรแสนคน (ตารางที่ 2 ) 

 เมื่อพิจารณาโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ในป 2552-2554  พบวา โรคที่มีอัตราปวยสูงสุดของ

ทุกปคือ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน  สําหรับในป 2554 ลําดับที่ 2 คือ โรคตาแดง และลําดับที่ 3 คือ โรคสุกใส 

และลําดับที่ 4 คือ โรคปอดบวม นอกจากน้ียังพบวา ต้ังแตป 2552 โรคไขหวัดใหญและอหิวาตกโรค และป 

2553 อาหารเปนพิษ เริ่มเปนปญหามากข้ึนทําใหติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของโรคที่ตองเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยา  
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    4.2.2 ขอมูลสถานะสุขภาพ 

ตารางที่ 1  สถานสุขภาพของประชาชนจังหวัดปตตานี ป 2551– 2554 

สถานะสุขภาพ 
ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
อัตราเกิด :ประชากรพันคน 12,269 19.10 11,997 19.69 12,132 19.73 12,696 19.96 

อัตราตาย :ประชากรพันคน 3,925 5.96 4,232 6.60 3,933 6.07 4,195 6.95 
อัตราการเพิ่มประชากร :ประชากร
รอยคน 

9,443 1.31 7,765 1.20 9,199 1.27 9,501 1.30 

อัตรามารดาตายประชากร : การเกิด
มีชีพแสนคน 

5 40.76 5 41.69 4 32.97 3 23.65 

อัตราทารกตาย:การเกิดมีชีพพันคน 134 10.92 143 11.92 131 10.90 149 11.67 

ท่ีมา  :สํานักนโยบายและยุทธศาสตร(ป พ.ศ.2551 - 2554)(ใชฐานประชากรทะเบียนราษฎร 31 ธ.ค. 53) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี  2จํานวนและอัตราปวยผูปวยนอก ตอประชากร 100,000 คน ตามกลุมสาเหตุการปวย   

10 อันดับแรก จังหวัดปตตานี ป 2552-2554 (กลุมโรคตามICD-10) 

ลํา
ดับ 

สาเหตุการปวย 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน อัตรา อันดับ จํานวน อัตรา อันดับ จํานวน อัตรา อันดับ 

1. 
โรคระบบ 
หายใจ 

337,396 52,539.51 1 326,636 50,436.06 1 315,192 47,331.21 1 

2. 
โรคอาการและ 
อาการแสดง 

194,750 30,326.91 2 169,465 26,012.79 4 156,237 23,943.55 5 

3. 
โรคระบบยอย 
อาหาร 

190,029 29,591.74 3 197,709 30,529.36 2 204,124 31,115.65 2 

4. 
โรคระบบ 
กลามเนื้อ   

167,937 26,151.53 4 164,600 25,415.99 5 174,592 26,643.21 4 

5. 
โรคระบบ 
ไหลเวียนเลือด  

163,976 25,534.71 5 171,391 26,463.04 3 199,509 30,294.51 3 

6. 
โรคติดเชื้อและ 
ปรสิต 

95,426 14,959.95 6 
91,710 14,160.99 

7 79,723 12,014.03 9 

7. 

โรคเกี่ยวกับ 
ตอมไรทอ 
โ ภ ช น า ก า ร แ ล ะ
เมตตาบอริซัม 

94,517 14,719.40 7 111,477 17,213.23 6 133,969 20,429.79 6 

8. โรคผิวหนัง  95,510 13,315.91 9 97,696 13,541.19 9 91,369 12,417.94 7 

9. สาเหตุจาก 59,763 9,150.71 9 66,313 10,239.43 9 44,310 6,762.21 10 
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ภายนอกอื่นๆ ท่ีทํา
ใหปวยหรือตาย  

10. 
โรคตารวม 
สวนประกอบ 
ของตา 

44,029 6,956.29 10 41,747 6,446.19 10    

11 
โรคระบบ 
สืบพันธุรวม
ปสสาวะ 

      45,393 6,925.96 9 

ท่ีมา  : รายงาน 504 ขอมูล เดือนมกราคม -ธันวาคม ของทุกป (ป 2554 ใชประชากรทะเบียนราษฎร 31 ธ.ค.53) 
 

4.2.3 การบริหารจัดการระบบปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดปตตานี 

สถานการณ  สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

 จังหวัดปตตานี มีหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมืองและชนบท ซึ่งกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ จํานวนทั้งสิ้น 

จํานวน 142   แหง โดยจําแนกเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั่วไป  117  แหง หนวยบริการปฐมภูมิใน

โรงพยาบาล 11 แหง หนวยบริการปฐมภูมินอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) ขนาดใหญ 9  แหง และศูนยสุขภาพชุมชนเมือง  2  แหง ดังน้ี 

 

 

 

 

อําเภอ 

จํานวนรพ.สต./ศสม./PCU (แหง) เปาหมายการพัฒนา 

ตามนโยบายกระทรวง(แหง) รพ.สต. 

ศสม. PCU 
รวม 

ทั้งสิ้น เล็ก กลาง ใหญ รวม 
รพ.สต. 

ขนาดใหญ 
ศสม. รวม 

เมือง - 9 2 10 2 1 13 2 2 4 

สายบรุ ี 4 7 1 12 - 2 14 1 - 1 

โคกโพธ์ิ 2 9 1 12 - - 13 1 - 1 

หนองจิก 3 12 - 15 - 2 17 - - 1 

แมลาน 3 2 - 5 - 1 6 - - - 

มายอ 4 7 1 12 - 1 13 1 - - 

ยะรัง 2 10 3 15 - 1 16 3 - 1 

ทุงยางแดง - 3 - 3 - 1 4 - - - 

ยะหริง่ 6 11 1 19 - 1 19 1 - - 

ปะนาเระ 7 7 - 14 - 1 15 - - 1 
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ไมแกน 5 - - 5 - 1 6 - - - 

กะพอ 2 3 - 5 - 1 6 - - - 

รวมทั้งสิ้น 39 79 9 126 2 13 142 9 2 11 

จังหวัดปตตานี มีนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเครือขาย ผาน

กลไกคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลระดับจังหวัดและ

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คป.สอ.)หรือ CUP Board  ตลอดจนทีมนําการพัฒนา

คุณภาพในระดับจังหวัดและอําเภอ (Quality Realization Team : QRT และ Quality Improvement Team: QIT)  ซึ่ง

มีทีมสหสาขาวิชาชีพ เปนแกนหลักสําคัญในการทําหนาที่ผูหลอเลี้ยงและขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งดานปจจัย

นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ภายใตการบูรณาการเกณฑและมาตรฐานตาง ๆ อาทิ  เชน เกณฑการ

ข้ึนทะเบียน เกณฑ รพ.สต./ศสม. และเกณฑการพัฒนาคุณภาพ เปนตน  ตลอดจนดําเนินการควบคุมกํากับ 

ติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพแบบพวงบริการหรือการบริหารจัดการแบบ Single  

Managementโดยการนํากรอบคุณภาพของ  Malcolm Baldrige National Quality Award  มาประยุกตเปน

กรอบการพัฒนาใหเกิดการจัดการทั่วทั้งองคกร เปนเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care 

Award : PCA)   

  ผลการดําเนินงาน 
 การพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการและหนวยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ (Primary Care Award : 

PCA) ในปงบประมาณ  2555  พบวา  ทุกแหงไดรับการพัฒนาคุณภาพผานเกณฑ (PCA)  
4.2.4 การพัฒนาเครือขายโรคเร้ือรังระดับอําเภอและจังหวัด ตามยุทธศาสตรสขุภาพภาพดีวิถีไทย 

 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางดานสถานการณความไมสงบ ทําใหการดําเนินชีวิตของประชากร

จังหวัดปตตานีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหวิถีการดํารงชีวิตของคนปตตานี

ภายใตบริบทแวดลอมที่เต็มไปดวยความเสี่ยงทั้งทางดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สงผลตอระบบสุขภาพ 

ซึ่งเช่ือมโยงกอใหเกิดปญหาสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สัมพันธเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในโรคสําคัญ 5 โรคไดแก

โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งที่เปนภาระทางดานสุขภาพ

เศรษฐกิจสังคมหากไมสามารถสกัดกั้นปญหาต้ังแตตนเหตุจนถึงปลายเหตุอยางเปนระบบครบวงจร   ก็จะทําให

แนวโนมสถานการณปญหาทวีความรุนแรงมากข้ึนซึ่งตามตัวช้ีวัดของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นหลัก

ที่ 1 การดําเนินงานเพื่อสนองนโยบายและปญหาเรงดวนในหัวขอที่ 1.2 มาตรการการสรางสุขภาพเพื่อลด

ผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 5 โรคดังกลาว ไดกําหนดตัวช้ีวัดคือรอยละของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)  ขนาดใหญผานเกณฑตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ตามมาตรฐานที่กําหนด  (รอยละ 10 ของ รพ.

สต. ขนาดใหญ  ผานเกณฑ ระดับดีมากข้ึนไป) ซึ่งในพื้นที่จังหวัดปตตานี มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขนาด

ใหญ จํานวน 9 แหง และศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)  จํานวน   2  แหง  

การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จึงถือเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ

เน่ืองจากการใหความสําคัญกับชุมชนทองถ่ิน เปนเจาของสุขภาวะชุมชนโดยประชาชนชุมชนเครือขายทั้งภาครัฐ

และทองถ่ินเขามามีสวนรวมอยางเขมแข็งในการดําเนินงานพัฒนา และขับเคลื่อนพลังชุมชนรวมกันอยางตอเน่ือง
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เกิดเปนระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตไดอยางย่ังยืน จังหวัดปตตานีจึงไดดําเนินการ 

ในเรื่องการสรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในพื้นที่เปาหมายดังกลาว เพื่อใหครอบคลุมทุกอําเภอจึง

ปฏิบัติงานรวมกับกลุมเปาหมายพื้นที่ที่ไมไดเปนพื้นที่ รพ.สต. ขนาดใหญดวย โดยรวมครอบคลุมทั้งจังหวัด จํานวน 

17 แหง (เกณฑตัวช้ีวัดที่ตางกัน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริม ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ

ทํางานชุมชนโดยใชชุมชนเปนฐานใหเกิดการทํางานแบบเครือขาย 2) เสริมสรางระบบสุขภาพ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานที่กําหนดเปนตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีตําบลจัดการสุขภาพที่เขมแข็งตามเกณฑที่

กําหนด 3) รพ.สต.ขนาดใหญผานเกณฑการประเมินตําบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

(ระดับดีมากข้ึนไป) 

 การเฝาระวังและคัดกรองโรคซึมเศรา และเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

           ผลการดําเนินงานในป2555(ขอมูลต้ังแต 1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) พบวามีประชาชน

ไดรับการคัดกรองโรคซึมเศราดวย 20 ทั้งหมด จํานวน 20,050 คน  พบมีภาวะเสี่ยง จํานวน 2,249 คน คิดเปน

รอยละ 11.21 เมื่อประเมินตอดวย 90  พบวามีภาวะเสี่ยง  จํานวน  729  คน คิดเปน รอยละ 32.36  และเมื่อ

ประเมินดวย 90 พบมีภาวะเสี่ยง จํานวน  69  คน คิดเปนรอยละ 9.34 และมีผูปวยโรคซึมเศราที่เขาถึงบริการ 

จํานวน  571  คน   

        4.2.5 การเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ จังหวัดปตตานี 

การเยียวยาจิตใจผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบป 2555 (ขอมูลต้ังแต 1 ตุลาคม 2554 – 30

มิถุนายน 2555) มีเปาหมายผูไดรบัผลกระทบทัง้สิ้น จํานวน 312 ราย ในจํานวนน้ีบาดเจ็บ 190 ราย  เสียชีวิต 

122ราย  สามารถเขาถึงบรกิารและไดรบัการเยียวยาฟนฟจูิตใจ จํานวน 303 ราย คิดเปนรอยละ 97.11มีผูที่มี

ภาวะเสี่ยง PTSD จํานวน 29 ราย และเมื่อประเมินดวย PISCES-19 พบวามีภาวะเสี่ยง 37 รายซึ่งในการ

ดําเนินงานทีผ่านมา ไมพบผูพยายามฆาตัวตายหรือฆาตัวตายสําเรจ็ในกลุมของผูไดรบัผลกระทบจากสถานการณ

ความไมสงบ อาจเปนเพราะในพื้นที่มกีารทํางานแบบเปนทีมสหวิชาชีพ เจาหนาที่มีความรู ทักษะ และ

ประสบการณในการเยียวยาจิตใจ ตลอดจนมีเครือขายสุขภาพจิต ซึ่งไดแก อสม. แกนนําชุมชน ทําใหสามารถ

เขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว และชวยอํานวยความสะดวกในการประสานงานในพื้นที่ ทําใหเกิดการดูแลซึง่กันและกัน

ภายในชุมชน  

5.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

(1) ไฟฟา    

 จังหวัดปตตานีมีสํานักงานการไฟฟา 2 สํานักงาน คือ 1) สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี 

รับผิดชอบพื้นที่อําเภอเมืองปตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธ์ิ หนองจิก และแมลาน และ 2) สํานักงานการไฟฟา        

สวนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพื้นที่อําเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุงยางแดง ไมแกน กะพอ  มีที่ทําการไฟฟา

ทั้งหมด 12 แหง ป 2555 ใชกระแสไฟฟาทั้งสิ้น 382,190,254.93หนวย และมีจํานวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น 154,613.00 

ราย  มีการใชกระแสไฟฟาในพื้นที่ควบคุม กฟจ.ปตตานี จํานวน 294,294,593.99 หนวย จํานวนผูใชไฟฟา 

99,228 ราย  และการใชกระแสไฟฟาในพื้นที่ควบคุม กฟอ.สายบุรี  จํานวน87,895,660.94  หนวย จํานวนผูใช

ไฟฟา 55,385 ราย 
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ตารางแสดงการใชกระแสไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ต้ังแตเดือน มกราคม– กันยายน 2555 

ลําดับท่ี ลักษณะการจําหนายไฟฟา การจําหนายไฟฟา (หนวย) 

1. จํานวนผูใชไฟฟา (ราย) 154,613 

2. ที่อยูอาศัย 146,412,913.73 

3. ธุรกิจ/อุตสาหกรรม 182,664,600.35 

4. สูบนํ้าเพื่อการเกษตร 145,982.94 

5. สวนราชการ 32,230,906.28 

6. ไฟฟาช่ัวคราว 2,540,645.25 

7. ไฟฟาสาธารณะ 15,463,425.98 

8. ไฟฐานปฏิบัติการ 2,731,780.40 

 รวม 382,190,254.93 

  ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี/การไฟฟาสวนภูมิภาคสายบุร ี
 

(2)  โทรศัพท 

 จังหวัดปตตานีมีจํานวนเลขหมายโทรศัพทในป 2555 ทั้งสิ้น 29,494 เลขหมาย เปนเลขหมายที่มีผูเชา

จาก บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 19,923 เลขหมาย ในจํานวนน้ีการใชโทรศัพทบานมีการเชาเลข

หมายมากที่สุด 13,726 เลขหมาย คิดเปนรอยละ 72.54 (ลดลงจากป 2554 รอยละ 1.44)  ของจํานวนเลข

หมายทั้งหมด รองลงมาเปน สวนราชการหนวยธุรกิจและเลขหมายสาธารณะตามลําดับและมีเลขหมายของผู

ไดรับสัมปทาน คือ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด(มหาชน) จํานวน 4,169 เลขหมาย 
 

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัด ระหวางป 2550– 2555 

ป จํานวน 

เลขหมายที่ม ี

จํานวนเลขหมายทีม่ีผูเชา จํานวน 

เลขหมายTT&T รวม ราชการ บาน ธุรกิจ ท.ศ.ท. สาธารณะ 

2550 25,769 19,576 1,721 13,744 1,630 264 1,217 7,943 

2551 25,997 19,699 1,730 13,913 1,647 265 1,233 9,420 

2552 29,224 20,727 1,990 15,574 1,655 296 1,322 6,775 

2552 29,224 20,727 1,990 15,574 1,655 296 1,322 6,775 

2553 29,920 20,542 1,970 15,220 1,679 299 1,395 5,610 

2554 29,421 20,106 2,014 14,976 1,704 299 1,225 10,792 

2555 29,494 19,923 2,004 13,726 1,704 299 1,201 4,169 

ท่ีมา :โทรศัพทจังหวัดปตตานี 
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(3)   ถนน 

จังหวัดปตตานีมีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทางหลวง

ชนบทจังหวัดปตตานี และแขวงการทางปตตานี รวมทั้งสิ้น 945.564 กม. โดยเปนถนนในความรับผิดชอบของ

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปตตานี 502.690 กม. เปนถนนลาดยาง 447.937 กม. เปนถนนลูกรัง 46.459 

กม.เปนถนนคอนกรีต 9.395 กม. และเปนถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทางปตตานี 377.769 กม. ซึ่งเปน

ถนนลาดยางทั้งหมดโดยมีถนนสายหลักที่สําคัญเช่ือมตอกับจังหวัดใกลเคียง คือถนนสาย  43  เช่ือมตอกับ

จังหวัดสงขลา ถนนสาย 410  และ  419  เช่ือมตอกับจังหวัดยะลา  และถนนสาย  42  เช่ือมตอกับจังหวัด

นราธิวาสตารางแสดงระยะทางถนนของจังหวัด  

จําแนกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบและประเภทผิวจราจร 

ความ

รับผิดชอบ 

ระยะทาง 

(กม.) 

ป 2554 
ระยะทาง 

(กม.) 

ป 2555 

ชนิดผิวทาง (กม.) ชนิดผิวทาง (กม.) 

ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 

สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัด 

502.690 447.937 46.459 9.395 502.690 447.937 46.459 9.395 

แขวงการทาง 

ปตตานี 

342.974 342.974 - - 342.974 342.974 - - 

รวม 935.34 794.34 41.000 0.319 945.564 790.711 46.459 9.395 
 

ที่มา  :  สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดปตตานี/ แขวงการทางปตตานี 
 

6.ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปาไม   สภาพปาสวนใหญของจังหวัดปตตานีเปนปาดิบช้ืน    ปาชายเลน    และปาพรุ     มีเน้ือที่ปา

ตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติพ.ศ. 2507  ทั้งสิ้น  99,648  ไร  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  

25,895.375 ไร  อุทยานแหงชาติ  2  แหง คือ  อุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี   ครอบคลุมพื้นที่   3   จังหวัด  

คือ  ปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  เน้ือที่  8,607  ไร  และอุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่   3  

จังหวัด   คือ  ปตตานี  ยะลา  และสงขลา เน้ือที่ประมาณ 16,137  ไร  และกรมปาไมไดสงมอบพื้นที่ใหสํานักงาน

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ใหแกเกษตรกร  ทั้งสิ้น  9,292-3-68  ไร   

แหลงนํ้าธรรมชาติ   จังหวัดปตตานีมีแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  ซึ่งมีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจและการดํารงชีพของประชากร  ไดแก  แมนํ้าปตตานี แมนํ้าสายบุรี  คลองทาเรือและคลองสุไหงบารู 

แหลงนํ้าชลประทาน   จังหวัดปตตานีมีแหลงนํ้าขนาดใหญ  1  แหง  คือ  โครงการเข่ือนปตตานีของ

กรมชลประทาน  ซึ่งเปนเข่ือนทดนํ้าเพื่อสงนํ้าใหกับพื้นที่การเกษตร  มีบานระบายนํ้า จํานวน 7 ชอง สามารถ

ระบายนํ้าสูงสุดได 1,750 ลูกบาศกเมตร/วินาที  ทําการบริหารจัดการนํ้ารวมกับเข่ือนเก็บกักนํ้าบางลางของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่อําเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลาเพื่อการจัดสรรนํ้าในลุมนํ้า เพื่อการเกษตร การ

อุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดลอม ใหกับพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดปตตานี ประมาณ 300,000 
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ไร  นอกจากน้ียังมีการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก (อางเก็บนํ้า) จํานวน  5  แหง  ปริมาณนํ้าประมาณ 1.5  ลาน

ลูกบาศกเมตร   เพื่อสนับสนุนการใชนํ้าในพื้นที่เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

7. การทองเท่ียว  

 จังหวัดปตตานีเปนศูนยรวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา โดยสืบเน่ืองมาจากความ

เจริญรุงเรืองทางการปกครองและการคาในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติตางๆ มาผสมผสานจนเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและกลมกลืน 

 แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม     ปตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่นาศึกษามากมาย

ไดแก เมืองโบราณยะรัง เมืองเกากรือเซะ–บานา วังเกาสมัย 7 หัวเมือง  กริชสกุลชางปตตานี จิตรกรรมบนเรือ

กอและ (นาวาแหงจิตวิญญาณ)  จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่สวยงามวิจิตรจังหวัดปตตานี    ยังมีศาสนสถานที่

สวยงามทรงคุณคา ไดแก วัดราษฎรบูรณะ หรือ วัดชางให   (วัดหลวงปูทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด)ศาลเจาแมลิ้มกอ

เหน่ียวมัสยิดกรือเซะ(มัสยิดคูพระราชวังโกตาอีสตานา)  มัสยิดดาโตะ(มัสยิดรวมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ)  มัสยิด

กลางปตตานี (ที่มีสถาปตยกรรมคลายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เปนตน 

 เมืองโบราณยะรังเปนชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในภาคใต ตามหลักฐาน

เอกสารเช่ือวาเปนที่ต้ังของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ”  เปนเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาดใหญ  พื้นที่

ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะเมืองมีการสรางทับซอนกันถึง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบานวัด    เมือง

โบราณบานจาเละ  และเมืองโบราณบานปราแว  

มัสยิดกรือเซะ  ต้ังอยูริมถนนสายปตตานี-นราธิวาส  สันนิษฐานวาสรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช  คือ ระหวาง พ.ศ. 2121 ถึง 2136  กอสรางเปนแบบเสากลม  กออิฐถือปูนแบบตะวันออกกลาง มี

หลังคาโดมซึ่งยังสรางไมแลวเสร็จ 

มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี   ต้ังอยูริมถนนสายยะรัง - ปตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปตตานี   เริ่มกอ 

สรางในป  พ.ศ.2497  ใชเวลากอสรางประมาณ 9  ป  ฯพณฯนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษด์ิธนะรัชต                

ทําพิธีเปดใชมัสยิดกลางปตตานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมพ.ศ. 2506  โครงสรางมัสยิดมีลักษณะสวยงามย่ิงต้ังอยู

บนฐานรูปทรงคลายกับวิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดียตรงกลางเปนอาคารมียอดโดมขนาดใหญและมีโดมบริวาร 4 

ทิศมีหอคอยอยูสองขางสูงเดนเปนสงาและปจจุบันไดขยายดานขางออกไปทั้ง 2 ดาน และสรางหออาซาน พรอม

ขยายสระนํ้าและที่อาบนํ้าละหมาด   ทําใหดูสงางามย่ิงข้ึน 

ศาล เ จ า แม ลิ้ ม ก อ เ ห น่ี ย วห รื อ ศ าล เ ล ง จู เ กี ย ง เ ป นศ าล ที่ ป ร ะ ดิษฐ านรู ป แกะส ลั ก ขอ ง                                     

เจาแมลิ้มกอเหน่ียวพระหมอ เจาแมทับทิม ต้ังอยูที่ถนนอาเนาะรูอําเภอเมืองปตตานี  ทุกๆปในวันข้ึน 15 คํ่า  

เดือน  3   จะมีงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียวโดยแหองคเจาแม ฯ  ไปตามถนนตาง ๆ   ทั่วเมืองปตตานี  มีการ

ทําพิธีลุยไฟและแหงองคเจาแมฯ ลุยนํ้าขามแมนํ้าปตตานี ผูคนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศจะแหนมารวมงาน

กันคับค่ังทุกป 
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วัดชางให หรือวัดราษฎรบูรณะ  ต้ังอยูริมทางรถไฟสายหาดใหญ-สุไหงโก-ลกหรือทางรถยนต  สาย

ปตตานี - นาประดู-ยะลาสรางข้ึนมากวา 300  ป   ภายในวิหารมีรูปปนหลวงปูทวดขนาดเทาองคจริง  ตาม

ประวัติเลาวา ทานไดแสดงปาฏิหาริยในครั้งที่เดินทางดวยสําเภาไปกรุงศรีอยุธยา  ระหวางทางเกิดพายุ ทําให

อาหารและนํ้าด่ืมถูกลมพัดตกทะเล   ทานจึงแสดงปาฏิหาริยหยอนเทาลงไปในทะเล     นํ้าในบริเวณน้ันได

กลายเปนนํ้าจืด  ทําใหช่ือเสียงขจรขยายไปทั่ว     ผูมานมัสการยังสามารถเย่ียมชมสถาปตยกรรมของสถูป  

มณฑป  เจดีย และหอระฆัง  ซึ่งงดงามเปนอยางย่ิง 

 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ   ปตตานีมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจากทะเลจรด

ขุนเขา อาทิ หาดตะโละกาโปร หาดแฆแฆ   ที่มีโขดหินเปนประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนห    

แหลมตาชี ซึ่งเปนแหลมที่สามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดทายของพระอาทิตยโดยยืนตรงจุดเดียวกัน  

ตลอดจนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบานที่เรียบงาย สําหรับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน   ปตตานีมี

กิจกรรมการทองไพรเชิงอนุรักษพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว  กิจกรรม “ พายเรือ

แคนู–ซีคายัก ลายกอและ ลอดอุโมงคธรรมชาติกลางปาชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติ ปาชายเลนยะหริ่ง   

งานประเพณีและกิจกรรมทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด  ไดแก งานสมโภชเจาแมลิม้กอ 

เหน่ียว  ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 ของทุกป  เทศกาลสรงนํ้าหลวงปูทวด วัดชางให  ในชวงเทศกาลสงกรานตของ

ทุกป   ประเพณีชักพระ อําเภอโคกโพธ์ิ   ซึ่งจัดในชวงวันออกพรรษาของทกุป   ประเพณีของชาวไทยมุสลิม    

ซึ่งประกอบดวยพิธีการเกิด และการโกนผมไฟ การเขาสหุนัต หรือ มาโซะยาวี ซึ่งเปนพิธีกรรมอยางหน่ึงของ

อิสลามที่มสุลิมทกุคนถือปฏิบัติอยางเครงครัด  และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาที่มีช่ือเสียงอีกหลายกจิกรรม 

เชน การแขงขันตกปลาสายบุรี ซึ่งมีการจัดแขงขันตอยาวนานกวา 2 ทศวรรษ โดยมีผูเขารวมกจิกรรมทั้งชาวไทย

และตางประเทศ      และการแขงขันว่ิงปาตานี จักรยานเสอืภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี   

การละเลนพื้นเมืองที่สําคัญคือ ดิเกรฮลูหูรือลิเกฮูลู ร็องเง็ง มะโยงและอาหารประจําถ่ินท่ีสําคัญ คือ 

นาซิดาแฆ  เปนอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวและอรอย  ไกกอและ  สะเตะเน้ือ  และโรตีมะตะบะ   
 

8.ดานเศรษฐกิจ 

8.1ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด(GPP  =  GROWTH  PROVINCIAL  PRODUCT) 
 

 

ผลิตภัณฑจงัหวัดจําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553 

สาขาการผลิต พ.ศ.2554 คิดเปนเปอรเซ็นต 

ภาคเกษตร 9,604 45.1 

เกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม 2,022 10.6 

การประมง 6,592 34.5 

ภาคนอกเกษตร 10,499 54.9 

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 12 0.1 

การผลิตอุตสาหกรรม 1,239 6.5 

การไฟฟากาซและการประปา 432 2.3 

การกอสราง 429 2.2 
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การขายสงการขายปลีกการซอมแซมยานยนตจักรยานยนต   

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 2,502 13.1 

โรงแรมและภัตตาคาร 77 0.4 

การขนสงสถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 996 5.2 

ตัวกลางทางการเงิน 362 1.9 

บริการดานอสังหาริมทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกิจ 924 4.3 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ   

รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1,505 7.9 

การศึกษา 1,434 7.5 

การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห 473 2.5 

การบริการชุมชนสังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 191 1.0 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 16 0.1 

ผลิตภัณฑจังหวัด 19,093 100 
 

ผลิตภัณฑจังหวัด  จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2553 

จากขอมูล พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปตตานีป 2553 มีมูลคา 19,093 ลานบาท 

สําหรับสาขาการผลิตที่สรางมูลคามากที่สุดของจังหวัด คือ สาขาประมง มีมูลคา 6,492 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

34.4 รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม มีมูลคา 2,022 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.6 

สวนสาขาที่สรางมูลคานอยที่สุด คือ สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน มีมูลคา 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

0.1 รองลงมาเปนสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล มีมูลคา 16 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคงที่คิดเปน

รอยละ 0.1 เทาน้ัน 

8.2ภาวะสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการคาทั่วไปของจังหวัดปตตานี ข้ึนอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมี

สินคาเกษตรที่สําคัญ ไดแกการประมง รองลงมาคือ การเกษตรดานการทําสวนยาง ซึ่งเศรษฐกิจของปตตานีจะดี

หรือไมดีข้ึนอยูกับกิจกรรม 2 ภาคน้ีเปนสําคัญ สําหรับการประมงในปตตานีมีผลผลิตสัตวนํ้าที่จับไดเปนลําดับ

ตนๆ ของประเทศและมีทาเรือซึ่งสรางโดยภาครัฐที่มีขนาดใหญ มีอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการประมง สวนราคา

ยางน้ันก็เปนปจจัยที่ทําใหใหเศรษฐกิจของปตตานีมีพื้นฐานที่แข็งแกรงพอสมควร ยางพารา ป 2444 ยางแผนดิบ

ช้ัน 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 96.46 บาท นํ้ายางสด ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 93.19 บาท เมื่อเทียบกับป 2444 

พบวา ราคาลดลงรอยละ -20.46 และ -20.42 ตามลําดับ 

 8.3  ดานการเกษตร 

จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เกษตรกรรม 972,269 ไร คิดเปนรอยละ 79.33 ของพื้นที่จังหวัดปตตานี 

ครัวเรือนเกษตรกรจํานวน 92,641 ครัวเรือน โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและผลผลิตในป 2444 ดังน้ี 

(1) ยางพารา เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหน่ึงของจังหวัด พื้นที่เพาะปลูก 394,901ไร เปดกรีดแลว 

310,349 ไร ผลผลิตรวม 91,139.47 ตัน มูลคาการผลิต 7,934.47 ลานบาท ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 96.46 บาท 

ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา 36,779 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 39.70 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด 
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(2) ขาว ฤดูทํานาป 2444/2444 ทําทั้งนาปและนาปรังรวมเน้ือที่ 136,797 ไร รวมผลผลิตขาว 

46,417.76 ตัน มูลคาการผลิตรวม 493.94 ลานบาท ครัวเรือนที่ทํานา 34,162 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.94 

ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด 

(3) ไมผลที่สําคัญ จังหวัดมีพื้นทีป่ลูกไมผล จํานวน 40,947 ไร มูลคา 341.29 ลานบาท ไดแก 

- ลองกอง ครัวเรือนที่ปลูกลองกอง 12,462 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกทั้งหมด 19,717 ไร เน้ือที่

ใหผลผลิต 14,221 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 39.47 กก./ไร ผลผลิตรวม 226.76 ตัน มูลคาการผลิต   9.26ลานบาท 

ราคาเฉลี่ย 39.14 บาท/กก. 

- ทุเรียนพันธุดี ครัวเรือนที่ปลูก 7,019 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกทั้งหมด 9,994 ไร เน้ือที่ใหผลผลิต 

7,942 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 371 กก./ไร ผลผลิตรวม 3,469.17 ตัน มูลคาการผลิต 69.91 ลานบาท ราคาเฉลี่ย 

20.94 บาท/กก. 

- ทุเรียนพันธุพื้นเมือง ครัวเรือนที่ปลูก 942 ครัวเรือน เน้ือที่ปลูกทั้งหมด 1,299 ไร เน้ือที่ใหผล

ผลิต 1,260 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 603กก./ไร ผลผลิตรวม 741.99 ตัน  มูลคาการผลิต 4.79 ลานบาท ราคาเฉลี่ย 

9.90 บาท/กก. 

- สมโอ เน้ือที่ใหผลผลิต 3,363 ไร ผลผลิต 3,499.09 ตัน มูลคา 44.13 ลานบาท ราคาเฉลี่ย 

11.26 บาท/กก. 

- เงาะพันธุดี เน้ือที่ใหผลผลิต 2,442 ไร ผลผลิต 2,143.43 ตัน มูลคา 29.36 ลานบาท ราคา

เฉลี่ย 13.46 บาท/กก.  

(4) ไมยืนตนที่สําคัญ ที่ปลูกในจังหวัด (ไมรวมยางพารา) จํานวน 76,960 ไร มูลคา 406.04 ลานบาท 

ไดแก 

-  มะพราว เน้ือที่ใหผลผลิต 49,299 ไร ผลผลิต 43,942.99 ตัน มูลคา 343.19 ลานบาทราคา

เฉลี่ย 6.69 บาท/ผล 

- ปาลมนํ้ามัน เน้ือที่ใหผลผลิต 3,702 ไร ผลผลิต 6,010.10 ตัน มูลคา 20.93 ลานบาทราคาเฉลี่ย 

4.93 บาท/กก. 

- สะตอ เน้ือที่ใหผลผลิต 1,260 ไร ผลผลิต 929.7 ตัน มูลคา 39.24 ลานบาทราคาเฉลี่ย 

47.29 บาท/กก. 

(5) พืชไร จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชไร จํานวน 14,114 ไร ใหมูลคาผลผลิตรวม 234.73 ลานบาท 

พืชไรที่สําคัญไดแก  แตงโม  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวลิสง  ขาวโพด  ออย  มันเทศ  ถ่ัวหรั่ง  เปนตน 

 (6) พืชผัก จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผกั จํานวน 9,041 ไร ใหมูลคาผลผลิตรวม 164.88 ลาน

บาท มพีืชผักทีส่ําคัญไดแก แตงกวา ถ่ัวฝกยาว พริกข้ีหนูสวน พริกหยวก บวบ คะนากวางตุง เปนตน 
 

8.4 ดานประมง 

 จังหวัดปตตานีมีความยาวชายฝงทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ

ประกอบดวย อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอ 
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ไมแกน 

 1) อุตสาหกรรมการประมงจังหวัดปตตานีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรบัการแปรรูปวัตถุดิบภาคการ

ประมงทีส่ําคัญดังน้ี 

 - อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า 9 โรง 

 - อุตสาหกรรมหองเย็น 4 โรง 

 - อุตสาหกรรมปลาปน 10 โรง 

 - อุตสาหกรรมซอมคานเรือ 3 ราย 

 - อุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็งซอง 12 โรง 

  2) ประมงทะเล 

ตาราง สรุปผลการสํารวจเรือประมงและการจดทะเบียนเรือไทย ป 2554 – 2556  

 

จํานวนเรือประมง 2554 2555 2556 รวม 

สํารวจ(ลํา) 3,770 170 0 3,940 

จดทะเบียน (ลํา) 676 497 160 1,433 

 

ตารางแสดง เท่ียวเรือประมงขึ้นทา ปริมาณสัตวนํ้า และมลูคาของการทําประมงทะเล 

ต้ังแตป พ.ศ. 2547 – 2554 
 

ป 
เรือประมงข้ึนทา ปริมาณสัตวน้ํา 

มูลคา (ลานบาท) หมายเหตุ 
(เที่ยว) (กิโลกรัม) 

2547 10,182 125,096,917 2,969,513,244  

2548 9,101 124,021,874 3,326,723,584  

2549 8,555 93,422,850 3,079,728,509  

2550 8,282 77,410,217 3,392,344,298  

2551 5,400 66,482,817 2,880,763,331  

2552 4,882 84,558,823 2,843,657,262  

2553 5,775 91,963,856 3,080,111,688  

2554 6,393 69,830,621 3,426,286,270  
 

 

 

3) ประมงนํ้าจืด 

ตารางแสดงปริมาณสัตวนํ้า และมูลคา ของการทําประมงนํ้าจืด ต้ังแตป พ.ศ. 2548–2554 
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ป 
ปริมาณสัตวน้ํา 

มูลคา (ลานบาท) หมายเหตุ 
(ตัน) 

2548 2,207 69.35  

2449 3,009 100.45  

2450 4,960 191.99  

2451 4,247 192.34  

2452 4,359 190.77  

2453 4,960 199.69  

2454 4,161 269.69  
 

 

 

 

กราฟแสดงปริมาณสัตวนํ้า (ตัน) และมูลคา (ลานบาท) ของการทําประมงนํ้าจืด 

ต้ังแตป พ.ศ. 2548 – 2554 
 

 

 

 

4)ประมงชายฝง 

ตารางแสดง ปรมิาณสัตวนํ้า และมลูคา ของการทําประมงชายฝง ต้ังแตป พ.ศ. 2448–2444 

 

ป 
ปริมาณสัตวนํ้า 

มูลคา (ลานบาท) หมายเหตุ 
(ตัน) 

2548 10,977.93 1,402.1  

2549 10,207.75 1,237.4  

2550 9,067.10 1,092.5  

2551 9,751 1,161.6  

2552 9,906 1,074.9  

2553 10,020 1,200.6  

2554 10,709 1,429.2  
 

กราฟแสดงปริมาณสัตวนํ้า (ตัน) และมูลคา (ลานบาท) ของการทําประมงชายฝง 

ต้ังแตป พ.ศ. 2548 - 2554 
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8.5  ดานปศุสัตว 

 เกษตรกรในจังหวัดปตตานี มีการเลี้ยงปศุสัตวเพื่อการคา หรือเพื่อการจําหนายในภาพรวมที่เพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะโค , แพะ-แกะ เน่ืองจากการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากภาครัฐ ซึ่งเปนที่ตองการของประชาชนใน

พื้นที่ อาทิ เชน โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชยและโครงการสงเสริมเลี้ยงแพะรายยอยสูเกษตรกร ซึ่ง

ดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน  ป พ.ศ. 2555  เชน โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชยใน

สวนปาลม,โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต , โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะในเกษตรกรรายยอย, โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ-แกะ,โครงการ

เลี้ยงแกะรองรับอาหารฮาลาล       เพื่อการสงออกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต(กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ป 

2553) ,โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง 2555 , โครงการกระจายพันธุและปรับปรุงพันธุแกะรองรับสินคาฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต(กลุม

จังหวัดภาคใตชายแดน ป 2555 - 2557) และนอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญซึ่งเปนเกษตรกรรายยอย มีการเลี้ยง

สัตวปกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเหลือจําหนายเปนรายไดเสริมมีจํานวนมากข้ึน เน่ืองจากมีการสงเสริม

จากภาครัฐหนวยงานตางๆ หรือองคกรทองถ่ิน    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปริมาณการเลี้ยงสัตวของจังหวัดปตตานี ป 2555 แบงเปนชนิดสัตวที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 

1. โคเน้ือ  จํานวน 66,922 ตัว เกษตรกร 19,951 ราย ปริมาณการเลี้ยงเพิ่มข้ึนต้ังแตป 2552 สวนใหญ

เปนเกษตรกรรายยอย จํานวนการเลี้ยงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปริมาณการเลี้ยงในปที่ผานมาเน่ืองจากมี

การสงเสริมจากภาครัฐโดยเฉพาะดานการผสมเทียมโคพันธุดี และเกษตรกรเห็นวามีความเสี่ยงดานราคาและ
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ตนทุนดานอาหารสัตวนอยกวาสัตวชนิดอื่น จําหนายไดราคาที่สูงข้ึน ซึ่งปริมาณการเลี้ยงยังไมเพียงพอตอความ

ตองการบริโภคในพื้นที่  

 

 

2. กระบือ มีปริมาณการเลี้ยงทรงตัวเมื่อเทียบกับปที่ผานมา มีจํานวน 1,596 ตัว  เกษตรกร 296  ราย 

3. แพะ มีจํานวน 40,476  ตัว  เกษตรกรจํานวน  9,224 ราย  ปริมาณการเลี้ยงแพะเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับ

ปที่ผานมาเน่ืองจากมีการสงเสริมการเลี้ยงแพะทั้งรายยอยและเชิงพาณิชยตามโครงการตางๆ จากภาครัฐ

โดยเฉพาะปงบประมาณ 2553-2555 และมีแนวโนมปริมาณการเลี้ยงที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากแมแพะ อยูระหวาง

การใหผลผลิตจากการดําเนินโครงการ 

4. แกะ มีจํานวน 20,032 ตัว เกษตรกร 3,632 ราย มีปริมาณการเลี้ยงเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ ปที่ผานมา 

และมีแนวโนมปริมาณการเลี้ยงที่เพิ่มข้ึน เชนเดียวกับแพะ แตมีอัตราการเพิ่มที่นอยกวา เน่ืองจากภาครัฐเริ่ม

สงเสริมสนับสนุนเกษตรกรอยางจริงจังในป2443เปนตนมาและมีขอบเขตหรือโครงการสงเสริมที่นอยกวาแพะ  

5. สุกร มีจํานวน 7,039 ตัว เกษตรกร  393 ราย  ปริมาณการเลี้ยงสุกรทรงตัวเมื่อเทียบกับปที่ผานมา

เน่ืองจากเกษตรกรประสบปญหาดานตนทุนการเลี้ยงคาอาหารสัตวที่มีราคาสูงข้ึนอยางตอเน่ือง สุกรมีชีวิตหนา

ฟารมราคาไมแนนอน คาดวาปริมาณการเลี้ยงจะไมเพิ่มข้ึน คงมีแตเฉพาะรายที่เลี้ยงอยูเดิม โดยปรับปริมาณการ

เลี้ยงใหเขากับสถานการณดานราคาและตนทุนดานอาหารสัตว 

        6. ไกไข  มีจํานวน 19,969 ตัว เกษตรกร 426  ราย จํานวนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา สวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอย และไดรับการสงเสริมการเลี้ยงไกไขเพื่อบริโภคในครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากภาครัฐ

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปริมาณการเลี้ยงคาดวาจะไมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเปนรายที่เลี้ยงอยูเดิม และไมมี

การลงทุนหรือขยายการเลี้ยงเชิงการคาเพิ่มข้ึน  

7. เปดไข  มีจํานวน 95,256  ตัว  เกษตรกร 4,019 ราย ปริมาณการเลี้ยงเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานๆ

มาและสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยเน่ืองจากไขเปดเปนที่ตองการบริโภคในพื้นที่ ราคาไมแปรปรวนมาก 

เกษตรกรสามารถลดตนทุนคาอาหารสัตวไดโดยใชวัสดุที่หาไดในพื้นที่ เชน ผลพลอยไดจากการทําการประมง 

และมีการสงเสริมจากภาครัฐตามโครงการตางๆในป 2553-2555 

8. ไกเน้ือ  จํานวน  311,205 ตัว  เกษตรกร 434 ราย  ปริมาณการเลี้ยงในชวง 3 ปที่ผานมา มีจํานวน

เพิ่มข้ึนในอัตราที่ทรงตัวเน่ืองจากผูประกอบการบริษัทผูผลิตไกเน้ือในพื้นที่ ไดถอนตัวออกนอกเขตพื้นที่ไปขยาย

ฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดตอนบน เชน สงขลา พัทลุง เน่ืองจากปญหาความไมสงบในพื้นที่  โดยใชวิธีขนยายไก

ใหญเขามาจําหนายและบริโภคในพื้นที่แทนการเลี้ยงในพื้นที่  

9. เปดเทศ มีจํานวน 332,590 ตัว เกษตรกร 16,679 ราย ปริมาณการเลี้ยงเปดเทศมีเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับ

ปที่ผานๆมา และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการสงเสริมการเลี้ยงในเกษตรกรรายยอยจากภาครัฐ ภายใต

โครงการเลี้ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก ภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ในชวง 3 ปที่ผานมา  
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10. ไกพื้นเมือง มีจํานวน 702,674  ตัว  เกษตรกร  29,119 ราย  ปริมาณการเลี้ยงไกพื้นเมือง มีปริมาณ

เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานๆมา และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการสงเสริมการเลี้ยงในเกษตรกรรายยอยจาก

ภาครัฐ ภายใตโครงการเลี่ยงสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ในชวง 3 ปที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงปริมาณการเลี้ยงสัตวของจังหวัดปตตานีป  2555 
 

ชนิดสัตว จํานวนสัตว(ตัว) จํานวนเกษตรกร(ราย) 

1. โคเน้ือ 66,922 19,951 

2. กระบือ 1,596 296 

3. แพะ 40,476 9,224 

4. แกะ 20,032 3,632 

5. สุกร 7,039 393 

6. ไกไข 19,969 426 

7. เปดไข 95,256 4,019 

9. ไกเน้ือ 311,205 434 

9. เปดเทศ 332,590 16,679 

10. ไกพื้นเมือง 702,674 29,119 

 

8.6 การคาการลงทุน 

 ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)  จังหวัดปตตานีมีผูจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 97 ราย 

ทุนจดทะเบียนรวม 275.05 ลานบาท  จําแนกเปน  บริษัทจํากัด 33 ราย ทุนจดทะเบียน 209.70 ลานบาท     

หางหุนสวนจํากัด 64 ราย ทุนจดทะเบียน 66.35 ลานบาท  เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนในชวงเวลาเดียวกันของ

ป 2554  พบวา จํานวนผูจดทะเบียนลดลง 1 ราย (- 1.02%) และทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึน 96.95 ลานบาท           

(+ 46.15%) โดยในวันที่ 30 กันยายน  2555  มีจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู จํานวน 969 ราย   

 
ตารางแสดงจํานวนผูจดทะเบียนและเงินทุนจดทะเบียน 
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ปงบประมาณ บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

2552 23 77 69 156.62 91 233.62 

2553 30 96.42 72 79.90 102 175.32 

2554 37 119.70 61 69.50 99 199.20 

2555 33 209.70 64 66.35 97 275.05 
 

ธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงสุด ปงบประมาณ 2555 
ลําดับ ช่ือกิจการ ทุน (ลานบาท) ประเภทธุรกจิ 

1 บจ. สงวน ไบโอ-เพาเวอร 100 ผลิตพลังงานไฟฟา 
2 บจ. ปาลมพฒันาไบโอแกส 50 การผลิตผลิตภัณฑเพือ่ใชเปนพลังงาน

ทดแทน 
3 บจ. ขาวทองคอนกรีต 10 ผลิตและจําหนายคอนกรีตผสมเสร็จ 

 

ที่มา : สํานักงานพฒันาธุรกจิการคาจังหวัดปตตานี 
 
 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI 

 ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)  จังหวัดปตตานีไมมีกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริม

การลงทุนจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) แตอยางใด 

ปงบประมาณ จํานวน

โครงการ 

เงินลงทุน (ลาน

บาท) 

แรงงานไทย (คน) ลักษณะธุรกจิ 

2552 - - -  

2553 1 200.00 50 ผลิตนํ้ามันปาลมดิบ 

(บ.ปาลมพัฒนาชายแดนใตจํากัด) 

2554 - - -  

2555 - - -  
 

ที่มา : ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5  สํานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 
 

การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ปจจุบัน ภาครัฐไดดําเนินการในสวนของสาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา ประปา และถนน รวมทั้งมีการ

จัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร  (OSS)  เพื่อใหบริการผูประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจร  

โดยจังหวัดไดใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมดําเนินการพิจารณาใชประโยชนศูนยพัฒนาและกระจายสินคา

ผลิตภัณฑฮาลาลในนิคมฯ โดยใหกลุมวิสาหกิจที่อยูบริเวณนิคมเขาใชประโยชน และมอบใหอุตสาหกรรมจังหวัด

ปตตานีเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการในสวนของภาคเอกชน ไดบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่โดยเปดใหนัก
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ลงทุนเขามาลงทุน  โดยปจจุบันมีผูประกอบการสนใจลงทุนดําเนินธุรกิจ จํานวน 13 ราย และอยูระหวางการ

สรางโรงงานตนแบบใหแกผูประกอบการ 
 

แนวโนมการลงทุน ป 2556 

แนวโนมการลงทุนของป 2556  ยังคงมีการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมทางดานเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองเปนหลัก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ทําใหนักลงทุนกลา

ที่จะลงทุน เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดีข้ึน แตทั้งน้ียังมีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการลงทนุ 

เชน ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํ้ามันปาลม ปญหาแรงงาน และปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต เปนตน 

 

8.7การคาชายแดน 

 การคาชายแดนที่ผานดานศุลกากรปตตานี ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)       

มีมูลคาการคารวม 0.041ลานบาทลดลงจากปงบประมาณ 2554รอยละ 99.75 โดยมีสินคานําเขาที่สําคัญ คือ  

เสื้อผา ของใชสวนบุคคล (แชมพู หัวเข็มขัด พัดลม ซอสถ่ัวเหลือง แมคคาเรลกระปอง)   
 

ปงบประมาณ 2553 2554 2555 

มูลคา (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

มูลคาการคา 3.76 16.49 0.041 

มูลคาการนําเขา 3.76 16.49 0.041 

มูลคาการสงออก - - - 
        

ที่มา  :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดปตตานี 

 

ลักษณะการคาชายแดนของจังหวัดปตตานี ผูประกอบการคาสงออก – นําเขาสินคาจากประเทศ

มาเลเซียจะนําเขา – สงออก  ทางดานสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ดานปาดังเบซาร   และดานสะเดา จังหวัด

สงขลา    สําหรับดานศุลกากรปตตานี  เปนทาเรือที่ต้ืนเขิน เรือขนสงสินคาไมสามารถเขามารับสงสินคาได  

ผูประกอบการจึงตองสงออก – นําเขาสินคาทางดานจังหวัดใกลเคียงดังกลาว  

สินคาที่นําเขามาในลักษณะมากับเรือประมงของมาเลเซีย เพื่อนํามาอุปโภค-บริโภค และไดแจงกับดาน

ศุลกากรปตตานีไว มิไดทําการซื้อขาย  สําหรับในป 2553  มูลคาการคาสูงเน่ืองจากเรือขนถายนํ้ามันดีเซลเปน

การถายลําเพื่อขนไปสงออกพมาทางชายแดนจังหวัดระนองตอไป 

การสนับสนุนพัฒนาตลาดสินคา OTOP 

 1)  โครงการเสริมสรางศักยภาพ/ขยายชองทางการตลาดผลิตภัณฑจังหวัดปตตานี  โดยไดดําเนิน

กิจกรรม ดังน้ี 

  1.1  จัดงานแสดงและจําหนายผลิตภัณฑจังหวัดปตตานี “ของดีปตตานี Open House of  

  Pattani’s Best”  จํานวน 5 ครั้ง  ยอดจําหนายและยอดสั่งซื้อรวม 3,194,335  บาท 

  1.2  เจรจาธุรกิจกับรานจําหนายของฝากของที่ระลึกในภูมิภาคอื่น  จํานวน  5  ราน  ไดแก 
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   - รานรัชนีไหมไหม และรานโกลเดนเพลส สาขาหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  และ 

   - รานบัวตอง  รานแมกิมบวย รานจันทรทิพย  จังหวัดชลบุรี   

        รวมมูลคาทั้งสิ้น 90,000 บาท  และรานคาบางสวนไดรับสินคาเพื่อทดสอบตลาด 

  1.3  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ Brand ปตตานี ผานสื่อตางๆ  ไดแก หนังสือพิมพ  นิตยสารนิสา   

        ปฏิทินต้ังโตะ  ปาย Bill Board  และ Kiosk 

  1.4  เพิ่มชองทางการตลาดผานแคตตาล็อกสั่งซื้อสินคา 

 2)  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการตลาดสินคาและบริการของจังหวัด (One Province One  

Product- OPOP) : ขาวเกรียบ/ ดอกไมประดิษฐ ป 2555  ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจการคาจังหวัด 

  2.1  ประสานผูประกอบการเขารวมการฝกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการผลิต/การตลาด  

  2.2 ประสานผูประกอบการเขารวมงานแสดง/จําหนายสินคาในประเทศ จํานวน 14 ครั้ง   

         รายไดจากการจําหนายและยอดสั่งซื้อรวม  2,112,990 บาท 

  2.3 จัด Display มุมสินคา OPOP เพื่อการประชาสัมพันธผลิตภัณฑในสถานที่ตางๆ  

  2.4  ใหคําแนะนําการพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ รูปแบบ การจดเครื่องหมายการคาแก - 

                        ผูประกอบการและการเขารวมงานแสดงสินคา/การเจรจาการคาในตางประเทศ 

8.8 สถานการณจังหวัดปตตานี 

 โครงสรางกําลังแรงงาน  จากการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรจังหวัดปตตานี ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2555  ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป มีจํานวน 539,190 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 370,339 คน คิดเปน

รอยละ 69.7 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป และเปนผูที่ไมอยูในกําลังแรงงาน 169,941 คน คิดเปนรอยละ 

31.3 

 สําหรับกลุมผูที่อยูในกําลังแรงงานทั้งหมด 375,332 คน น้ัน แยกเปน 

1.  ผูมีงานทํา จํานวน 361,092 คน คิดเปนอัตรารอยละ 95.5 ของผูอยูในกําลังแรงงาน 

2.  ผูวางงาน ซึ่งหมายถึงผูที่ไมมีงานทํา และพรอมที่จะทํางานมีจํานวน 9,297 คน หรือคิดเปนอัตรา 

การวางงาน รอยละ 2.5  

 

3.  ผูที่รอฤดูกาล หมายถึงผูที่ไมไดทํางานและไมพรอมที่จะทํางานเน่ืองจากจะรอทํางานในฤดูกาล 

เพาะปลูกตอไป ซึ่งในการสํารวจครั้งน้ีไมมีผูที่รอฤดูกาลในกําลังแรงงาน 

  



29 

 

 

แผนภูมิ โครงสรางประชากรจังหวัดปตตานี ไตรมาสท่ี 2 ป 2555 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชากรและกําลังแรงงาน จังหวัดปตตานี ณ 30 มิถุนายน 2555 มีประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปรวมทั้ง

สิ้น 539,180 คน เปนผูอยูในกําลังแรงงาน 370,339 คน โดยจําแนกเปนผูมีงานทํา 361,092 คน เปนชาย 

206,255 คน หญิง 154,838 คน หรือคิดเปนรอยละ 57.1 และ 42.9 ตามลําดับ ไมมีผูที่รอฤดูกาลในจํานวนผูมี

งานทํารอยละ 28.9  เปนเกษตรกรรม การปาไม และการประมง รองลงมาคือ การขายสง การขายปลีก การ

ซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตคิดเปนรอยละ 19.1 ผูวางงาน 9,247 คน เปนชาย 4,933 คน หญิง 4,314 คน 

หรือ มีอัตราการวางงานรอยละ 2.5 โดยอัตราการวางงานของชายสูงกวาหญิง คือ ชายรอยละ 2.7 เปรียบเทียบ

กับหญิงรอยละ 2.3 

 สถานการณแรงงานตางดาว โดยการจัดระบบการจางงานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ

พมา ลาว กัมพูชา จํานวนทั้งสิ้น 828 คน พมา จํานวน 306 คน กัมพูชา จํานวน 505 คน และลาว จํานวน  

17 คน 

การดําเนินงานในชวงไตรมาสท่ี 2 ป 2555 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555) 

การบริการจัดหางานจังหวัดปตตานี  ณ 30 มิถุนายน 2555 มีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงาน

จัดหางานจังหวัดปตตานี 979 อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน 941 คน และมีผูที่สามารถบรรจุงานได 1,032 คน 

ดานอาชีพ พบวา อาชีพที่มีตําแหนงงานวางสูงสุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน 261 คน คิดเปนรอยละ 26.69 รองลงมา

คือ อาชีพเสมียนเจาหนาที่ 253 คน คิดเปนรอยละ 25.96 และพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 

ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 

539,180 คน 

 

ผูอยูในกําลงัแรงงาน 

370,339 คน  68.7% 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 

168,841 คน  31.3% 

ผูที่มงีานทํา 

361,092 คน 

67.0% 

ผูวางงาน 

9,247 คน 

1.7% 

ผูที่รอ

ฤดูกาล 

- 

ทํางานบาน 

57,738 คน 

10.7% 

เรียนหนังสือ 

52,291 คน 

9.7% 

อื่นๆ 

58,812 คน 

10.9% 
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162 คน คิดเปนรอยละ 16.56 สําหรับอาชีพที่มีการบรรจุสูงสุด คือ อาชีพเสมียน เจาหนาที่ 324 คน คิดเปน

รอยละ 31.39 รองลงมาอาชีพงานพื้นฐาน 263 คน คิดเปนรอยละ 25.49 และอาชีพพนักงานบริการ พนักงาน

ขายในรานคาและตลาด 166 คน คิดเปนรอยละ 16.09 อาชีพที่มีผูลงทะเบียนสมัครงานสูงสุด คือ อาชีพงาน

พื้นฐาน 263 คน    คิดเปนรอยละ 27.94 รองลงมาคืออาชีพเสมียน เจาหนาที่ 164 คน คิดเปนรอยละ 17.42 

และอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด 164 คน คิดเปนรอยละ 17.42 ตามลําดับ 
 แรงงานไทยในตางประเทศ จังหวัดปตตานีมีจํานวนแรงงานทํางานตางประเทศ จํานวน 15 คน โดย

ทํางานในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 7 คน ซาอุดิอาระเบีย 5 คน สหรัฐอเมริกา บรูไน และดูไบ อยางละ 1 คน 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน มีการฝกเตรียมเขาทํางานในจังหวัดปตตานี ผูเขารับการฝก 192 คน  ผู

ผานการฝก จํานวน 162 คน กลุมอาชีพที่มีผูเขารับการฝกมากที่สุดคือ กลุมอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลปผูเขารับ

การฝก จํานวน 59 คน ผูผานการฝก จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 94.92 การฝกเสริมทักษะฝมือในจังหวัด

ปตตานี มีผูเขารับการฝก 43 คน ผูผานการฝก 42 คน คิดเปนรอยละ 97.67 การฝกยกระดับฝมือแรงงาน มีผู

เขารับการฝก จํานวน 695 คน ผูผานการฝก จํานวน 691 คน คิดเปนรอยละ 99.41 กลุมอาชีพที่มีผูเขารับการ

ฝกมากที่สุดคือ อาชีพธุรกิจและบริการ มีผูเขารับการฝก 561 คน ผูผานการฝก 559 คน คิดเปนรอยละ 99.64 

รองลงมาคือกลุมอาชีพชางเครื่องกล มีผูเขารับการฝก 60 คน ผูผานการฝก 60 คน คิดเปนรอยละ 100 และการ

ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในจังหวัดปตตานี ผูเขารับทดสอบฯ จํานวน 152 คน ผูผานทดสอบฯ 146 คน คิด

เปนรอยละ 96.05  

 จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง มีสถานประกอบการทั้งหมด  2,300 แหง ลูกจาง 17,267 คน สวน

ใหญอยูในสถานประกอบการขนาด 1 – 4 คน จํานวน 1,590 แหง รองลงมาอยูในสถานประกอบการขนาด 5 – 9 

คน จํานวน 451 แหง มีสถานประกอบการขนาด 1,000 คนข้ึนไป จํานวน 1 แหง  

 การตรวจแรงงาน การตรวจสถานประกอบการในจังหวัดปตตานี จํานวน 164 แหง มีลูกจางผานการ

ตรวจ 4,734 คน สถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาวคือ อยูในขนาดของ

สถานประกอบการ 10 –19 คน จํานวน 115 แหง 20 – 49 คน จํานวน 19 แหง 5 – 9 คน จํานวน 15 แหง และ

สถานประกอบการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทุกแหง 

 การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ จํานวน 70 

แหง ลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน 2,794 คน พบวาสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ทุกแหง 

 ท่ีมา :สถานการณแรงงานจังหวัดปตตานี ไตรมาส 1 - 2 ป 2555 (มกราคม – มิถุนายน) 

 การประกันสังคม กองทุนประกันสังคม ป 2554 มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียนประกันสังคม 

จํานวน 1,679 แหง จํานวนผูประกันตน 91,140 คน รับแจงการขอรับประโยชนทดแทน จํานวน 5,909 ราย 

วินิจฉัยการขอรับประโยชนทดแทน 5,563 ราย รับเงินสมทบ จํานวน 196,526,999.39 บาท จายเงินประโยชน

ทดแทน จํานวน 93,235,562.70 บาท  

 กองทุนเงินทดแทน มีสถานประกอบการที่ข้ึนทะเบียน จํานวน1,372 แหง จํานวนลูกจาง 13,506 คน รับ

แจงการประสบอันตราย 162 ราย วินิจฉัยการประสบอันตราย จํานวน 179 ราย รับเงินสมทบจํานวน 

3,557,391.29 บาท จายเงินทดแทน จํานวน 2,964,929.90 บาท 
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 การเลิกจางงาน มีสถานประกอบการที่เลิกจาง จํานวน 66 แหง และมีลูกจางถูกเลิกจาง 97 คน  

นายจางปฏิบัติตามกฎหมายครบถวนทั้ง 31 แหง และลูกจางที่ถูกเลิกจางไดรับสิทธิตามกฎหมายทุกคน  

 ท่ีมา :สถานการณแรงงานจังหวัดปตตานี ป 2554 (มกราคม – ธันวาคม) 

 

 

 

 

 

9. ดานการเมือง การบริหาร 

9.1 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

ฉบับที่  3  พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประกอบดวย    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานีและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

1. สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัด  จํานวน 30  คน   ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน  และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เปนประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด   จํานวน  1  คน   และรองประธานสภาจํานวน  2  คน   อยูในวาระคราวละ  4  ป    

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด  และดําเนินการประชุมให

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   

 รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน 2 คน  ทําหนาที่ชวยประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด  ปฏิบัติตามหนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

มอบหมาย             

อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ   และมีอํานาจ      ดังน้ี 

1.  เลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด    เปนคณะกรรมการสามัญ     และบุคคลซึ่ง 

มิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปนคณะกรรมการวิสามัญ 

2.  ต้ังคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดชุดหน่ึง  เพื่อทําหนาที่ให 

ความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติช่ัวคราว 

2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี   มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม 

กฎหมาย  วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน   มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

2  คน   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน  5  

คน    และมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําที่ปฏิบัติงานองคการบริหารสวน

จังหวัด 

  



32 

 

                                                                                                                           

นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ขอบัญญัติ  และนโยบาย                                                          

2) สั่ง  อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

3)  แตงต้ังถอดถอนรองนายกองคการบรหิารสวนจงัหวัด   เลขานุการนายกองคการบรหิาร 

สวนจังหวัด   และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

4)  วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย 

5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

6)  ปฏิบัติหนาที่ตามขอบญัญัติไวในพระราชบัญญัติ  และกฎหมายอื่น 

9.2 การแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ตามประกาศองคการบริหารสวน

จังหวัดปตตานี เมื่อวันที ่ 30กันยายน พ.ศ.  2554 และประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เรื่องการ

กําหนดโครงสรางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ลงวันที่  15 ตุลาคม  พ.ศ.2547  และมติทีป่ระชุม

คณะกรรมการขาราชการในการประชุมครั้งที ่  2/2549  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ.2549   แบงสวน

ราชการภายในและสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น   ดังน้ี 

 

1.   สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

  2.   กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

3.   กองแผนและงบประมาณ 

4.   กองคลงั 

5.   กองชาง 

6.   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.   หนวยตรวจสอบภายใน   

1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด    แบงออกเปน  4  ฝาย  ดังน้ี 

   1.1  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานเลขานุการผูบริหาร 

- งานรัฐพิธี/ราชพิธี  

- งานประชาสัมพันธ 

- งานประสานงานหนวยงานอื่น ๆ  

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย                                    

1.2 ฝายบริหารงานบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั 

 - งานการเจาหนาที ่

- งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิสวัสดิการ 
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 - งานอัตรากําลัง 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย    

1.3 ฝายนิติการและการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 - งานการสอบสวน 

- งานนิติกรรมสัญญา 

- งานจัดหาผลประโยชนในที่ดินของรัฐและการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน 

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี 

- งานขอมลูขาวสาร 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

1.4 ฝายพัฒนาสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานสงัคมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

- งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

โดยมีหัวหนาสํานักปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัด  เปนผูรบัผิดชอบ  มีขาราชการ  19   คน   

ลูกจางประจํา  10  คน   พนักงานจาง   9คน 

2.  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แบงเปน  3 ฝาย  ดังน้ี 

  2.1 ฝายกิจการสภา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานเลขานุการประธานสภา อบจ./รองประธานสภา อบจ. องคการบริหารสวน 

จังหวัดปตตานี 

- งานสงเสรมิและพฒันาสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

- งานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

2.2 ฝายการประชุม มหีนาทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

- งานเกี่ยวกบัระเบียบฯ  กฎหมาย 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

2.3 ฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 

- งานเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

  โดยมีผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดเปนผูรับผิดชอบ   มีขาราชการ    

6 คน  ลูกจางประจํา 1คน พนักงานจาง 2 คน 
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3.  กองแผนและงบประมาณ แบงออกเปน  4  ฝาย  ดังน้ี 

3.1 ฝายนโยบายและแผนงาน    มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน 

- งานศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 (Clinic Center) 

- งานจัดทําแผนพฒันาสามปองคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี 

- งานจัดประชุมประชาคมจังหวัด 

- งานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

  3.2 ฝายงบประมาณและพัฒนารายได มหีนาที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานงบประมาณและพัฒนารายได 

- งานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

- งานพัฒนารายไดขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

- งานการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

    3.3 ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ    มีหนาที่ความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับ 

- งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

- งานเงินอุดหนุนทั่วไป 

- งานสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 

- งานเงินอุดหนุนคามแผนถายโอนฯ 

- งานถายโอนบริการสาธารณะ 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

       3.4 ฝายสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งแวดลอม 

- งานจัดทําแผนปฏิบัติงานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งแวดลอม 

- งานวางแผนการสนับสนุน อปท.อื่นดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ 

สิ่งแวดลอม 

- งานวางแผนซอมบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม 

- งานวางแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

- งานวางแผนการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- งานวางแผนปฏิบัติการผังเมือง 

- งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

โดยมีผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณเปนผูรับผิดชอบ   มีขาราชการ  12  คน  
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ลูกจางประจํา  3  คน  พนักงานจาง   4  คน 

4.  กองคลัง แบงออกเปน 4ฝาย ดังน้ี 

    4.1 ฝายการเงิน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานบําเหน็จบํานาญเงินเดือนและสวัสดิการ 

- งานตรวจหลกัฐานและการจายเงิน 

- งานรบั- จายเงินเก็บรักษาและขอกันเงิน 

- งานรบัรองเงินเดือนและคาจาง 

- งานเบกิจายเงินบําเหน็จตกทอด 

- งานดานวิชาการเกี่ยวกบัการเงิน 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

   4.2  ฝายบัญชี  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานบัญชีและทะเบียน 

- งานสถิติการคลังและงบประมาณ 

- งานตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง. 

- งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และที่ไดรบัมอบหมาย 

4.3  ฝายพัสดุและทรัพยสิน  มีหนาที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 

   - งานจัดซื้อจัดจาง  จัดหา ตามงบประมาณของกองคลัง 

   - งานทะเบียนทรัพยสิน ตรวจสอบและจําหนาย 

- งานการถายโอนเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนหนวยงานอื่น 

- งานการจัดทําแผนและจัดหาพสัดุ 

- งานการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

    4.4  ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได     มีหนาที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

- งานเรงรัดและจัดเกบ็รายได 

- งานสงเสรมิและพฒันารายได 

- งานวางแผนเรงรัดการจัดเก็บตามแผนพฒันารายได 

- งานขอมลูรายได 

- งานบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสารจงัหวัดปตตานี 

- งานบริหารจัดการศูนยรวมสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) 

- งานบริหารจัดการตลาดเทศวิวัฒน 

- งานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ และที่ไดรับมอบหมาย 

โดยมีผูอํานวยการกองคลังเปนผูรบัผิดชอบ    มีขาราชการ 17คน  ลูกจางประจํา   1    คน   
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พนักงานจาง   5  คน 

5.  กองชาง  แบงออกเปน   6ฝาย  ดังน้ี 

 5.1 ฝายสํารวจและออกแบบ     มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

 - งานสํารวจออกแบบและจัดทําขอมลูดานวิศวกรรม 

 - งานออกแบบและเขียนแบบ 

- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรบัมอบหมาย 

5.2   ฝายกอสรางและซอมบํารุง 

- งานแผนปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารงุ 

- งานควบคุมการกอสราง 

- งานบรูณะและซอมบํารงุ 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรบัมอบหมาย 

5.3ฝายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

- งานแผนงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 

- งานบํารุงเคร่ืองจักรกล 

    - งานซอมบํารงุเครื่องจักรกล 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรบัมอบหมาย 

  5.4  ฝายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหีนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

  - งานแผนงานและจัดการสิ่งแวดลอม 

- งานอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ 

- งานบริการเผาขยะติดเช้ือ 

- งานพัฒนาลุมนํ้า 

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรบัมอบหมาย 

   5.5ฝายสาธารณภัยและสาธารณูปโภค 

- งานการสาธารณภัย 

- งานซอมบํารงุสาธารณูปโภค 

- งานสนับสนุน 

- งานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

   5.6 ฝายอาคารสถานท่ี 

- งานอาคารสถานที ่

- งานบํารงุรกัษาอาคาร 

- งานซอมบํารงุและสนับสนุน 

- งานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 
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โดยมีผูอํานวยการกองชาง เปนผูรบัผิดชอบ  มีขาราชการ  20  คน  ลูกจางประจํา    

21  คน   พนักจาง   44  คน  

  6. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      แบงออกเปน  3ฝาย   ดังน้ี 

6.1  ฝายกิจการโรงเรียนมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั 

- งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- งานนิเทศ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 - งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

 - งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 

 - งานดําเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 

- งานทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

- งานทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

- งานขอมลู รศ., รค. 

- งานบริหารงานบุคคลขาราชการคร ู

- งานพัสดุสถานศึกษาในสังกัด 

- งานโครงการอาหารกลางวัน 

- งานโครงการอาหารเสริม (นม) 

 - งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 

6.2 ฝายบริหารการศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานแผนงานและวิชาการ 

- งานประเมินมาตรฐานดานการศึกษา 

- งานวิจัยเพือ่การเรียนการสอน 

- งานถายโอนสถานศึกษา 

- งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย (เรียนฟรี 15 ป) 

- งานขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

- งานคณะกรรมการทีป่รึกษาการจัดการศึกษาของ อบจ. 

- งานสารสนเทศ 

- งานพัสดุกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

- งานธุรการ 

- งานอื่น ๆทีเ่กี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

6.3  ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีหนาที่รับผิดชอบ 

เกี่ยวกับ 

  - งานศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ 
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  - งานกิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชน 

  - งานประเพณี   ศาสนา  ศิลปะ   วัฒนธรรม   และสงเสริมการทองเที่ยว                                

- งานหองสมุดประชาชน 

                                         - งานบรหิารจัดการสนามกีฬา 

 - งานสงเสรมิใหความรูปองกันยาเสพติด 

- งานลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 

- งานบริหารงานทั่วไป 

- งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของและที่ไดมอบหมาย 

มีขาราชการจํานวน  7คน   พนักงานจาง   29คน 

 

 

 

 

7.  หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบั 

  - งานตรวจสอบภายใน 1 

  - งานตรวจสอบภายใน 2 

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรบัมอบหมาย 

มีขาราชการจํานวน   4คน 

รวมขาราชการองคการบรหิารสวนจงัหวัดทั้งสิ้น  85  คน  ลูกจางประจํา  36คน    พนักงานจาง   93คน  

ขอมูล จํานวนบุคลากร ณ วันที่  20พฤษภาคม  พ.ศ.2556 
 

 งบประมาณ   องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี    มีรายรับและรายจายไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป และ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ต้ังแตงบประมาณป  2551จนถึงป  2555ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางแสดงรายรับ -  รายจายในปงบประมาณท่ีผานมา   เปรียบเทียบยอนหลัง  3-5   ป 

ป  พ.ศ. พ.ศ.   2551 พ.ศ.  2552 พ.ศ.  2553 พ.ศ.  2554 
 

พ.ศ.2555 

รายรับ 280,186,856.59 277,906,092.96 247,523,960.12 280,292,108.03 292,581,535.92 

รายจาย 245,766858.56 266,393,672.39 238,693,129.45 256,419,914.93 245,582,786.28 

ที่มา : กองคลงั  องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานี    
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สวนท่ี  3 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 

1. สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดปตตานีตามประเด็นการพฒันา 

ประกอบดวย ขอบขายและปรมิาณของปญหา ดังน้ี 

 จากการรวบรวมขอมลู สภาพปญหาความตองการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ประชาคม

จังหวัด สวนราชการและรัฐวิสาหกจิทีเ่กี่ยวของ รวมทัง้องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ที ่

ไดรวมระดมความคิดเห็นในเวทปีระชาคมตามเขตพื้นที่อําเภอตาง ๆ ทั้ง   12   อําเภอ ประกอบกับขอมูล

บรรยายสรุปจังหวัดปตตานีป  2555  โดยสํานักงานจังหวัดปตตานี  สามารถสรุปปญหาไดดังน้ี 

 1.1สภาพปญหาดานเศรษฐกิจ 

จากขอมูล พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปตตานีป 2553 มีมูลคา 19,093 ลานบาท 

สําหรับสาขาการผลิตที่สรางมูลคามากที่สุดของจังหวัด คือ สาขาประมง มีมูลคา 6,492 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

34.4 รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม มีมูลคา 2,022 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.6 

สวนสาขาที่สรางมูลคานอยที่สุด คือ สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน มีมูลคา 12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

0.1 รองลงมาเปนสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล มีมูลคา 16 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคงที่คิดเปน

รอยละ 0.1 เทาน้ัน 

(ที่มา  :  กองบัญชีประชาชาติ) 

  ความตองการ 

       1.  พัฒนาทกัษะและฝมือแรงงาน 

       2.  สงเสริมความรูในดานการประกอบอาชีพ 

     3.  ลดตนทุนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

       4.  ใหเกษตรกรมีอาชีพหลักและมรีายไดเพิ่มข้ึน 

       5.  การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐที่มีความตอเน่ือง 

       6.  ใหมีการจางแรงงานในพื้นที ่

       7.  ขยายสินเช่ือเพื่อการลงทุนในภาคธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดยอม  ขนาดกลาง 

       8.  จัดต้ังตลาดกลางเพือ่จําหนายสินคาหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 

       9.  ระดมความรวมมือทกุภาคสวนลงพื้นที่เปาหมาย 

10. สรางเครือขายการผลิตและการจําหนาย  

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  ประชาชนมีอาชีพ  มีงานทํา มรีายไดเพิ่มข้ึน ลดปญหาการวางงาน  ลดความยากจน  ชุมชน

เขมแข็ง  และเศรษฐกิจรุงเรือง 
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       ดานการสงเสรมิอาชีพ    เนนการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพพื้นที่ ใหสามารถพึ่งตนเอง 

สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ       สรางมลูคาเพิ่มของผลผลิต      สงเสรมิการขายตามนโยบายของรัฐบาล   

กิจกรรมที่ดําเนินการ  คือ 

     1.  เพิ่มการผลิตขาวใหพอกิน  โดยพิจารณาจากพื้นที่นาที่อยูในเขตชลประทาน 

       2.  สงเสริมกลุมอาชีพในรูปสหกรณ 

     3.  สรางมลูคาเพิ่มผลผลิตจากประมง  เนนกลุมอาชีพใหปตตานีเปนศูนยกลางการผลิต 

อาหารฮาลาล  เพือ่การสงออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง 

 1.2 สภาพปญหาดานสังคม 

  ประกอบดวย ปญหาดานความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     ปญหายาเสพติดปญหา

สุขภาพอนามัย   ปญหาดานการศึกษา 

สภาพปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปจจุบันเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต นํามาซึ่งความสูญเสีย

ชีวิต   ตํารวจ  ทหาร ขาราชการ    และประชาชนผูบริสุทธ์ิ มีผลทําใหระบบเศรษฐกิจใน  3   จังหวัดชายแดน

ภาคใตอยูในสภาวะที่ตกตํ่า  ไมวาจะเปนดานโรงแรมรานคา และแหลงทองเที่ยวภายใน  3  จังหวัด   ถึงแมวา

รัฐบาลจะจัดสงกําลังเจาหนาที่ทั้งทหาร  ตํารวจจากนอกพื้นที่มาชวยเหลือ  แตเหตุการณจะย่ิงทวีความรุนแรง

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จากเดิมใชมีดเปนอาวุธไลฟนคนบริสุทธ์ิ  พระ  เปลี่ยนเปนใชอาวุธปน   จนกลายเปนใชระเบิด

ลอบทํารายเจาหนาที่ เปนปญหาที่รัฐบาลพยายามหาแนวทางแกไขอยูในปจจุบัน 

  ความตองการ 

  ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกลับมาสู  3  จังหวัดโดยเร็ว 

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  การเกิดอาชญากรรมนอยลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน  

สภาพปญหาดานสุขภาพอนามัยในป  2555 

  ดานสาธารณสุข แมจังหวัดจะมีสถานพยาบาล ครอบคลุมทุกอําเภอ      ทุกตําบลแตก็ประสบ 

ปญหาที่สําคัญของสาธารณสุข  เชนปญหาดานอนามัยแมและเด็ก  ปญหาโรคติดตอ    ทั้งโรคประจําตัวและโรค

เอดส    อุบัติเหตุมีแนวโนมสูงข้ึน กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตาย อันดับที่  1  และ  2 ตอเน่ืองทั้ง  3  ปที่ผานมา 

คือ อุบัติเหตุอื่น  ๆ (ถูกยิง, พลัดตก, หกลม, จมนํ้า) และโรคมะเร็งทุกชนิด อันดับ  3  และ  4  คือ โรคหัวใจทุกชนิด 

และติดเช้ือในกระแสเลือด  

 ผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุอื่นๆในกลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในป 2552-2554 มีอัตราตาย

เทากับ 61.92, 39.06 และ 46.09 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ในป 2554 อุบัติเหตุที่เปนสาเหตุการตาย

สูงสุด ไดแกถูกทํารายดวยอาวุธปนที่ไมระบุชนิด อัตราตาย 24.26 ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ อุบัติเหตุ

จากเหตุการณที่ไมระบุเจตนาอัตราตาย 11.44 ตอประชากรแสนคน พลัดตก, หกลม, จมนํ้า, ไฟฟาดูดอัตราตาย 

9.95 ตอประชากรแสนคน และทํารายตัวเอง เชน แขวนคอ อัตราตาย 1.52 ตอประชากรแสนคน 

  ความตองการ 
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       1.  ประชาชนสามารถเขาถึงบรกิารในภาครัฐไดเทาเทียมกัน 

       2.  มีการรวมกลุมในรูปของประชาคมเพื่อการสรางสุขภาพ 

       3.  ผูดอยโอกาสไดรบัการดูแลในสังคม  เพื่อพฒันาตนเองในระยะยาว 

       4.  ในกลุมแรงงานไดรับสวัสดิการคุมครองแรงงานทีเ่หมาะสมมีความปลอดภัย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

       1.  ประชาชนมีสุขภาพดี  สามารถพึ่งตนเองได 

       2.  ชุมชนมีศักยภาพแกปญหาของตนเองได และมกีารขยายเครอืขายเช่ือมโยงเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันใหมากข้ึน 

       3.  ผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการที่มั่นคงและเขาถึงระบบประกันสังคม 

       4. องคกรทองถ่ิน/เอกชน/ประชาชน  มีบทบาทในการบรหิารจัดการเพื่อการพฒันาทองถ่ิน

ไดมากข้ึน 

1.3 สภาพปญหาดานการศึกษา(ขอมูลประจําป2556) 

 สภาพปญหาการศึกษาในพื้นที่จงัหวัดปตตานี  มีดังน้ี  

1. ปญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าจาก ผลการสอบ o-net ตํ่ากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ 

2. คุณภาพของบุคลากร  เน่ืองจากครูสอนไมตรงวิชาเอก จึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษา ทุก 

ระดับ ซึ่งเปนผลกระทบมาจากการที่ครูผูสอนที่มีประสบการณยายออกนอกพื้นที่ 

3. การจัดการศึกษาดานศาสนา การเรียนรูดานศาสนานับเปนเรือ่งสําคัญและเปนความตองการดวยจิต 

วิญญาณของประชาชนในจังหวัดปตตานี  ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 87.73ศาสนาพุทธและอื่นๆ อีกรอยละ 

12.27 จังหวัดปตตานีมีการสอนเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปริญญาตรี  ทั้ง

ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามสัยิด(ตาดีกา) โดยเฉพาะอยางย่ิง  

จังหวัดปตตานีเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 2 แหง  ซึ่งเปดการสอนอิสลามศึกษาไดแก  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  วิทยาเขตปตตานี   แตพบวาการ

เรียนการสอนอสิลามศึกษายังมีความหลากหลายในดานคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรูในหลกัสูตร ปญหาการถาย

โอนหลักสูตรอิสลาม ปญหาการจัดระเบียบสถานศึกษาอิสลาม และการตรวจสอบรับรองคุณภาพของการศึกษาใน

ขณะเดียวกันการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่นับถือศาสนาพทุธและศาสนาอื่นๆ  ที่มีจํานวนรอยละ 20 ยังมีความ

จําเปนตองไดรับการสงเสริมสนับสนุน เพื่อการเรียนรูหลักธรรมคําสอนที่มีคุณภาพและสงเสริมความเทาเทียมกันใน

การเขาถึงบริการทางการศึกษาดานศาสนศึกษาใหมากข้ึน 

ที่มา: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต  1   

จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรงพัฒนาและปฏิรปูทางการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ของจังหวัดปตตานี เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญของชาติ ตอไป 

  ความตองการ 

       1.  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มสีวนรวมในการจัดการศึกษาเพิม่ข้ึน 

       2.  เพิ่มมาตรการใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 



42 

 

3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย 

     4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกันทั้งทางศาสนา    

และสายสามญั 

       5.  เพิ่มศักยภาพทางดานวิชาการและทางการบริหารแกผูบริหารโรงเรียน  (เอกชน) 

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  การศึกษาของจังหวัดปตตานี   มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว    ผู

ที่มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนในระบบโรงเรียนตามเปาหมายกระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 สภาพปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน  ประกอบดวย   ปญหาถนนชํารุด  ไมไดมาตรฐาน  และไมมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคม  ไมมีสะพาน  ขาดแคลนนํ้าสําหรบัการอปุโภคและบริโภค รวมทัง้ไฟฟาระบบแสงสวาง 

1.  ถนนชํารุดไมไดมาตรฐาน  สาเหตุเกิดจากนํ้าทวมกัดเซาะถนนทําใหเปนหลุมเปนบอ 

ไมมีความปลอดภัยในการคมนาคมและมีถนนที่กอสรางอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งการดําเนินการกอสรางในพื้นที่

ดังกลาวลาชา  ประกอบกับชาวบานไมยินยอมใหที่ในการกอสรางถนน 

 

 

 

ความตองการ 

       1.  ใหสวนราชการทีม่ีหนาทีเ่กี่ยวของ   กอสรางถนนใหไดมาตรฐาน 

       2.  พัฒนาถนนโดยเฉพาะในชุมชนใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรอืลาดยาง 

  2.  สะพานมีไมเพียงพอและไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะในพืน้ที่ที่มีคลองชลประทานและในพื้นที่

องคการบรหิารสวนตําบล 

  ความตองการ 

         1.  สะพานขามคลองชลประทาน   

       2.  ใหมีการประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในการกอสรางสะพาน 

3.  นํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวัดปตตานี  มีนํ้าใตดินที่มีสภาพเปนสนิม   

ขุดเจาะแลวนํ้าเปนสีแดง  ทําใหไมสามารถใชบรโิภคได  ทําใหราษฎรไดรบัความเดือดรอน 

  สําหรับนํ้าประปา    ราษฎรไดรับความเดือดรอนไมมีนํ้าประปาใช   ซึ่งมีหลายหนวยงานไดทํา

การสํารวจแตไมไดดําเนินการแกไขปญหาและมีบางหนวยงานที่ไดดําเนินการกอสรางประปาใหกับหมูบาน  แต

ไมไดใหความรูสรางความเขาใจกับชุมชนในการดูแลรักษา   รวมทั้งไมไดมีการติดตาม และบํารุงรักษาจนบางแหง

ตองกลายเปนประปาราง สาเหตุมาจากไมไดทําการสํารวจสภาพปญหาความตองการของประชาชนตามสภาพ

ความตองการที่แทจริง   เชน กอสรางประปาแลวนํ้าไมเพียงพอกับความตองการของชุมชนหรือกอสรางประปา

แลวแตไมมีนํ้า/นํ้าเปนสนิม 

  ความตองการ 
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       1.  ใหมีการกอสรางประปาใหครอบคลมุทุกหมูบาน 

       2.  กําหนดหนวยงานที่มหีนาทีร่ับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรกัษา  และซอมบํารงุ 

       3.  จัดใหมีการต้ังกลุมผูใชนํ้าประปาภายในหมูบาน  ตําบล 

4. ไฟฟาประชาชนในพื้นที่จงัหวัดปตตานีมีความตองการไฟฟาสาธารณะใชในหมูบาน 

และโดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันเกิดความไมสงบในพื้นที่  ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนเกิดความไม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ความตองการ 

  ใหหนวยงานเจาของพื้นที่ต้ังงบประมาณอุดหนุนการไฟฟา เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง    และ

เพียงพอกับความตองการของประชาชนในพื้นที ่

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

       1.  มีถนน   สะพานที่ไดมาตรฐานและเพียงพอกบัความตองการของชุมชน 

     2.  มีนํ้าเพื่อการอปุโภคและบริโภคอยางพอเพียง 

       3.  มีไฟฟาแสงสวางในชุมชนทีล่อแหลม   

1.5 สภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกอบดวย 

       1.  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง  เชน  การกดัเซาะชายฝง  ขยะชุมชน  นํ้าเสีย  

แหลงนํ้าต้ืนเขิน    การขุดหนาดิน    การดูดทรายทําใหตลิ่งพัง    นารางที่ดินเสื่อมโทรมจากการทํานากุง 

       2.  การกัดเซาะชายฝง  โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลบางตาวา,     ตําบลบางเขา   อําเภอหนอง

จิก  ตําบลนํ้าบอ  อําเภอปะนาเระ,  ตําบลบางเกา  อําเภอสายบรุ,ี  ตําบลแหลมโพธ์ิ  อําเภอยะหริง่  และตําบล

ไมแกน  เกิดจาก 

 

 

 

  1)  การขุดลอกรองนํ้าริมอาวปตตานี  (ป  2540) 

  2)  การดูดทราย/ตัดตนไมริมฝง 

   3)  นํ้าทวม 

 4)  การขุดทรายรมิทะเล 

5)  การทําแนวปองกันคลื่นไมตอเน่ือง        

6)  ขาดการศึกษาผลกระทบทั้งระบบงบประมาณ  และการพัฒนา 

     3. ขยะชุมชน  เน่ืองจาก 

  1)  ไมมีทีร่องรับขยะ  และไมมีเตาเผาขยะ 

2)  ไมมีบอบําบัดขยะ 

 3)  คนในชุมชนขาดจิตสํานึกและความรบัผิดชอบ 
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       4. นํ้าเสีย   (บริเวณแมนํ้าปตตานี   รอบอาวปตตานี   ปากคลองรอยตอตําบลบางเกา  –   

ตําบลปะเสยะวอ   อําเภอสายบรุ)ี   เน่ืองจาก                              

         1) การปลอยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2) นํ้าเสียจากการทํานากุง                                

         3) นํ้าเสียจากแหลงชุมชน  และบานเรอืนราษฎร 

         4) นํ้ามันบริเวณทาเทียบเรือ  

5.แหลงนํ้าต้ืนเขิน (ในพื้นที่ตําบลบางเกา, ตําบลปะเสยะวอ,    ตําบลกะดุนง  อําเภอ 

สายบรุ,ี  อําเภอทุงยางแดง,  ตําบลตุยง  อําเภอหนองจิก,  ตําบลแหลมโพธ์ิ  อําเภอยะหริง่  และอําเภอ 

ปะนาเระ)   เน่ืองจาก 

  1)  ใชพื้นที่เกินศักยภาพ 

            2)  ขาดการดูแลบํารงุรักษาที่เหมาะสม 

            3)  ตะกอนทบัถมจากธรรมชาติ 

4)  ขาดระบบการจัดการใชนํ้าชลประทาน 

  6.การขุดดิน/ขุดทราย   (ในพื้นที่ตําบลกะดุนง   อําเภอสายบุร,ี   อําเภอกะพอ,  อําเภอปะนา

เระ   และอําเภอยะหริง่)   เน่ืองจาก 

            1)  ไมมีอาชีพอื่นที่ดีกวาอาชีพดูดทราย 

2)  ขาดจิตสํานึกและไมเขาใจถึงผลกระทบทีจ่ะตามมา 

  3)  นายทุนครอบครองพื้นที ่

  7.นาราง  และที่ดินเสื่อมโทรม (ในพื้นที่บรเิวณทุงหนองจิก  ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก  

ตําบลกะดุนง    อําเภอสายบุร,ี  อําเภอปะนาเระ,  อําเภอมายอ  และอําเภอยะหริ่ง)   เน่ืองจาก 

            1)  การทํานากุง 

            2)  ระบบชลประทานไมทั่วถึง 

            3)  การผลิตไมคุมทุน 

4)  ไมมีระบบตลาดสินคาทางการเกษตร 

5)  ขาดการจัดการที่ดี 

ความตองการ 

       1.  ศึกษาผลกระทบของระบบชลประทานทุกจุดในจังหวัดปตตานี     โดยการสํารวจพื้นที ่     

เก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูล   นําขอมูลมาวางแผน  แลวดําเนินการรวมกับหนวยงาน  ดังน้ี 

 

   1)  องคการบริหารสวนตําบล 

                                     2)  ประชาชนในพื้นที ่

                                     3)  กํานัน  ผูใหญบาน 

                                     4)  ชลประทานจังหวัดปตตานี 
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                                     5)  เกษตรจงัหวัดปตตานี 

                                     6)  ประมงจงัหวัดปตตานี 

                                     7)  สํานักงานทรัพยากรนํ้า 

                                     8)  สถาบันการศึกษา 

                                     9)  องคกรเอกชน 

   2.  สรางจิตสํานึกแกเยาวชนและชุมชนใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดย 

การอบรมเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งประชาชนในชุมชน  โดยใชสถานศึกษาและ

หมูบานทุกหมูบาน หนวยงานที่รวมดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบล กํานัน/ผูใหญบาน ผูนําศาสนา 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  องคกรเอกชน  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวัด  ประมง

จังหวัด และเกษตรจังหวัด 

     3.  ชดเชยเครื่องมือประมงทีผ่ิดกฎหมาย (โพงพาง,โปะ) ใหแกชาวประมงและผูประกอบการ

เลี้ยงหอยแครง,  หอยแมลงภู   และหอยนางรม 

     4.  เปดบอบําบัดนํ้าเสียที่มีอยูใหสามารถใชไดทั้งระบบ 

     5.  ควบคุมบอบําบัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 

     6.  กอสรางเข่ือนริมทะเลระหวางบานตะโละสะมิแล  ตําบลแหลมโพธ์ิ 

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

     1.  มีแผนการดําเนินการจัดการดานสิง่แวดลอมของจงัหวัดที่มีศักยภาพในการแกไขปญหา 

     2.ประชาชนผูเกี่ยวของทุกคนมีแนวคิดตรงกันในการจัดการแกไขปญหาสิง่แวดลอมอยาง

ย่ังยืน 

  3.  กอใหเกิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของพื้นที่เปาหมาย 

2. ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดปตตาน ี

2.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานการณพัฒนา โดยใชเทคนิค  SWOT ANALYSIS 

จุดแข็ง (Strength ) 

 1. ที่ต้ังอยูในดินแดนแหลมทอง อันเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมเปนดินแดนทีห่ลากหลาย 

 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. เปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานอิสลามศึกษา                              

4. สภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวยตอการพัฒนา 

 5. ความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน 

 6. เสนทางการคมนาคมสะดวกสามารถเช่ือมตอกบัจงัหวัดใกลเคียงและประเทศเพื่อนบานไดดี 

 7. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับทีห่ลากหลาย 

 8. มีวัตถุดิบพรอมทีจ่ะแปรรูป เชน สัตวนํ้า ผลไม ยางพารา ฯลฯ 

 9. มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 10. มีอํานาจในการจัดกิจกรรมภายใตกรอบกฎหมาย 
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 11.  มีนักลงทุนจากภายนอกเขามาลงทุนในพื้นที่ เชน บิ๊กซ ีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารทะเล 

 

จุดออน (Weakness) 

 1. การมีสวนรวมของประชาชนขาดจิตสํานึกในการมสีวนรวมทุกดาน 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 

 3. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไมเขมแข็ง 

 4. มีปญหาการจัดการในเชิงประเด็น ทีส่ําคัญ เชน ดานการจัดการขยะ แหลงนํ้า แหลงทองเที่ยว  

    สนามกีฬา  การจัดการโครงสรางพื้นฐาน นาราง นาเกลอื 

 5. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 

 6. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที ่

 7. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ ไมเคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม และจริยธรรม 

 8. ขาดการบูรณาการความรวมมืออยางจริงจังระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง 

 9. นักการเมืองทองถ่ินรวมทั้งเจาหนาที่ ไมตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเองอยางแทจริง 

 10. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ขาดความตระหนักรูในสิทธิและหนาที่ตอการมสีวนรวมของทองถ่ิน  

 11. ความไมเสมอภาคในดานการปฏิบัติของทองถ่ิน 

 12. เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาสไดรบัการดูแลไมทั่วถึง 

 13.  ขาดการจัดระบบแรงงานตางดาว  

โอกาส ( Opportunity) 

 1. พ.ร.บ.การบรหิารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต  พ.ศ.2553 

 2. เปนเขตพฒันาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 

 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

 4. การเขาสูประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค (Threat)  

 1. มีปญหาเหตุการณความไมสงบใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหเกิดความหวาดระแวงของคนนอก

พื้นที ่

 2. การพัฒนา ยังไมสอดคลองกบัวิถีชีวิตของประชาชน 

 3. การกระจายอํานาจ ไมเปนไปตามแผน 

 4. ขาดความตอเน่ืองของนโยบายรัฐบาล 

 5. นักลงทุนจากภายนอกไมกลาเขามาลงทุนในพื้นที ่

 6. การบังคับใชกฎหมายหลายฉบบัไมเอื้ออํานวยตอการใหการบรกิารประชาชน  

 7. ปญหายาเสพติดในพื้นที ่

 8. งบประมาณยังไมเพียงพอตอการพัฒนา 

 9. ขาดการสื่อสารระหวางภาครัฐกับประชาชน (ทหาร, ตํารวจ) 
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 10. นักลงทุนไมกลามาลงทุน 

 11. ขาดรายไดจาการทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

2. ทิศทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี 

 จากกรอบนโยบายระดับตาง ๆ และศักยภาพ  โอกาส  และอุปสรรค  จึงไดกําหนดกรอบทิศทางการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี  ดังน้ี  

1. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนภารกิจดานการแกปญหาความยากจน  ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดหลัก

เศรษฐกจิพอเพียง  

3. สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการพฒันาทองถ่ิน 

4. ทํานุ บํารุงศาสนาและบํารงุศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน

หลากหลาย  

5. กอสราง  บุกเบิก  และปรับปรงุ  บํารุงรักษาการคมนาคม  ระบบชลประทาน   

6. สนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

7. สงเสริมสนับสนุนดานการรักษาความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน  

8. สงเสริมและสนับสนุนการอาชีพดานการเกษตร และปศุสัตว ตามแนวทางการเกษตรสูทฤษฎีใหมสู

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  

4.ผลการพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา 

การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจงัหวัดปตตานีเปนการประเมินผลการนํา 

แผนพัฒนาประจําปไปสูการปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการดําเนินงานที่ผานมาจาก

จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน  ประจําป  2555  กับจํานวนโครงการและงบประมาณที่

ดําเนินการจรงิในป  2555 ปรากฏผลดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี  1ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา สงเสริมการ

จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา

ใหเปนแหลงเรียนรูชุมชนและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว พัฒนา

คุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา ผูดอยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
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  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555 จํานวน  237   โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  84  โครงการ  คิดเปนรอยละ  35.44  โครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  54,215,244.05 บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพื่อดําเนิน

โครงการเกี่ยวกับการกอสราง  บํารุงรักษาถนน  ทอระบายนํ้า  การติดต้ังไฟฟา  กอสรางประปา  กอสราง

สะพาน  และจัดใหมีและพัฒนาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555จํานวน  147  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  13 โครงการ  คิดเปนรอยละ  8.84  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  42,039,600.-  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีแนวทางการพัฒนา 

เพื่อสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน และสนับสนุนการ

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555จํานวน  44  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.54  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  12,767,000.-  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ และสรางรายไดใหแกประชาชน 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555จํานวน  52  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  6  โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.54  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  6,761,420.-  บาท 

 

  ยุทธศาสตรท่ี  5ดานพัฒนาการกีฬา สูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว  มีแนวทางการ

พัฒนาเพื่อสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา  การออกกําลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ  รวมทั้ง

การกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬาปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  แหลงโบราณสถาน  แหลง

โบราณวัตถุ 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555  จํานวน  43  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  13  โครงการ  คิดเปนรอยละ  30.23  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  13,533,906.-  บาท  

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพื่อสงเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และจัดใหมีระบบรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในจังหวัด 
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  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555  จํานวน  35  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  2.86  ของโครงการทั้งหมด   เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น 90,000.-  บาท 
 

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป 2555 ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

มีโครงการบรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2555จํานวน 558โครงการ  ไดดําเนินการจริง   จํานวน  128

โครงการ  คิดเปนรอยละ 21.83 ของโครงการทั้งหมดที่ไดบรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป 
 

******************* 
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สวนท่ี  4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงปสามป (พ.ศ.2557–2559 ) 
 

1.วิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

   (1) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  รวมทั้งสภาพแวดลอมในชุมชนใหอยูในสภาพที่ดี  เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่

ย่ังยืน    สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 11   สอดรับนโยบายของรัฐบาล

นโยบายจังหวัด  ตลอดจนถึงนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด  ดังน้ี  

  “ สรางปตตานีเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม   มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดํารงอยูบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม   อยูรวมกันอยางสันติสุข   สูประชาคม

อาเซียน ” 
 

  (2) พันธกิจการพัฒนา 

  เปนการกําหนดถึงสิง่ที่องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีจะตองดําเนินการเพือ่ใหบรรลุ

วิสัยทัศนที่กําหนดไวประกอบดวย 

  1. พัฒนาการศึกษาและสงัคมใหมีคุณภาพ 

  2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

  3. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4. พัฒนาเศรษฐกจิและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

5. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว 

6. พัฒนาสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสรมิสรางสันติสขุ 

7. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรสูประชาคมอาเซียน 
 

 (3) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพสอดคลองตามความตองการของชุมชนและสถานศึกษา 

2. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกตองตามหลักศาสนา 

3. ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการสงเสรมิในทุกกิจกรรม   

4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5. ดําเนินการเพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

6. ประชาชนไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

           7. ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 

8. สรางเครือขายคมนาคมใหเช่ือมโยงระหวางกัน 
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9. ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรกัษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล 

10. ประชาชนมีอาชีพและมรีายไดเพียงพอ 

11. ประชาชนทุกกลุมทุกวัยใหความสนใจ      ตองการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อ 

รักษาสุขภาพ   

12. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม   

  13. หนวยงาน  สวนราชการ และองคกรอื่น ๆ  ที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบ           

เรียบรอยภายในจงัหวัด  ไดรับการสนับสนุนในทกุ ๆ  ดานอยางทั่วถึง 

  14.ประชาชนไดรับความรูและมีความเขาใจการเขาสูอาเซียน 
 

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงเวลา  3  ป  (พ.ศ.2557 – 2559 )  

1.พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ 

แนวทางการพฒันาที่ 1.1 สงเสริมและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดใหได 

  มาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐาน 

     สอดคลองกบัความตองการของทองถ่ิน   

  แนวทางการพัฒนาที่  1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน  อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม  

     ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางการพฒันาที่  1.4 สงเสรมิ สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 

แนวทางการพฒันาที่  1.5สงเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและ 

   ผูดอยโอกาส 

แนวทางการพฒันาที่  1.6 สงเสรมิ สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ  การปองกัน และการแกไขปญหายาเสพติด 

แนวทางการพฒันาที่  1.7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพฒันาที่  1.8 ปรับปรงุ  จัดหาปจจัยเครื่องมือ  เครื่องใชและการพฒันาอาคารสถานที่ตลอดจน 

      สภาพแวดลอมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

แนวทางการพฒันาที่ 2.1 กอสราง  บุกเบิก  ปรบัปรุงและบาํรุงรกัษาถนน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  สะพาน 

     ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรอื 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปรบัปรุง  ติดต้ังระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 จัดใหมีและพฒันาสถานที่เพือ่สาธารณะประโยชน   

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

   แนวทางการพฒันาที่ 3.1สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

   แนวทางการพฒันาที่ 3.2 สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

   แนวทางการพฒันาที่ 3.3 กอสราง  ปรบัปรุง และบํารงุรกัษาระบบระบายนํ้า 

4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
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   แนวทางการพฒันาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกจิชุมชน และโครงการตามแนวพระราชดําร ิ

   แนวทางการพฒันาที่ 4.2 สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา การลงทุนในทองถ่ิน 

   แนวทางการพฒันาที่ 4.3 สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 

5. พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 

   แนวทางการพฒันาที่ 5.1 สงเสริม  สนับสนุนกจิกรรมดานกีฬา  นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับ 

      และพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ 

   แนวทางการพฒันาที่ 5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรงุสนามกีฬา  สถานที่นันทนาการ 

   แนวทางการพฒันาที่ 5.3 กอสราง  ปรบัปรุง สถานทีเ่ปนแหลงเรียนรู  แหลงทองเที่ยวของประชาชน 

   แนวทางการพฒันาที่ 5.4 ปรับปรงุ  พัฒนาสถานทีท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ  แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 สงเสรมิประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรกัษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมใน    

   การทองเที่ยว 

6. สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข 

    แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสรมิสนับสนุนกจิกรรมดานการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

       ของประชาชน 

    แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสรมิ สนับสนุนและจัดใหมรีะบบรักษาความงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนภายในจังหวัด 

    แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพื่อใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ 

7. สงเสริม  สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน 

    แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ดานการใหความรู 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

    แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

3.กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดปตตานี 

วิสัยทัศน          “  เปนองคกรในการพัฒนาทองถ่ิน  บริหารจัดการอยางเสมอภาคและท่ัวถึง  สรางสังคม 

                         สันติสุข  สูประชาคมอาเซียน” 
 

ยุทธศาสตรประกอบดวย   7   ยุทธศาสตร   50   แนวทาง   

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความ 

ยากจน 

  แนวทางที่  1  สงเสรมิ สนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน   

       ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางที่  2  สงเสรมิและสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร  และปศุสัตว  ตามแนวทาง 

การเกษตรทฤษฎีใหมสูนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

  แนวทางที่  3  สงเสรมิโครงการตามแนวพระราชดําร ิ
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  แนวทางที่  4 สงเสริมการตลาด  การคา  การลงทุนในทองถ่ิน 

  แนวทางที่  5  สงเสรมิ สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสนิคา 

แนวทางที่  6  สงเสรมิ  สนับสนุนผูประกอบการในการพฒันาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ 

แนวทางที่  7  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดสินคา  OTOP 

แนวทางที่  8  สงเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูการพฒันาองคความรูดานการจัดการและ 

การตลาด 

  แนวทางที่  9 พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนสินทรัพยทางปญญาสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

แนวทางที่10 รณรงคใหความรูเพือ่สรางจิตสํานึกในการประหยัด และลดหน้ีสินในระดับ 

ครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2   พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ   

  แนวทางที่  1  สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาทัง้ในระบบ  และนอกระบบทุกระดับ 

แนวทางที่2สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา   ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ทีส่อดคลองตามความตองการของประชาชน 

แนวทางที่  3  สงเสรมิ  สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

แนวทางที่  4  สงเสรมิ  สนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

แนวทางที่5สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนไดมีสวนรวมในดานการแสดงออกดานความคิด    

และมีนิสัยรักการเรียน 

  แนวทางที่ 6 สงเสรมิสนับสนุนการพฒันาเด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีคุณธรรมนําความรู   

      เกิดภูมิคุมกัน 

แนวทางที่  7  สงเสรมิทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีตาง ๆ   

แนวทางที่ 8  สงเสริมบํารงุรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  และ  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

แนวทางที่  9  สงเสรมิและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 

แนวทางที่10สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุมครองเด็ก  สตรี   

เยาวชนผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป 

แนวทางที่ 11 ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟนฟูทัง้ 

                ทางดานรางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 

 แนวทางที่ 12 สงเสริมการปองกันและการควบคุมโรคติดตอ 

 แนวทางที่ 13  สงเสรมิการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชน 

แนวทางที่ 14  สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุลากรรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 

แนวทางที่  1  สงเสรมิ  สนับสนุน กิจกรรมดานการกีฬาการออกกําลังกาย และกจิกรรม  
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                 นันทนาการ 

แนวทางที่  2  สงเสรมิการพัฒนาทักษะดานการกีฬา  สูความเปนเลิศ 

แนวทางที่  3  สงเสรมิ  สนับสนุนการกอสรางและปรบัปรุงสนามกีฬา 

แนวทางที่  4  สงเสรมิ  สนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

แนวทางที่ 5  ปรับปรุง  พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสรมิกิจกรรม การทองเที่ยวทุกประเภท 

แนวทางที่  6  สงเสรมิและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและการทองเที่ยว 

แนวทางที่7 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ  การกีฬาและการทองเที่ยวแบบบรูณาการโดยเนน 

การมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

แนวทางที่  8  สงเสรมิ  สนับสนุนการสรางภาพลกัษณของจังหวัดอยางตอเน่ือง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 การบริหารจัดการท่ีดี   

แนวทางที่  1  สงเสรมิสวัสดิการ  และการพฒันาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 

แนวทางที่  2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครือ่งใช  และ พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน  

แนวทางที่  3 พัฒนาปรับปรงุระบบบริหารจัดการองคกรตามหลกัการบริหารจัดการบานเมือง 

ที่ดี 

แนวทางที่4พัฒนาและสรางระบบการใหการบริการที่ทันสมยัรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 5 ปรับปรงุรปูแบบการทํางาน  อํานวยความสะดวก ลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

แนวทางที่ 6 พัฒนาสงเสริมระบบประชาสมัพันธการดําเนินงานขององคกร  รองรับการเขาสู 

      ประชาคมอาเซียน  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน   

แนวทางที่ 1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรงุ  บํารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เข่ือน ระบบ 

ระบายนํ้าระบบชลประทานขนาดเลก็  และทาเทียบเรือ 

แนวทางที่  2 พัฒนาปรับปรงุระบบจราจร  และการขนสง 

แนวทางที่  3 จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

แนวทางที่  4 กอสราง  ปรบัปรุงแหลงนาอุปโภค  บริโภค และระบบประปา  

แนวทางที่  5 จัดทําผังเมืองและผังตําบล  
 

ยุทธศาสตรท่ี  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

แนวทางที่  1 คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

แนวทางที่  2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรกัษ 

      ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

แนวทางที่  3 ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมอืง 
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แนวทางที่  4จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 

แนวทางที่  5สงเสรมิ  สนับสนุนการพฒันาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ  
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข 

แนวทางที่ 1 สงเสรมิ  สนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพยสิน 

ของประชาชน 

แนวทางที่2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอย 

ในทองถ่ินเพือ่ใหเกิดสันติสุข  

แนวทางที3่ สงเสริมใหทองถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 
 

 

         ******************** 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

1.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดใหไดมาตรฐาน 35 25,197,600       35 24,977,600       35 25,077,600    105 75,252,800       

และเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับมาตรฐาน 9 33,107,600       8 32,607,600       8 32,607,600    25 98,322,800       

สอดคลองความตองการของทองถ่ิน

1.3 สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียม 46 33,095,500       32 19,610,000       32 19,160,000    110 71,865,500       

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 14 14,540,000       12 9,320,000         12 9,370,000      38 33,230,000       

1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 47 23,960,300       27 12,172,800       27 12,622,800    101 48,755,900       

และผูดอยโอกาส

1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหา 16 27,090,000       12 11,870,000       12 11,870,000    40 50,830,000       

ยาเสพติด

1.7 การบริหารจัดการท่ีดี 24 25,361,000       15 17,200,000       15 17,220,000    54 59,781,000       

1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานท่ี 124 37,466,500       10 2,004,800         6 1,004,800      140 40,476,100       

ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

315 219,818,500    151 129,762,800    147 128,932,800  613 478,514,100    

48

2557 2558 2559 รวม 3 ป

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

2557 2558 2559 รวม 3 ป

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายนํ้า สะพาน 132 613,431,076      118 612,336,000      97 522,565,500   347 1,748,332,576   

ระบบขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

2.2 ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม 12 24,080,000       8 5,480,000         7 5,330,000      27 34,890,000       

2.3 จัดใหมีและพัฒนาสถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน 13 79,150,000       4 28,500,000       4 28,500,000    21 136,150,000      

2.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนสง - - - - - - - -                  

157 716,661,076    130 646,316,000    108 556,395,500  395 1,919,372,576  

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 สงเสริมการอนุรักษ พ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 46 112,347,600      26 52,094,900       11 37,317,000    83 201,759,500      

และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน

3.2 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 12 8,460,000         12 8,460,000         12 8,460,000      36 25,380,000       

3.3 กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า 28 90,353,000       7 28,990,000       10 34,598,000    45 153,941,000      

86 211,160,600    45 89,544,900      33 80,375,000    164 381,080,500    

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจและโครงการตามแนวพระราชดําริ 48 18,454,800       25 13,627,400       25 13,777,400    98 45,859,600       

4.2 สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคา และสงเสริมการคาการลงทุน 3 10,651,000       3 15,600,000       2 10,600,000    8 36,851,000       

ในทองถ่ิน

4.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 1 450,000           1 450,000           1 450,000         3 1,350,000         

52 29,555,800      29 29,677,400      28 24,827,400    109 84,060,600      

49

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศ และสงเสริมการทองเท่ียว

รวม

รวม

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

2557 2558 2559 รวม 3 ป

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา

5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการใหกับประชาชน 12 10,610,000       11 11,105,000       10 10,905,000    33 32,620,000       

ทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ 13 49,509,000       17 54,025,000       10 68,729,000    40 172,263,000      

5.3 กอสราง ปรับปรุงสถานท่ีเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวของประชาชน 1 500,000           2 10,500,000       2 2,500,000      5 13,500,000       

5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 5 9,141,500         4 6,141,500         4 6,241,500      13 21,524,500       

5.5 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวม 9 17,490,000       9 17,640,000       9 17,640,000    27 52,770,000       

ในการจัดการทองเท่ียว

40 87,250,500      43 99,411,500      35 106,015,500  118 292,677,500    

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

6.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 13 11,370,000       5 850,000           7 2,150,000      25 14,370,000       

ของประชาชน

6.2 สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนภายในจังหวัด 3 360,000           1 100,000           3 360,000         7 820,000           

6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาของคนในชาติ 8 1,600,000         3 750,000           3 750,000         14 3,100,000         

24 13,330,000      9 1,700,000        13 3,260,000     46 18,290,000      

7. สงเสริม  สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

7.1 สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ดานการใหความรู

    

5 40,500,000       4 40,500,000       4 40,500,000    13 121,500,000      

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

7.2 การประชาสัมพันธเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 1 150,000           0 -                  0 -               1 150,000           

6 40,650,000      4 40,500,000      4 40,500,000    14 121,650,000    

680 1,318,426,476  411 1,036,912,600  368 940,306,200  1,459 3,295,645,276  
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รวม

รวมท้ังสิ้น

รวม

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

     1.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 35 25,197,600 35 24,977,600 35 25,077,600 105 75,252,800

           ใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

     1.2  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 9 33,107,600 8 32,607,600 8 32,607,600 25 98,322,800

           มาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถ่ิน 

     1.3  สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน 46 33,095,500 32 19,610,000 32 19,160,000 110 71,865,500

           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

     1.4  สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 14 14,540,000 12 9,320,000 12 9,370,000 38 33,230,000

     1.5  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 47 23,960,300 27 12,172,800 27 12,622,800 101 48,755,900

           และผูดอยโอกาส

     1.6  สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไข 16 27,090,000 12 11,870,000 12 11,870,000 40 50,830,000

           ปญหายาเสพติด

     1.7  การบริหารจัดการท่ีดี 24 25,361,000 15 17,200,000 15 17,220,000 54 59,781,000
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

2559 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร 

2557 2558



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

2559 รวม 3 ป
ยุทธศาสตร 

2557 2558

     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานท่ี 124 37,466,500 10 2,004,800 6 1,004,800 140 40,476,100

           ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนา เพ่ือใหคณะผูบริหาร อบจ.ปน. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร 300,000      400,000      400,000      ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอง

บุคลากรครูฯ ระดับภาคใต ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ทางการศึกษาเพ่ือนํามาปรับปรุง ไดรับความรูใหมและนํามาใช การศึกษาฯ

ศึกษา เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ิม การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ในการเรียนการสอน และการ

วิสัยทัศน แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง จัดการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนใน

สังกัด อปท.

2 โครงการมหกรรมทางวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ 60,000       60,000       60,000       บุคลากรในหนวยงาน กอง

เพ่ิมวิสัยทัศนและประสบการณ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ไดรับ ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ การศึกษาฯ

ในการทํางานใหกับบุคลากร ประสบการณใหมๆ และไดเรียนรู การทํางาน ทําใหเกิดความ

นอกสถานท่ี สามัคคีในหมูคณะ

3 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร นําบุคลากรกองการศึกษา ขาราชการ 800,000      800,000      800,000      บุคลากรไดรับความรูความ กอง

บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา ทางการศึกษาใหมีความรูใหมๆ และ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สามารถและพัฒนาตนเองรู การศึกษาฯ

และวัฒนธรรม  และโรงเรียน สามารถนํามาพัฒนาการจัดการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี เทาทันเหตุการณในปจจุบัน

ในสังกัด บริหารองคกรและพัฒนาการจัดการ ศึกษาดูงานโรงเรียนสังกัด อปท. 

ศึกษา สรางความสามัคคีระหวาง

กองการศึกษาฯ ครู/บุคลากรทางการ

ศึกษา และคณะกรรมการสถาน

ศึกษา
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการเขารวมโครงการ เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ 200,000      200,000      200,000      บุคลากรในหนวยงาน กอง

มหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน เพ่ิมวิสัยทัศนและประสบการณ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ไดรับ ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ การศึกษาฯ

ประจําป 2557 ในการทํางานใหกับบุคลากร ประสบการณใหมๆ และไดเรียนรู การทํางาน ทําใหเกิดความ

นอกสถานท่ี สามัคคีในหมูคณะ

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพและความสามารถ บุคลากรทุกคนท่ีมีสวนเก่ียวของ 40,000       40,000       40,000       สามารถนําผลการประเมิน กอง

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร ทางการเรียนท้ังในระดับหองเรียน ช้ัน ในการประเมินคุณภาพภายใน มาแกไขไดตรงจุด กําหนด การศึกษาฯ

สวนจังหวัดปตตานี ประจําป 2557 เรียนตามมาตรฐานการศึกษาดานปจจัย สถานศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีของตน มาตรการความ สําเร็จได

ดานกระบวนการและดานผลผลิต อยางมีประสิทธิภาพและเปนคน อยางเท่ียงตรง กําหนด

มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอยาง แนวทางการพัฒนาไดดีข้ึน

ตอเน่ือง

6 โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริม กํากับ เพ่ือสงเสริมใหครูพัฒนาการเรียนการ สถานศึกษา บุคลากรของโรงเรียน 20,000       20,000       20,000       บุคลากรโรงเรียนในสังกัด กอง

ดูแลและติดตามการจัดการศึกษา สอนของตนเองในระดับ มฐ.วิชาชีพ สังกัด อบจ.ปตตานี ทุกคนมีคุณภาพ อบจ. ปตตานี มีการพัฒนา การศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร หรือระดับคุณภาพใหสูงข้ึน และเพ่ือ ตามเกณฑ มฐ. ตนเองอยูใน ระดับ มฐ. 

สวนจังหวัดปตตานี ประจําป สงเสริมสนับสนุนและนิเทศ วิชาชีพ

งบประมาณ 2556 ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 

รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจใหครู

7 โครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการ 500,000      500,000      500,000      ขาราชการครูและบุคลากร กอง

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาไดมีความรูความเขาใจ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัดองคการ สามารถนํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง ปตตานี ไดรับการฝกอบรมในดาน ในสังกัด อบจ.ปตตานี ไดรับ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี เพ่ิมศักยภาพ และสรางขวัญกําลังใจ วิชาการ การฝกอบรมในดานวิชาการ 

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ สามารถนําไปใชไดอยาง

ถูกตองและเทาทันกับ

โลกปจจุบัน
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการคาตอบแทนการตรวจ เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาใน ขาราชการครูอันดับ คศ.3  จํานวน 15,000       15,000       15,000       คณะกรรมการประเมิน กอง

ประเมินผลงานของขาราชการครูและ วิชาชีพครู 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด ผลงานมีความมุงมั่นและ การศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.ปน. จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกอง พึงพอใจในการปฏิบัติใน

เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหกับ การศึกษาฯ หนาท่ีไดอยางเต็มท่ี

คกก. ประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ

ชํานาญการ

9 โครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ เพ่ือใหครูและนักเรียนโรงเรียนใน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี 150,000      150,000      150,000      ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง

เขารวมโครงการแขงขันคนเกง สังกัด มีความตื่นตัวในการคนควาหา ไดเขารวมการแขงขันคนเกงในระดับ ในสังกัด อบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

ในโรงเรียน อปท. ประจําป ความรูและพัฒนาตนเอง และเพ่ือให ประเทศสามารถสรางช่ือเสียง มีความกระตือรือรน ในการ

2557 นักเรียนมีโอกาสเขารวมการแขงขัน ใหตนเอง โรงเรียน และอบจ.ปตตานี คนควาหาความรูเพ่ือพัฒนา

คนเกงในระดับประเทศ การศึกษาใหกาวหนายิ่งข้ึน

10 โครงการคาตอบแทนการตรวจ เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาใน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 15,000       15,000       15,000       คณะกรรมการประเมิน กอง

ประเมินผลงานของขาราชการครูและ วิชาชีพครู จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกอง ผลงานมีความมุงมั่นและ การศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ.ปน. การศึกษาฯ ครูท่ีมีวิทยฐานะ พึงพอใจในการปฏิบัติใน

เพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหกับ ไมต่ํากวาชํานาญการพิเศษ หนาท่ีไดอยางเต็มท่ี

คกก. ประเมินผลงานสําหรับวิทยฐานะ จํานวน 1 คน, ผูทรงคุณวุฒิดาน

ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 

และเช่ียวชาญพิเศษ จํานวน 1 คน , ผูแทนสวนราชการ 

ดานการศึกษาในจังหวัด จํานวน 

1 คน, ปลัด อบจ.ปน. , ทองถ่ินจังหวัด 

และครูท่ีมีวิทยฐานะไมต่ํากวา

เช่ียวชาญพิเศษ
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

11 คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน เพ่ือสงเสริมความเจริญกาวหนาใน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 6,000         6,000         6,000         คณะกรรมการประเมิน กอง

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของ วิชาชีพครู ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ ผลงานมีความมุงมั่นและ การศึกษาฯ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ ครูท่ีมีวิทยฐานะ ไมต่ํากวา พึงพอใจในการปฏิบัติใน

ศึกษา สังกัด อบจ.ปน. เพ่ือใหมีหรือ ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน, หนาท่ีไดอยางเต็มท่ี

เลื่อนวิทยฐานะใหกับ คกก. ประเมิน ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา

ผลงานสําหรับวิทยฐานะชํานาญ จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 1 คน

พิเศษเช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ ผูแทนสวนราชการดานการศึกษา

ในจังหวัด จํานวน 1 คน,ปลัด อบจ.ปน.

ทองถ่ินจังหวัด และครูท่ีมีวิทยฐานะ

12 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนได ครูและนักเรียนเขารวมโครงการ 600,000      600,000      600,000      เด็กและเยาวชนไดรับความรู กอง

ประจําป 2557 แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง จํานวน 5,000 คน คือ ครู/นักเรียน ประสบการณ และความ การศึกษาฯ

และเพ่ือใหเด็ก เยาวชน ไดรับความรู สังกัด อบจ.ปตตานี และสังกัด สนุกสนาน จากการเขารวม

ประสบการณ ความสนุกสนานในการ สนง.เขตพ้ืนท่ี การศึกษาประถม กิจกรรม

เขารวมกิจกรรม ศึกษาปตตานีเขต 1-3

13 โครงการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ปตตานี 200,000      200,000      200,000      ครูและนักเรียนของโรงเรียน กอง

เขารวมโครงการแขงขันทักษะ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีความ เขารวมโครงการแขงขันทักษะทาง ใน สังกัดอบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

ทางวิชาการของ อปท. ระดับ ตื่นตัวในการคนควาหาความรู วิชาการของ อปท.ระดับภาคใต มีความกระตือรือรนในการ

ภาคใต ประจําป 2557 ทางดานวิชาการอยูเสมอ ตามกิจกรรมทางวิชาการท่ีกําหนดไว คนควาหาความรูเพ่ือพัฒนา

การศึกษาใหกาวหนายิ่งข้ึน
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14 โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ เพ่ือรวมเทิดพระเกียรติ ถวายความ ครู/นักเรียนโรงเรียนบานเขาตูม 50,000       50,000       50,000       ลูกเสือและผูกํากับลูกเสือ กอง

ประจําป 2557 จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนมีความรู การศึกษาฯ

อยูหัว พระประมุขของคณะลูกเสือ ปท่ี 3 เกิดความรูความคิดสรางสรรค ความเขาใจ และสามารถ

แหงชาติ และเพ่ือสงเสริมการพัฒนา รูจักการอยูรวมกันเปนหมูคณะ ใชชีวิตรวมกันบนพ้ืนฐาน 

กิจการลูกเสือ เนตรนารี และ ของคุณธรรมจริยธรรม

ยุวกาชาดของโรงเรียน

15 โครงการอบรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียน

เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดเรียนรูและศึกษาพัฒนาตนเอง

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานทาง

การศึกษา

      300,000       400,000       500,000 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง

กอง

การศึกษาฯ

16 โครงการจัดทําแบบพิมพทางการศึกษา 

(แบบ ปพ.)

เพ่ือใหมีเอกสารทางการศึกษาตาม

ระเบียบการศึกษา

จัดทําแบบพิมพทางการศึกษา ( แบบ 

ปพ.) ใหโรงเรียนในสังกัด

      200,000       200,000       200,000 มีเอกสารทางการศึกษาตาม

ระเบียบการศึกษา

กอง

การศึกษาฯ

17 โครงการอบรมเพ่ือสงเสริมจรรยาบรรณ

 คุณธรรม และจริยธรรมครู

เพ่ือใหครูมีจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพครู และมีคุณธรรม 

จริยธรรมในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน

จัดอบรมครูและบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษา

      300,000       150,000       150,000 ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ

 คุณธรรม และจริยธรรมใน

การทํางาน สงผลใหทุก

คนทํางานรวมกันอยางมี

ความสุข

กอง

การศึกษาฯ

18 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู

ความสามารถและทักษะในการจัดการ

เรียนการสอนตามรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

สงครูเขารวมอบรมในสาระวิชาท่ีสอน

ตามท่ีหนวยงานตางๆจัด

      200,000       200,000       200,000 ครูและบุคลาการทาง

การศึกษาไดพัฒนาความรู 

ความสามารถและทักษะท่ี

จําเปนในการจัดการเรียนการ

สอน

กอง

การศึกษา ฯ
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19 โครงการประชุม เสวนา โรงเรียนถาย

โอนภาคใต

เพ่ือเขารวมประชุม เสวนา และสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ถายโอนภาคใต

ครูและบุคลากรทุกคนเขารวมประชุม 

เสวนาโรงเรียนถายโอนภาคใต

      250,000       250,000       250,000 ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนถายโอนภาคใตมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน

กอง

การศึกษาฯ

20 โครงการอาหารเสริม (อาหารเสริมนม) เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมี

พัฒนาการตามเกณฑมาตรฐาน

ใหนักเรียนดื่มนมทุกคนทุกวันทําการ   12,468,000   12,468,000   12,468,000 นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดี กอง

การศึกษาฯ

21 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีแหลงเรียนรู นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด  อบจ. 100,000      100,000      100,000      นักเรียนสามารถมีแหลงเรียนรู โรงเรียน

เด็กปฐมวัย ปตตานี  บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารงาน -ฝกอบรมบุคลากร    2,000,000    2,000,000    2,000,000 บุคลากรกองการศึกษาและของ โรงเรียน

และดานการจัดการศึกษาในสังกัด -ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนในสังกัดสามารถนํา บานเขาตูม

อบจ.ปน. ประสบการณท่ีได  มาปรับใช โรงเรียน

ในการทํางานไดอยางมี บานตะบิงตีงี

ประสิทธิภาพ

23 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพใน

การสอนวิชาท่ีรับผิดชอบ

สงครูเขารวมอบรมในสาระวิชาท่ีครู

สอนตามท่ีหนวยงานจัด

      200,000       200,000       200,000 ครูไดรับการพัฒนาและมี

ศักยภาพในการสอนสูงข้ึน

โรงเรียน

บานเขาตูม

24 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูให

นักเรียนศึกษาคนควา

จัดทําสวนสมุนไพร        50,000        50,000        50,000 นักเรียนมีแหลงเรียนรูสําหรับ

ศึกษาคนควาเพ่ิม

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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25 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา

ใหเหมาะสมกับสถานศึกษา

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา        40,000        40,000        40,000 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับสถานศึกษา

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

26 โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบ เพ่ือใหการศึกษาและใหนักเรียนมีวุฒิ

การศึกษาทางอิสลาม

สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน    1,700,600    1,700,600    1,700,600 นักเรียนจบ ป.6 มีวุฒิทาง

การศึกษาทางอิสลาม

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

27 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทานทุกวัน

จัดอาหารกลางวันใหนักเรียนทุกวัน    3,288,000    3,288,000    3,288,000 นักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทาน

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียนบาน

ตะบิงตีงี

28 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษา มีหนังสือ

สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

จัดซื้อหนังสือหองสมุด  จัดหาสื่อ

เทคโนโลยีสําหรับการคนควา

      100,000       100,000       100,000 นักเรียนมีหนังสือ/สื่อ

เทคโนโลยี  คนควาหาความรู

เพ่ิมเติม

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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29 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ือจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผาน

การพัฒนาและปรับปรุงรอยละ 100

       20,000        20,000        20,000 โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีผานการพัฒนา

และปรับปรุงใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถ่ิน

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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30 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน

เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดศึกษาเรียนรู แลวนําความรู

มาพัฒนาตนเองและงาน

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางการศึกษา       300,000       300,000       300,000 ครูและบุคลากรไดศึกษา

เรียนรูจากประสบการณจริง

และนําความรูมาพัฒนาการ

ทํางาน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

31 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลายตอบสนองกับการศึกษา

คนควาของโรงเรียน

จัดทําสวนสัตวเลี้ยงนกชนิดตางๆ และ

ปายช่ือตนไมภายในโรงเรียน

       20,000        20,000        20,000 นักเรียนมีแหลงเรียนรูสําหรับ

ศึกษาคนควาเพ่ิมเติม

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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32 โครงการจัดมหกรรมวันวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและเผยแพรงานวิชาการ

ของครู นักเรียน

จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพ่ือ

เผยแพรผลงานทางวิชาการของครู

และนักเรียน

       80,000        80,000        80,000 ไดรับทราบพัฒนาการ

ทางดานการจัดการศึกษาของ

ครู และนักเรียน ไดเผยแพร

ผลงานและพัฒนาทางดาน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

33 โครงการจัดทําปายหองเรียนปายอาคาร

เรียน และแหลงเรียนรูตางๆท่ีสําคัญ

ของโรงเรียน สามภาษาเพ่ือรองรับ

อาเซียน

เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจ

และเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน

ทําปายหองเรียนปายอาคารเรียน และ

แหลงเรียนรูตางๆท่ีสําคัญของโรงเรียน

 สามภาษาเพ่ือรองรับอาเซียน

      300,000        30,000        30,000 นักเรียนมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องของช่ือสถานท่ีตางๆใน

โรงเรียนและแหลงเรียนรู

ตางๆของโรงเรียนสามภาษา

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

34 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุด เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษามีหนังสือ

สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

จัดซื้อหนังสือหองสมุด        75,000        75,000        75,000 นักเรียนมีหนังสือคนควาหา

ความรูเพ่ิมเติม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

35 โครงการเสวนาโรงเรียนถายโอนภาคใต เพ่ือรวมเสวนาสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางโรงเรียนถายโอนภาคใต

บุคลากรในโรงเรียนเขารวมกิจกรรม

ทุกคน

      250,000       250,000       250,000 บุคลากรถายโอนมี

ความสัมพันธท่ีดีตอกัน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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25,197,600     24,977,600     25,077,600     

35             35             35             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

ในทุกระดับใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

จ.ปตตานี

เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษา

ไดมีหนังสือสําหรับการคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม

จัดหาสื่อการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพสนับสนุนการจัด

การเรียนการสอน

20,000,000   20,000,000   20,000,000   นักเรียนไดมีหนังสือสําหรับ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดหาแบบเรียนตามโครงการ

อิสลามเต็มรูปแบบ

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษาอิสลาม จัดหาแบบเรียนเพ่ือแจกจายใหกับ

โรงเรียนสังกัด อบจ.ปตตานี

209,600      209,600      209,600      โรงเรียนในสังกัดสามารถ

ยกระดับเทียบเทากับโรงเรียน

สอนศาสนาอ่ืน ๆ

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อและหนังสือสื่อ เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุน โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กนักเรียน  นักศึกษา กองแผนฯ

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา การศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัด มีหนังสือสําหรับคนควา

ตอนตน ของ สพฐ.ปน. 1-3 ปตตานี หาความรูเพ่ิมเติม

4 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

ในทุกระดับใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี

จ.ปตตานี

เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษา

ไดมีหนังสือสําหรับการคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม

จัดหาสื่อการเรียนการสอน

ท่ีมีคุณภาพสนับสนุนการจัด

การเรียนการสอน

1,000,000     1,000,000     1,000,000     นักเรียนไดมีหนังสือสําหรับ

คนควาหาความรูเพ่ิมเติม

กองแผนฯ

5 โครงการสงเสริมดานจริยธรรมและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน ของวัดสารวัน

เพ่ือใหเยาวชนมีความรูความเขาใจยึด

มั่น และปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา

เด็กและเยาวชน หมูท่ี 2 ต.ไทรทอง  อ.

ไมแกน  จ.ปตตานี

200,000      200,000      200,000      เด็กและเยาวชนไดเรียนรูถึง

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถนํามาใชชีวิตประจําวัน

ได

กองคลัง 

(อุดหนุน)

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

มะมูนมัสยิดในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ใหกับมะมูมมัสยิด ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือใหคนไทยในชุมชนประพฤติตาม

หลักคําสอนศาสนา เพ่ีอสรางความ

สามัคคีในชุมชน

150,000      150,000      150,000      คณะมะมูนมัสยิดไดประพฤติ

ตามหลักคําสอนศาสนา

กองคลัง

(อุดหนุน)

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

แนวทางพัฒนาท่ี 1.2 แนวสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถิ่น



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

61

7 โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม เพ่ืออบรมใหความรูเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรม

นักเรียนในสังกัดตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 44

48,000       48,000       48,000       นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจ

ในหลักศาสนา และนําไป

ปฏิบัติอยางถูกตองใชใน

ชีวิตประจําวันได

กองคลัง

(อุดหนุน)

8 โครงการจัดซื้อหนังสือ และอุปกรณการ

เรียนสําหรับโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

เพ่ือชวยเหลือนักเรียนตาดีกาท่ียากจน

และเด็กกําพราใหมีหนังสือเรียน

จัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียน

การสอนใหกับนักเรียนตาดีกา และ

เด็กกําพราในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนตาดีกาไดรับหนังสือ

เรียนอยางเพียงพอและท่ัวถึง

กองคลัง

(อุดหนุน)

9 โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพ่ือสงเสริมสนับสนุนจัดบรรยากาศ ปรับปรุงพรอมจัดตกแตงอาคารศึกษา       500,000  -  - สถานศึกษาจัดภูมิทัศน กองคลัง

เพ่ือสรางแหลงเรียนรูบานเกาะตา ใหนาอยู และเอ้ืออํานวยตอการ แหลงเรียนรู จํานวน 5 หอง สอดคลองและสัมพันธ (อุดหนุน)

จัดการเรียนการสอน เอ้ือตอการจัดการเรียน

การสอน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

62

33,107,600     32,607,600     32,607,600     

9               8               8               



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานเน่ืองในวันรัฐพิธี และ

ราชพิธี

เพ่ือนอมรําลึกและสดุดีในเหตุการณ

น้ันๆ

สนับสนุนการจัดงานในวโรกาสตางๆ 

เชน งานวันจักรี,วันฉัตรมงคล เปนตน

300,000      300,000      300,000      ประชาชนไดมีสวนรวม

ในงานรัฐพิธีอันดีงาม

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระบาท

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา-

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

(วันแมแหงชาติ)

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ

บุพการี เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระ

ราชสมภพ

สนับสนุนการจัดงานวันพอ

และวันแมแหงชาติ

80,000       80,000       80,000       ไดแสดงออกถึงความรัก

ความกตัญูตอบุพการี

สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุน การจัดงานตางๆ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมท่ี

จัดข้ึน

สนับสนุนในการดําเนินการ 

เชน งานสําคัญของชาติ วันสําคัญของ

จังหวัด การจัดนิทรรศการ เผยแพร

ผลงานองคการบริหาร

สวนจังหวัดในงานประจําป 

งานกาชาด ฯลฯ

100,000      100,000      100,000      ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ท่ีจัดข้ึนและสงผลใหการ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จ

สํานักปลัดฯ

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสังคมไทย

ในจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชน

 ไดเขารวมกิจกรรมการสงเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม

ฝกอบรมแกครู นักเรียน นักศึกษา ใน

สังกัดกระทรวงศึกษา, กรมอาชีวศึกษา,

 ชมรมผูสูงอายุจังหวัดปตตานี

200,000      250,000      300,000      สังคมไทยมีความสงบสุข

และประชาชนดําเนินชีวิต

ไดอยางมีความสุข

สํานักปลัดฯ

5 โครงการสงเสริมศาสนา

ในเทศกาลตาง ๆ

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการดําเนิน

กิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลตาง ๆ

จัดซื้อสิ่งอุปโภค บริโภค ใหกับวัด 

มัสยิด นักโทษในเรือนจํา และอ่ืนๆ ใน

เทศกาลทางศาสนา

1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประชาชนไดมีสวนรวม

ในงานรัฐพิธีอันดีงาม

สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 แนวทางสงเสริม สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

63

6 โครงการจัดเตรียม การรับเสด็จฯ

พระบรมวงศานุวงศ

เพ่ือเปนการแสดงถึงความจงรักภักดี 

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรม-

วงศานุวงศ เน่ืองในโอกาสเสด็จปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

จัดเตรียมการเพ่ือรับเสด็จฯ 

ในโอกาสเสด็จเยือน อบจ.ปตตานี โดย

การตกแตงอาคาร สถานท่ี 

500,000      500,000      500,000      ขาราชการ ประชาชนท่ัวไปได

แสดงความจงรักภักดีตอ

สถาบันพระมหากษัตริย

สํานักปลัดฯ

7 โครงการฝกอบรมครูผูสอนการอาน

อัลกุรอานตามแนวกีรออาตี

เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน

สามารถอานคัมภีร

จัดอบรมเยาวชนผูสอนการอาน     

อัลกุรอาน ตามแนวกีรรออาตีคัมภีรอัล

กุรอานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 

จํานวน 2 รุน

1,000,000   1,000,000   1,000,000   ทําใหเยาชนประชาชน

สามารถอานคัมภีรอัลกุรอาน

ไดอยางถูกตอง

กอง

กิจการสภาฯ

8 โครงการฝกอบรมครูโรงเรียนเอกชน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรูใหแก จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 300,000      300,000      300,000      ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กอง

สอนศาสนา ครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สามารถนําความรูมาปรับใช กิจการสภาฯ

ในการจัดการเรียนการสอน

9 โครงการฝกอบรมคณะกรรมการอิสลาม เพ่ือพัฒนาความรูและยกระดับการเรียน จัดอบรมใหความรูคณะกรรมการ 1,000,000   1,000,000   1,000,000   สามารนําความรูและยกระดับ กอง

ประจํา 5 จังหวัดชายแดนใต การสอนของโรงเรียนตาดีกาใน 5 อิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต การเรียนการสอน กิจการสภาฯ

จังหวัดชายแดนใต

10 โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอ  - เพ่ือเปนการแสดงออกในการจัด  - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 360,000       -  -  - นักเรียนตาดีกาเขาใจเขาถึง กองแผนฯ

ประจําป กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรของการศึกษา พัฒนาและวัฒธรรมทองถ่ิน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ระดับตาดีกา  - เกิดความรักความสามัคคี

 -  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ระหวางนักเรียนตาดีกา

สามัคคี ระหวางนักเรียนตาดีกาดวยกัน

 - เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของเยาวชนใน

การอยูรวมกันอยางสันติ

64

11 โครงการมหกรรมตาดีการะดับจังหวัด -เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 400,000      400,000      400,000      -นักเรียนตาดีกาเขาใจถึง กองแผนฯ

ประจําป สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ พัฒนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

ตาดีกา -เกิดความรักความสามัคคี

-เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ระหวางนักเรียนตาดีกา

สามัคคีระหวางนักเรียนตาดีกาดวยกัน

-เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

12 โครงการอบรมจริยธรรมพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนไดเรียนในหลัก จัดฝกอบรมใหความรูทางดาน 30,000        -  - ประชาชนไดเรียนรูและเขาใจ กองแผนฯ

ชีวิตบานเขาตูม ศาสนาท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปรับ จริยธรรม ในหลักการดานศาสนาและ

13 โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชน เพ่ือใหประชาชนไดเรียนในหลัก จัดฝกอบรมใหความรูทางดาน 130,000       -  - ประชาชนไดเรียนรูและเขาใจ กองแผนฯ

บานตะโละดือรามัน ศาสนาท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปรับ จริยธรรม ในหลักการดานศาสนาและ

14 โครงการถวายสังฆทานแดพระภิกษุใน

พ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต

เพ่ือเปนการปกปองพระพุทธศาสนาให

คงอยูกับ 4 จังหวัดชายแดนใต

จัดงานตักบาตรและถวายสังฆทานแด

พระภิกษุสงฆใน 4 จังหวัดชายแดนใต

100,000      100,000      100,000      ประชาชนเกิดความรวมมือ

และตระหนักถึงการรักษา

พระพุทธศาสนา

กองคลัง 

(อุดหนุน)

15 โครงการวิทยุรอมฎอน เพ่ือจัดรายการวิทยุมุงเนนใหความรู จัดรายการวิทยุในเดือนรอมฏแน 50,000       50,000       50,000       สังคมไทยมีความสงบสุข กองคลัง

ประชาชนเก่ียวกับคุณคาในการ และประชาชนดําเนินชีวิต (อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ปฎิบัติตนในเดือนรอมฎอน ไดอยางมีความสุข

16 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ และ -เพ่ืออนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาทอง จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชิวิต เชน 200,000       -  - ประชาชนไดทราบถึงคุณคาทาง กองคลัง

งานมหกรรมสินคาชุมชน "หน่ึงตําบล ถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน ใหเปนมรดก เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน และอ่ืน ๆ ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน (อุดหนุน)

หน่ึงผลิตภัณฑ" อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี สืบทอดสูเยาวชนรุนหลัง

-เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี

ความสันติสุขใหเกิดข้ึนในสังคม ชุมชน

และครอบครัว
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17 โครงการเด็กดี V - Stat ผูนําฟนฟู

ศีลธรรมโลก

เพ่ือสรางผูนําเยาวชนตนแบบดาน

ศีลธรรมท่ีมีศีลธรรมพ้ืนฐาน และเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจริง

นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

300,000      300,000      300,000      ไดเยาวชนท่ีเปนตนแบบดาน

ศีลธรรมพ้ืนฐานและเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจริง

กองคลัง 

(อุดหนุน)

18 โครงการทําพิพิธภัณฑพระเครื่องหลวง

พอทวด วัดชางให

เพ่ือจัดทําพิพิธภัณฑพระเครื่องหลวง

พอทวดท่ีเปนแหลงดั้งเดิมของประเทศ

เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวของ

จังหวัดปตตานี

จัดทําพิพิธภัณฑ ณ วัดราษฎรบูรณะ 

(วัดชางให)

5,000,000   5,000,000   5,000,000   จังหวัดปตตานีไดพิพิธภัณฑ

พระเครื่องหลวงพอทวดท่ีมี

การรวมประวัติอยางสมบูรณ 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

และสราง

กองคลัง 

(อุดหนุน)

19 โครงการอนุรักษและสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของจังหวัดปตตานี เพ่ือเปนการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

หมูบานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 500,000      500,000      500,000      ประชาชนไดตระหนักและ

รวมกันอนุรักษศิลปและ

วัฒนธรรม

กองคลัง 

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

20 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

เรียนรูตามหลักพุทธศาสนา 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางให

เปนประโยชน

จัดบรรพชาสามเณรในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

120,000      120,000      120,000      เด็กและเยาวชนสามารถใช

หลักธรรมในการดําเนินชีวิต

กองคลัง 

(อุดหนุน)

21 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ (วันพอและวันแม

แหงชาติ)

เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

พระบรมราชินีนาถและบุพการี เน่ืองใน

โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ

สนับสนุนการจัดงานวันพอและวันแม

แหงชาติ

40,000       40,000       40,000       ไดแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี

กองคลัง 

(อุดหนุน)
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22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

สอนอัลกรุอานตามแนวตีลาวาตี

เพ่ือเปนแนวทางในการสอน

อัลกรุอานท่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับเด็ก

รุนใหมเพ่ือเขาใจความสําคัญหลักการ

อานอัลกุรอาน สามารถทองจําและ

นําไปใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือรูและ

เขาใจเก่ียวกับวิธีการสอนอัลกุรอานท่ี

ถูกตองและงายในการเรียนรู

นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 300,000      300,000      300,000      นักเรียนตาดีกาเกิดความรู

ความสามารถ ทักษะและ

ศักยภาพในการเผยแพร

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ตาดีกาเกิดความรูเรื่องการ

สอนอัลกุรอานตามแนวทาง

ของตีลาวาตี

กองคลัง 

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

23 โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอ

ประจําป

เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม

สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ

ตาดีกา เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและ

ความสามัคคี ระหวางนักเรียนตาดีกา

ดวยกัน เพ่ือเสริมสรางคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัด 600,000      600,000      600,000      นักเรียนตาดีกาเขาใจ       

ถึงพัฒนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน,เกิดความรักความ

สมัคคีระหวางนักเรียน

ตาดีกา

กองคลัง 

(อุดหนุน)

24 โครงการจัดซื้อสื่อหนังสือการเรียนการ

สอนใหกับโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

จัดซื้อสื่ออุปกรณสื่อการเรียนการสอน นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 250,000      250,000      250,000      นักเรียนตาดีกามีสื่อการเรียน

การสอนสําหรับใชในการเรียน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

25 โครงการจัดงานอนาซีด ปดาตู และสา

เยาะสูอาเซียน

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ

เยาวชน, เพ่ือเปนการสงเสริมในดาน

ภาษาและวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือ

สรางความสามัคคีและมิตรภาพ

นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนตาดีกามีการพัฒนา

ในดานการขับรองอัลนาซีด, 

นักเรียนตาดีกาเกิดความ

สํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม

กองคลัง 

(อุดหนุน)
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26 โครงการมหกรรมตาดีการะดับ 5 

จังหวัดภาคใต ประจําป

เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม

สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ

ตาดีกาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ และ

ความสามัคคีระหวางนักเรียนตาดีกา

ดวยกัน,เพ่ือเสริมสรางคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนตาดีกาเขาใจถึง

พัฒนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน

เกิดความรักความสามัคคี

ระหวางนักเรียนตาดีกา

กองคลัง 

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

27 โครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติถวายพระ

ราชกุศลแด สมเด็จพระเทพเจา

รัตนราชสุดาฯในวันคลายวันพระราช

สมภพเพ่ือใหเด็กๆและเยาวชนไทยได

ศึกษาเลาเรียนคําสอนทางพุทธศาสนา

ในระหวางปดการศึกษา,เพ่ือใหเด็กๆ

และเยาวชนไทยมีพ้ืนฐานทางดาน

จิตใจท่ีสมบูรณ

เด็กนักเรียนหญิงจากโรงเรียนตางๆ 

หรือเยาวชนหญิงอายุตั้งแต 11-20 ป 

จํานวน 40 คน ตั้งแต ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ถึง ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

30,000       30,000       30,000       เด็กและเยาวชนไดตระหนัก

ถึงพระคุณของบิดา มารดา 

และครูบาอาจารย เด็ก และ

เยาวชนไทยมีความเขาใจ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพ่ิมมากข้ึนเด็ก และเยาวชน

ไทยใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนท้ังแกตนเอง และ

สวนรวม

กองคลัง 

(อุดหนุน)

28 โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาจาก

แหลงเรียนรูนอกสถานท่ี

เพ่ือใหเด็กมีความภาคภูมิใจในความ

เปนพุทธ,เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู

อยางมีความสุขจากประสบการณนอก

สถานท่ี

เด็กนักเรียน ช้ัน ป.5 - ม3 จํานวน 110

 คน

100,000      100,000      100,000      นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ

ไดรับความรูในหลักศาสนา

และสามารถนํามาใชใน

ชีวิตประจําวัน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

29 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการ เพ่ือเปนการสืบสานและเผยแพร สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุด 57,500        -  - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กองคลัง

แตงกายของทองถ่ิน ประเพณีวัฒนธรรมการแตงกายของ พรอมผาคลุม ราคา 500 บาทตอคน X มีความรักและหวงแหน (อุดหนุน)

ทองถ่ินของตนและเกิดความภาคภูมิใจ 115  คน ในประเพณีวัฒนธรรมการ

รักหวงแหน อนุรักษไว แตงกาย
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30 โครงการเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล -เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ตอสถาบัน รวมเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 150,000       -  - ลูกเสือชาวบานจังหวัดปตตานี กองคลัง

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย สมเด็จพระนางเจาฯ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีโอกาสไดแสดงความจงรัก (อุดหนุน)

พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  และ ภักดี และจัดกิจกรรมเฉลิม

-เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูนําไปสู ทัศนศึกษาภาคตะวันออก พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
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การดําเนินงานลูกเสือชาวบาน พระบรมราชินีนาถ รวมกับ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลูกเสือชาวบานท่ัวประเทศ

31 โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม  - เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนในหลักศาสนา  - สนับสนุนงบประมาณคาตอบแทน 48,000        -  - นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจใน กองคลัง

ท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชใน วิทยากร ในอัตรา 200 บาท/ช่ัวโมง หลักการดานศาสนาและ (อุดหนุน)

ชีวิตประจําวัน สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง

 - เพ่ือเปนการพัฒนาดานจริยธรรม

32 โครงการประเพณีวันสงกรานต ประจําป  - เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสาน  - สนับสนุนการจัดงานประเพณี 100,000       -  - ราษฎรไดสืบสานประเพณีอันดี กองคลัง

ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสงกรานต งามของทองถ่ิน (อุดหนุน)

33 โครงการสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบาน เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมพ้ืนบาน 30,000       - - ประชาชนไดสืบสานประเพณี กองคลัง

และอาหารโบราณ วัฒนธรรมทองถ่ิน/ชุมชน และ และอาหารโบราณ อันดีงามของทองถ่ิน (อุดหนุน)

อาหารโบราณ

34 โครงการสัมมนาวิชาการทางภาษา -เพ่ือยกระดับภาษามลายูในจังหวัด  - จัดฝกอบรมใหความรูทางดาน 80,000       - - ผูเขารวมสามารถเพ่ิมขีด กองคลัง

มลายู เรื่อง Bahasa Melayu ชายแดนใต ภาษามลายู ความสามารถ ทักษะในการ (อุดหนุน)

Membangun Tamadun Bangsa -เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ทักษะ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ใชภาษามลายูของเยาวขน

(ภาษามลายูยกระดับอารยธรรมของชาติ) ในการใชภาษามลายูของเยาวชน

35 โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุบริเวณ

โรงเก็บรถเครื่องจักรกล ตําบลรูสะมิแล

 อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี

เพ่ือเปนสถานท่ีเก็บอุปกรณ และสิ่ง

ตาง ๆ 

กอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ  ขนาดกวาง

 15.00  เมตร ยาว  20.00  เมตร สูง 

6.50 เมตร พรอมช้ันวางของ

2,300,000    -  - สามารถเปนท่ีเก็บอุปกรณ

ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ

กองชาง

69
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36 โครงการจัดซื้อวัสดุสมทบการกอสราง

บูรณะสถานท่ีสําคัญทางศาสนา เชน 

มัสยิด วัด อาคารละหมาด ศูนย

จริยธรรม และอ่ืนๆ ในจังหวัดปตตานี

เพ่ือสนับสนุนการกอสราง การ

ซอมแซมสถานท่ีสําคัญทางศาสนา ซึ่ง

เปนท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชน

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หิน อิฐ ดิน

ทราย  เหล็ก ฯลฯ สมทบการ

กอสรางศาสนสถานและศูนยจริยธรรม

ประจําหมูบาน

3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ

ศาสนกิจและมีศูนยฝกอบรม

จริยธรรมอยางเพียงพอ

กองชาง

37 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพ่ือใชเปนสถานท่ีรวบรวมความรู  - กอสรางอาคารศูนยแหงการเรียนรู 4,000,000    -  - ประชาชนไดมีศูนยการเรียนรู กองชาง

แหงการเรียนรู ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง ของทองถ่ิน ใหประชาชนใชเปนแหลง จํานวน 1 หลัง และเปนแหลงรวบรวม

จ.ปตตานี สืบคนขอมูล องคความรูและภูมิปญญา

ทองถ่ิน

38 โครงการกอสรางอาคารศูนยการศึกษา เพ่ือใชเปนสถานท่ีศึกษาของผูพิการ กอสรางอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 2,000,000    -  - เพ่ือใหผูพิการและผูดอยโอกาส กองชาง

พิเศษพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี และผูดอยโอกาสตาง ๆ จํานวน 1 หลัง  พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ไดมีสถานศึกษา

39 โครงการจัดงานประกวดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมความเปนอัตลักษณของ ครู/นักเรียนประจําศูนยการเรียนรู 300,000      300,000      300,000      นักเรียนมีความรูความเขาใจ กอง

ประกวดอนาซีด,สายัค,อาซาน, ทองถ่ิน และเพ่ือพัฒนาขีดความ ประจําจังหวัดตาดีกา สังกัดคณะ ในกิจกรรม สามารถพัฒนา การศึกษาฯ

การอานพระคัมภีรอัลกุรอาน สามารถในการขับรองอนาซีด,สายัค กรรมการอิสลามปตตานี โรงเรียนละ ไดถูกตองและมีประสิทธิภาพ

ประจําป 2557 อาซาน และการอานพระคัมภีร 6 คน จัดกิจกรรม 2ครั้งๆละ 6 อําเภอ

อัลกุรอานของนักเรียนในพ้ืนท่ี 

จ.ปตตานี

40 โครงการสงเสริมกิจกรรมศิลป เพ่ือสงเสริมความรู สนับสนุนใหรูจัก ครู/นักเรียนโรงเรียนระดับประถม 70,000       70,000       70,000       นักเรียนมีความรูความเขาใจ กอง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม และ ศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 60 คน และสามารถพัฒนาในทางท่ี การศึกษาฯ

ประจําป 2557 ภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ ถูกตองในดานศิลปวัฒนธรรม

ทางดานศิลปวัฒนธรรมและ และภูมิปญญาทองถ่ิน

ภูมิปญญาทองถ่ิน
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41 โครงการเยี่ยมเยียนวัดในเทศกาล เพ่ือเปนการทํานุบํารุงศาสนา จัดซื้อเครื่องอัฐบริขารตางๆ เชน 100,000      100,000 100,000 วัดไดรับเครื่องอัฐบริขาร และ กอง

เขาพรรษา เทียนพรรษา เครื่องปจจัยไทยธรรม เครื่องใชตางๆอยางเพียงพอ การศึกษาฯ

และเครื่องใชอ่ืนๆ ใหกับวัดในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

42 โครงการจัดงานพิธีรวมละหมาด เพ่ือสงเสริม สนับสนุนประเพณีและ ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 600,000      600,000      600,000      ประชาชนไดมีสวนรวมในการ กอง

เน่ืองในวันฮารีรอยอฮัจย วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน อีกท้ัง เยาวชนและประชาชนใน จ.ปตตานี อนุรักษประเพณีและ การศึกษาฯ

ประจําป 2557 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินได จํานวนประมาณ 5,000 คน วัฒนธรรมอันดีงามของ

มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวัน รวมกันทํากิจกรรมในวันฮารีรอยอฮัจย ทองถ่ิน รวมท้ังไดมีโอกาส

สําคัญทางศาสนาอิสลาม สรางสาย เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ

สัมพันธความสามัคคี ความเปนอัน ทางศาสนา

หน่ึงอันเดียวกันของประชาชน

43 โครงการสนับสนุนแหเรือพระใน เพ่ือสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดี สนับสนุนการแตงเรือในเทศกาล 20,000       20,000       20,000       สามารถเผยแพรคุณคาทาง กอง

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ของทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนได ชักพระของวัดในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ วัฒนธรรมและภูมิปญญา การศึกษาฯ

มีสวนรวมในการสืบทอดประเพณี ไมแกน ทองถ่ิน เกิดความสามัคคี 

วัฒนธรรมอันเกาแกสืบไป เสียสละใหแกบุคคลในองคกร

44 โครงการอบรมจริยธรรมฤดูรอนในพ้ืนท่ี  - เพ่ือใหประชาชนไดเรียนในหลัก  - จัดฝกอบรมใหความรูทางดาน 50,000        -  - ประชาชนไดเรียนรูและเขาใจ กอง

จังหวัดปตตานี ศาสนาท่ีถูกตอง และสามารถนําไปปรับ จริยธรรม ในหลักการดานศาสนาและ การศึกษาฯ

ใชในชีวิตประจําวัน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
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 - เพ่ือเปนการพัฒนาดานจริยรรม

45 โครงการปตตานีมีดาว เพ่ือใหโอกาสนักเรียนไดแสดงความรู โรงเรียนเปดสอนระดับมัธยมศึกษา 200,000      200,000      200,000      โรงเรียนเกิดการพัฒนาทาง กอง

ความสามารถ ไมนอยกวา 32 โรง เขารวมแขงขัน วิชาการ นักเรียนตางสถาบัน การศึกษาฯ

ทักษะทางวิชาการ ตางศาสนิกชนไดมีโอกาส

ปฎิสัมพันธกันกอใหเกิดความ

สามัคคีอยางยั่งยืน

71

46 โครงการพัฒนาเด็กปตตานีสูความ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีความรู นักเรียนระดับศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียน 5,000,000   1,000,000   500,000      นักเรียนท่ีเรียนจบช้ัน ม.6 กอง

เปนเลิศทางดานวิชาการ ความสามารถ และมีความพรอม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 40 คน สามารถสอบเขาศึกษาตอ การศึกษาฯ

ไดเรียนรูจากวิทยากรท่ีมีความรู ในมหาวิทยาลัยได 80%

ความสามารถ
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33,095,500     19,610,000     19,160,000     

46             32             32             
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1 โครงการครอบครัวผาสุก เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง สราง

ความรัก ความอบอุน ใหเกิดข้ึนใน

สถาบันครอบครัวใหรูจักวางแผน ซึ่ง

เปนรากฐานในการดําเนินชีวิตตอไปใน

อนาคต

ฝกอบรม สัมมนาใหแกกลุมเยาวชน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปละไมนอยกวา

 500 คน

      600,000       650,000       700,000 สรางความรักความเขาใจให

เกิดข้ึนในครอบครัวและรูจัก

การวางแผนครอบครัว

สํานักปลัดฯ

2 โครงการพบปะครอบครัวประสบ

ปญหาดานตางๆ

เพ่ือใหผูท่ีอยูในภาวะวิกฤติจาก

เหตุการณตางๆ เกิดความรูสึกวาไมถูก

ทอดท้ิงใหตอสูตามลําพัง

ออกพบปะผูประสบเหตุรายแรงดาน

ตางๆ โดยการปลอบขวัญและแสดง

ธรรมตามหลักศาสนา

      400,000       400,000       400,000 ครอบครัวผูประสบเหตุมี

ความอบอุนและมีความเช่ือมั่น

ในภาครัฐมากข้ึน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการศึกษาดูงานสรางความสัมพันธ

ระหวางผูนําศาสนา เยาวชนและผูสูงอายุ

เพ่ือใหเยาวชนและผูสูงอายุเกิดการ

เรียนรู และสรางความเขาใจถึงความ

แตกตางสูสังคมสันติสุขในพ้ืนท่ีอําเภอ

ตางๆ

-ฝกอบรมใหความรูแกกลุมเยาวชน

ผูสูงอายุ ผูนําศาสนา     

-ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

      500,000       500,000       500,000 เกิดการเรียนรูและสรางความ

เขาใจในการอยูรวมกันใน

สังคมอยางสันติสุข

สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธให

ความรูแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป

เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเยาวชนไดปฏิบัติ

ตนตามกรอบศีลธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมอันดี

จัดทําปายประชาสัมพันธ รณรงคให

เยาวชนปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม และวิถีชีวิตในทองถ่ิน

      800,000       800,000       800,000 เยาวชนมีจิตสํานึกคอย

เตือนสติใหทําสิ่งท่ีถูกตอง

สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดงาน “ทองถ่ินไทย รวมใจ

ภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว”

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมี

 สวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก

รอน

-เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการปรับปรุงภูมิ

ทัศน

-จัดหาพันธุกลาไม

       50,000        50,000        50,000 องคกรปกครองสวนทองถ่ินได

มีสวนรวมในการแกไขปญหา

ภาวะโลกรอน

สํานักปลัดฯ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของ -นําแกนนําสตรีมุสลิมไปศึกษาดูงาน 5,000,000   5,000,000   5,000,000   สตรีมุสลิมจังหวัดปตตานี กองแผนฯ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.4 สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

มุสลิมในจังหวัดปตตานี สตรีมุสลิมในการดําเนินชีวิตตลอดถึง -จัดงานพบปะสตรีมุสลิมประจําป ไดนําความรูไปปรับใชในชีวิต

ความเปนแมและภรรยาท่ีดี ประจําป
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7 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิต

ครอบครัวมุสลิมใหม จังหวัดปตตานี  

(มุอัลลาฟ)

เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม

ในทุกมิติแกครอบครัวมุสลิมใหม

อุดหนุนงบประมาณใหแกวิทยาลัย

อิสลามศึกษา โดยฝกอบรมใหความรู

แกมุสลิมใหมเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด

ปงบประมาณศึกษาดูงานนอกสานท่ี

70,000       100,000      100,000      มุสลิมใหมในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานีไดเรียนรูและเขาใจใน

ศาสนาอิสลามท่ีถูกตอง

กองคลัง 

(อุดหนุน)

8 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพมุสลิม (ผูนํา

ครอบครัว)

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางศาสนา แกผูนํา

ครอบครัว ใหสามารถพัฒนาตนเอง

และชุมชนไดในโอกาสตอไป

ฝกอบรมใหความรู เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ

160,000      160,000      160,000      สามารถพัฒนาตนเอง 

ครอบครัว ไปในทางท่ีดีข้ึน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

9 โครงการจัดงานวันพบปะครอบครัว

มุสลิม ครั้งท่ี 5

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางศาสนาแกผูนํา

ครอบครัว และสมาชิกไดมีโอกาสได

รวมกิจกรรมศาสนากับองคกรอ่ืนๆ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย

-การบรรยายใหความรู

-การจัดแสดงนิทรรศการและอ่ืนๆ

300,000      300,000      300,000      ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนํา

ความรูไปพัฒนาตนเอง

ครอบครัวและสังคม

กองคลัง 

(อุดหนุน)

10 โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮและ

บุคคลท่ัวไป ครั้งท่ี 7

เพ่ือใหเกิดความรักและความสามัคคี,

เพ่ือใหกลุมสตรีมุสลิมมีความเขาใจใน

หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม

จัดอบรมใหกับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป

จัดอบรมใหกับคณะกรรมการสมาชิก

มุสลีมะฮ

210,000      210,000      210,000      มุสลีมะฮไดรับความรูคู

คุณธรรมถูกตองตามหลัก

อัลอิสลาม,สามารถนําความรู

ไปปฏิบัติอบรมสั่งสอนสมาชิก

ในครอบครัว

กองคลัง 

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ

มุสลีมะฮ 12 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือใหมุสลีมะฮมีความรู ความเขาใจ

ในหลักการอัล-อิสลาม,เพ่ือใหเกิด

ความรักและความสามัคคี,เพ่ือให

ชุมชนและสังคมเกิดความสันติสุข

อยางยั่งยืน,เพ่ือใหการพัฒนาตนเองสู

การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี

จัดฝกอบรมสมาชิกกลุมมุสลีมะฮในแต

ละอําเภอ 12 อําเภอในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

1,000,000   1,000,000   1,000,000   สมาชิกกลุมสามารถประพฤติ

ตามหลัก อัล-อิสลามเปน

แบบอยางท่ีดีแกชุมชนและ

ศาสนาอ่ืนๆอันนํามาสันติสุข

ในสังคมอยางยั่งยืน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

12 โครงการเยาวชนรุนใหมใสใจครอบครัว เพ่ือใหเยาวชนมีการพัฒนาตนเอง ฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนท่ัวไป       150,000       150,000       150,000 ลดอัตราการติดยาเสพติดของ กอง

หางไกลยาเสพติด สูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ัน เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี การศึกษาฯ
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13 โครงการจัดทําลูยางสังเคราะหออก

กําลังกายสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ

บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี

เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานท่ีสําหรับการ

ออกกําลังกายในพ้ืนท่ีสนามกีฬากลาง 

 อบจ.ปตตานี

กอสรางลูยางสังเคราะหสําหรับออก

กําลังกายของผูสูงอายุ พ้ืนท่ีไมนอยกวา

  490.00  ม. พรอมจัดหาอุปกรณ

อํานวยความสะดวก เชน เกาอ้ีน่ัง

4,000,000   - - มีสถานท่ีออกกําลังกาย สําหรับ

ผูพิการ และผูสูงอายุ

กองชาง

14 โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนย 

OTOP ทุงนเรนทร อ.หนองจิก      

จ.ปตตานี

รักษาทรัพยสินของ  อบจ.ปตตานี กอสรางรั้วสูง  2.00 เมตร ยาว 495.00

 เมตร  พรอมประตู กวาง  8.00  เมตร

  จํานวน  2  ชอง

1,300,000   - - -สามารถปองกันทรัพยสินของ

ทางราชการไดอยางถาวร

-สามารถแสดงถึงอาณาเขต

ของศูนย  OTOP

กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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14,540,000     9,320,000      9,370,000      

14             12             12             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการชวยเหลือประชาชนและเด็ก

นักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี

-เพ่ือใหประชาชนและเด็กนักเรียนท่ี

ยากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

-เพ่ือใหผูบริหารสามารถไดพบปะเยี่ยม

เยียนราษฎรและเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี

อยางใกลชิด

-เด็กนักเรียนชาย - หญิง ท่ียากจนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 12 

อําเภอๆ ละ จํานวน 50 คน 

-ประชาชนชาย - หญิง ท่ียากจนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 12 

อําเภอๆ ละ 50 คน

      600,000       650,000       700,000 ประชาชนและเด็กนักเรียน

ไดรับความสะดวกในงาน

บริการรวมท้ังไดรับประโยชน

จากการชวยเหลือจากทาง

ราชการ

สํานักปลัดฯ

2 โครงการคุมครองเด็ก เยาวชนและสตรี เพ่ือใหเด็ก เยาวชนในสถานศึกษา ไดมี

ความรู ความเขาใจถึงกฎหมายการ

ลงโทษตอการกระทําผิดตอเด็ก 

เยาวชนและสตรี

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักเรียน 

นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและ

เอกชน ปละไมนอยกวา 3 รุน  รุนละ 

100 คน

       50,000        50,000        50,000 นักเรียน นักศึกษาไดมีความรู

ในดานกฎหมาย การคุมครอง

สิทธิในข้ันตน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุนและสงเสริม

การประชาสัมพันธ การใหความรูเรื่อง

สุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนและชุมชนไดเรียนรู

การปองกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนในแตละ

ฤดูกาล เชน ไขเลือดออก ทางเดิน

อาหาร อุจจาระรวง และโรคฟนผุ ฯลฯ

จัดทําปายประชาสัมพันธแผนพับ 

รวมท้ังการสนับสนุนการเดินรณรงค

เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการเฝา

ระวังการปองกันและการรักษา

      500,000       500,000       500,000 ประชาชนและเด็กนักเรียน

ไดรับความสะดวกในงาน

บริการ รวมท้ังไดรับประโยชน

จากการชวยเหลือจากทาง

ราชการ

สํานักปลัดฯ

4 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสราง

ศักยภาพผูนําเยาวชนจังหวัดปตตานี

เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหกับกลุม

เยาวชนไดเรียนรูนําไปพัฒนาสังคม/

ชุมชนของตนเองในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง 

และอ่ืนๆ

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกเยาวชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปละ 2 รุน รุน

ละ 100 คน

      300,000       300,000       350,000 ทําใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษา

เรียนรูและนํามาพัฒนาตนเอง

ในสังคมและชุมชนตอไป

สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.5 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการวัยใส ใจสะอาดเปรื่องปราชญ

ดวยคุณธรรม

เพ่ือเสริมสรางใหเยาวชนเปนผูมี

คุณธรรมบนพ้ืนฐานตามหลักศาสนา

ดําเนินงานรวมกับสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจัดสง

เยาวชนเขารวม ท้ัง 12 อําเภอ

      500,000       500,000       500,000 เยาวชนไดตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

สํานักปลัดฯ
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6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรมของ

ผูสูงอายุ

เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีโอกาสปฏิบัติธรรม 

เสริมสรางสมาธิ มีความรูทักษะในการ

ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ผูสูงอายุของแตละชมรมท้ัง 12 อําเภอ       250,000       250,000       250,000 ผูสูงอายุมีความรูและทักษะใน

การดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต

สํานักปลัดฯ

7 โครงการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดปตตานี

เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

-จัดอบรมสัมมนา ปละไมนอยกวา 300

 คน 

-จัดแขงขันกีฬาเน่ืองในวันสงเสริม

สุขภาพผูสูงอายุจังหวัดปตตานี

   1,000,000    1,000,000    1,000,000  ผูสูงอายุ ไดมีโอกาสพบปะ

และทํากิจกรรมรวมกัน 

ผูสูงอายุ มีสุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลัดฯ

8 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เพ่ือสรางอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชน

ฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีเปนอาสาสมัคร       250,000       300,000       350,000 ผูสูงอายุในชุมชนไดรับการ

ดูแลชวยเหลือตามสภาพ

ปญหาและความตองการ

สํานักปลัดฯ

9 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูพิการจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับสิทธิของผูพิการ

ตลอดถึงใหความรูแกผูดูแลคนพิการ

ใหสามารถชวยเหลือผูพิการได

-จัดอบรมใหความรูแกผูพิการและ

ผูปกครองของผูพิการ 

-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณอํานวยความ

สะดวกแกผูพิการ

       50,000        50,000        50,000 ผูพิการไดรับการดูแลและ

ไดรับการชวยเหลือจาก

ภาครัฐอยางท่ัวถึง

สํานักปลัดฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ

ผูนําสตรีตําบลตะโละกาโปร

-เพ่ือสงเสริมใหกลุมสตรีมีอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได ลดรายจาย

-เพ่ือยกฐานะครอบครัวพนขีดความ

ยากจน 

-เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนา

เศรษฐกิจของชุมชนใหดีข้ึน

-เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมี

คุณคายิ่งข้ึน

-ฝกอบรมกลุมสตรี จํานวน 2 วัน ๆ ละ

 40 คน ทัศนศึกษาดูงาน OTOP  

จํานวน 7 วัน

      300,000       350,000       350,000 -กลุมสตรีสามารถมีรายได

เพ่ิมข้ึนพนขีดความยากจน

ตามเกณฑ จปฐ. 

-กลุมสตรีมีความรักความ

สามัคคีในชุมชน กลุมสตรี

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางสตรีในหมูบานและ

ตําบล

สํานักปลัดฯ

11 โครงการสงเสริมสนับสนุนผูพิการ เด็ก

กําพรา ผูดอยโอกาส

เพ่ือเปนการสงเคราะหแกผูพิการ เด็ก

กําพรา และผูดอยโอกาส ใหดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดเหมือนคนปกติท่ัวไป

-ฝกอบรมอาชีพ 

-สงเสริมการประกอบอาชีพตามความ

ถนัด

      200,000       200,000       200,000 ทําใหผูพิการ ผูดอยโอกาสเด็ก

กําพรา สามารถดํารงชีวิตอยู

ไดเหมือนคนปกติ

สํานักปลัดฯ
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12 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตกลุมสตรี

แมบาน

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตแมบานและ

ครอบครัวเพ่ือสงเสริมคุณธรรมเด็กและ

เยาวชนซึ่งเปนผลผลิตในสถาบัน

ครอบครัวใหเปนคนดีมีความสุขและมี

คุณธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหสถาบันครอบครัว

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ของแมบาน 

หมูบานละ 6 คน ท้ังหมด 84 หมูบาน

      352,800       352,800       352,800 -สตรีแมบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

 มีความรู สามารถถายทอด

ความรูใหกับบุคคลใน

ครอบครัวและชุมชนได

-ชุมชนและสังคมไดรับการ

พัฒนาสูสังคมสันติสุข

สํานักปลัดฯ

13 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคน

หูหนวกจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหความรูแกคนหูหนวกเก่ียวกับ

สิทธิและประโยชนของผูพิการ

จัดอบรมใหความรูแกคนหูหนวก และ

ผูดูแลคนพิการ

       50,000        50,000        50,000 คนหูหนวกและผูดูแลไดรับ

ความรูเก่ียวกับสิทธิและ

สวัสดิการ

สํานักปลัดฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการสอนภาษามือไทยใหกับคนหู

หนวกท่ีไมรูหนังสือจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหความรูทางดานการใชภาษามือ

ไทยในการสื่อสารใหกับคนหูหนวก

จัดอบรมใหแกคนหูหนวก       150,000       150,000       200,000 คนหูหนวกและผูดูแลไดรับ

ความรูเก่ียวกับสิทธิและ

สวัสดิการ

สํานักปลัดฯ

15 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใน

ชุมชนจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีสงสัยเปน

โรคไดรับการสงตอเพ่ือตรวจวินิจฉัย

และดูแลตามมาตรฐาน

ประชาชนในชุมชน ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป       700,000       700,000       700,000 ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป 

ไดรับการตรวจคัดกรองความ

เสี่ยงโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง

สํานักปลัดฯ

16 โครงการสนับสนุนกายอุปกรณดาน

สายตาผูสูงวัยจังหวัดปตตานี

- เพ่ือใหประชาชนท่ีมีอาการผิดปกติ

ทางสายตาไดรับแวนตาเพ่ือใหมองเห็น

ตามปกติ

- เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ผูสูงวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 

12 อําเภอ

   8,000,000  -  - ประชาชนไดรับแวนสายตา

เพ่ือแกปญหาดานการมองเห็น

โดยสามารถใชในชีวิตประจําวัน

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สํานักปลัดฯ
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17 โครงการสงเสริมการดําเนินงานของสภา

เด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดทราบถึง

สิทธิบทบาทหนาท่ีของตน

- เพ่ือพัฒนาทักษะดานผูนําเด็กและ

เยาวชน

สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็ก

และเยาวชนในจังหวัดปตตานี

      200,000       250,000       300,000 - เด็กและเยาวชนไดรับรูถึง

บทบาทหนาท่ีของตนเองใน

สังคม

- เด็กและเยาวชนไดรับการ

พัฒนาทักษะดานผูนํา

สํานักปลัดฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

18 โครงการฝกอบรมและเขาคายเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน

- เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกตอการดํารงชีวิต

ดวยคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาม

- เพ่ือสรางจิตสํานึกในการรับผิดชอบ

ตอการแกไขปญหาและพัฒนาสังคม

- เพ่ือเสริมสรางทักษะการเขาทํางาน

รวมกับผูอ่ืนและเรียนรูวิถีชีวิตและ

สัมผัสบรรยากาศการอยูรวมกัน

เยาวชนจังหวัดปตตานี (ในระบบ, นอก

ระบบ และนอกระบบการศึกษา)

      100,000       200,000       200,000 - เยาวชนเขาใจดานคุณธรรม

และจริยธรรม

- เยาวชนมีจิตสํานึกตอการ

ดํารงชีวิตดวยคุณธรรมและ

ศีลธรรมอันดีงาม

- เยาวชนสามารถนําความรูท่ี

ไดไปประพฤติและปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัดฯ

19 โครงการจางนักเรียน นักศึกษาทํางาน

ในชวงปดภาคเรียน

- เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน

- เพ่ือชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง 

และสามารถสรางประสบการณในการ

ทํางาน

นักเรียน นักศึกษา ผูมีวุฒิการศึกษาไม

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (จบ

มัธยมศึกษาปท่ี 3) และอายุไมต่ํากวา 

15 ป

       20,000        20,000       200,000 - นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

- นักเรียน นักศึกษามีรายได

ระหวางปดภาคเรียน และมี

ประสบการณในการทํางาน

สํานักปลัดฯ

20 โครงการเสริมสรางความสัมพันธชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีของชุมชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 350,000       -  - องคกรสตรี เยาวชน และชุมชน สํานักปลัดฯ

ระดับอําเภอ โดยใชกิจกรรมเปนสื่อกลางในการสราง รวมท้ังวัสดุอุปกรณ มีความสัมพันธท่ีดี มีทัศนคติ

ความสมานฉัทน สรางทัศนคติท่ีดีตอ ท่ีดีตอกัน

กันระหวางประชาชน ผูนําชุมชน และ

เจาหนาท่ี
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21 โครงการเสริมสรางความสัมพันธ สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางประชาชน -จัดกิจกรรมเปนสื่อกลางในการสราง 350,000      - - -องคกรสตรี และองคกรเยาวชน สํานักปลัดฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชุมชน ระดับอําเภอ ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ี ความสมานฉันท สรางทัศนคติท่ีดีตอกัน เปนแกนนําในการเสริมสราง

-องคกรสตรี และองคกรเยาวชน สันติสุข

เปนแกนนําในการเสริมสรางสันติสุข -ชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี

22 โครงการจางคนพิการทํางาน เพ่ือใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือ

ดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ

คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ       200,000       200,000       200,000 คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สํานักปลัดฯ

23 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสตรี เพ่ือพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นให -ฝกอบรม 250,000      - - องคกรสตรีในทุกระดับมีความ กองแผนฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ผูนําสตรีมีความเขมแข็ง เปนฐานพลัง -ทํสนศึกษาดูงาน เขมแข็ง พรอมเปนฐานในการ

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ผลักดันการขับเคลื่อนใหเกิด

เพ่ือแกไขปญหาใหกับชุมชนและสังคม การพัฒนา และพรอมชวยเหลือ

สังคมในการแกไขปญหา

ของสังคมในทุก ๆ ดาน

และทุกระดับ

24 โครงการพัฒนาศัยภาพคณะกรรมการ เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ -ฝกอบรม 200,000      - - เกิดความสมานฉันทและเสริม กองแผนฯ

พัฒนาสตรีระดับจังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถตอการพัฒนา -ทํสนศึกษาดูงาน สรางเครือขายความรวมมือ

ความเปนผูนําของสตรีในการท่ี ระหวางสมาชิกสภาสตรี

จะบริหารจัดการองคกรสตรีใหมี แหงชาติฯ องคกรสมาชิกและ

ประสิทธิภาพ องคกรสตรีตาง ๆ ท่ัวประเทศ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต -ฝกอบรม 150,000      - - ผูสูงอายุ ไดมีโอกาสพบปะและ กองแผนฯ

อําเภอปะนาเระ ใหกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีอําเภอปะนาเระ -ทํสนศึกษาดูงาน ทํากิจกรรมรวมกัน ผูสูงอายุ

มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิต

ท่ีดีข้ึน
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26 โครงการเขาคายพัฒนาเด็กภาคฤดูรอน -เพ่ือใหความรูความเขาใจในจริยธรรม -ฝกอบรมใหความรู 800,000       -  - เยาวชนเกิดความรัก สามัคคี กองแผนฯ

อิสลามท่ีเหมาะสมกับวัย -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวาง สามารถอยูรวมกันอยางมีความ

ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน สุข

27 โครงการจัดงานวันพบปะสตรีมุสลิม

(มุสลีมะห) ประจําป

เพ่ือใหเกิดความรักและความสามัคคี, จัดอบรมใหกับสมาชิกและบุคคลท่ัวไป

จัดอบรมใหกับคณะกรรมการสมาชิก

มุสลีมะฮ

4,000,000   4,000,000   4,000,000   มุสลีมะฮไดรับความรูคู

คุณธรรมถูกตองตามหลัก

อัลอิสลาม,สามารถนําความรู

ไปปฏิบัติอบรมสั่งสอนสมาชิก

ในครอบครัว

กองแผนฯ

28 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู และเพ่ิมขีด -ฝกอบรม 250,000      - - มีทักษะ ความรู และความ กองคลัง

ผูใหความรูเด็กและเยาวชนจังหวัด ความสามารถในการเรียนการสอน -ทํสนศึกษาดูงาน สามารถในการเรียนการสอน (อุดหนุน)

ปตตานี เด็กและเยาวชน

29 โครงการเคาะประตูเยี่ยมบาน เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการ ดูแลผูปวยติดเตียงและติดบานภายใน       180,000  -  - ผูปวยติดเตียง/ติดบานไดรับ กองคลัง

ดูแลผูปวยและผูดอยโอกาสในชุมชน อําเภอยะหริ่ง การดูแลชวยเหลือดานสุขภาพ (อุดหนุน)

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน

30 โครงการฝกอบรมเด็กและเยาวชนไทย -เพ่ือใหความรูความเขาใจในจริยธรรม  - ฝกอบรมใหความรู 120,000       -  - เยาวชนเกิดความรัก สามัคคี กองคลัง

มุสลิมภาคฤดูรอน (ฟรดูอิน) อิสลามท่ีเหมาะสมกับวัย -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และ (อุดหนุน)

-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวาง สามารถอยูรวมกันอยางมีความ

ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน สุข

31 โครงการประกาศสัจธรรมอิสลาม -เพ่ือใหความรูความเขาใจในจริยธรรม  - ฝกอบรมใหความรู 239,700       -  - เยาวชนเกิดความรัก สามัคคี กองคลัง

(การเรียนการสอนกีรออาตี) อิสลามท่ีเหมาะสมกับวัย -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และ (อุดหนุน)
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-เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวาง สามารถอยูรวมกันอยางมีความ

ใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน สุข
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32 โครงการพัฒนาศัยกภาพชีวิตมุสลีมะฮ เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 278,000      - - มุสลีมะฮไดรับความรู กองคลัง

อําเภอสายบุรี มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก (อุดหนุน)

อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

33 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 60,000       - - มุสลีมะฮไดรับความรู กองคลัง

ชมรมสตรีมุสลีมะฮโคกโพธ์ิ มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก (อุดหนุน)

อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

34 โครงการสัมมนาสตรีและเยาวชนมุสลิม เพ่ือใหสตรีและเยาวชนมุสลิม จัดอบรมใหความรู แลกเปลี่ยนความคิด 140,000      - - สตรีและเยาวชนมุสลิม กองคลัง

ในพ้ืนท่ีอําเภอยะหริ่ง อยูอยางสันติสุข และทัศนคติตาง ๆ ของอิสลาม ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอยะหริ่ง (อุดหนุน)

มีชีวิตอยูอยางมีสันติสุข

35 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 60,000       - - มุสลีมะฮไดรับความรู กองคลัง

สัมพันธ มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก (อุดหนุน)

อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

36 โครงการสัมมนาเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 1,350,000   1,350,000   1,350,000   ยกระดับมาตรฐานการศึกษา กอง

การเรียนเตรียมความพรอมสู ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 การศึกษาฯ

มหาวิทยาลัย
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37 โครงการมุสลีมะฮสัมพันธ เพ่ือใหมุสลีมะฮเกิดความสามัคคี ชมรมมุสลีมะฮในพ้ืนท่ีจังหวัด 190,000      250,000      250,000      มุสลีมะฮเกิดความรักความ กอง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี มีความรูความสามารถนําไปใช ปตตานี จํานวน  200 คน สามัคคี มีความรูความเขาใจ การศึกษาฯ

ในชีวิตประจําวัน เกิดการแลก สามารถนําความรูท่ีไดไปใช

เปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ในชีวิตประจําวัน

และเกิดการพัฒนาตนเองสูการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
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38 โครงการคุณธรรม จริยธรรมเดน เพ่ือใหเยาวชนมีคุณธรรมและ เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 100,000      100,000      100,000      เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม กอง

เนนอีบาดัตในพ้ืนท่ีจังหวัด จริยธรรมท่ีดี ปลูกฝงแบบอยาง จํานวน 300  คน ท่ีดีมีแบบอยางการทําอีบาดัต การศึกษาฯ

ปตตานี ประจําปงบประมาณ การทําอีบาดัตท่ีเจริญรอยตาม

2557 ทานศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)

39 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน จํานวน 200  คน 100,000      110,000      120,000      ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด กอง

จากการเรียนรูสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี ประชาชน สงเสริมใหเกิดความ ปตตานี มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน การศึกษาฯ

จังหวัดปตตานี ประจําป เขมแข็งในครอบครัว ชุมชน 

งบประมาณ 2557 และสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน

40 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหมุสลีมะฮสามารถอาน มุสลีมะฮและบุคคลท่ัวไปใน 100,000      110,000      120,000      มุสลีมะฮสามารถปฏิบัติตัว กอง

มุสลีมะฮ และบุคคลท่ัวไป อัลกุรอานได และใหปฏิบัติได พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ตามซุนนะห การศึกษาฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ตามหลักการอัลอิสลาม

ประจําปงบประมาณ

41 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ ชมรมมุสลีมะฮในพ้ืนท่ีจังหวัด 100,000      100,000      100,000      มุสลีมะฮไดรับความรู กอง
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มุสลีมะฮ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี มีความรูความเขาใจในหลัก ปตตานี จํานวน  250 คน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก การศึกษาฯ

ประจําปงบประมาณ 2557 อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

42 โครงการเสริมสรางสุขภาพของ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ประชาชนในเขตอําเภอเมือง 80,000       80,000       80,000       เด็ก เยาวชน ประชาชนมี กอง

ประชาชน ประจําป 2557 ไดออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ปตตานี จํานวน 50 คน โดยจัด สุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง การศึกษาฯ

อยางยั่งยืน และเพ่ือใหเด็ก กิจกรรมนําเตนแอโรบิค ท้ังรางกายจิตใจ

เยาวชน ประชาชนไดมีสุขภาพ เพ่ือสุขภาพ ภาคเชาและภาคบาย

แข็งแรง สมบูรณ หางไกล ทุกวัน

จากโรคภัยไขเจ็บ
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43 โครงการคายพัฒนาเด็กภาคฤดูรอน เพ่ือใหเด็กมีคุณธรรม และจริยธรรมใน  - ฝกอบรมใหความรู 179,800       -  - เยาวชนเกิดความรัก สามัคคี กอง

ประจําป  2557 การดําเนินชีวิต และสามารถทํางานรวม -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และ การศึกษาฯ

กันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถอยูรวมกันอยางมีความ

สุข

44 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติมุสลีมะฮ เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 150,000      - - มุสลีมะฮไดรับความรู กอง

อําเภอไมแกน มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก การศึกษาฯ

อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

45 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติมุสลีมะฮ เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 100,000      - - มุสลีมะฮไดรับความรู กอง

อําเภอหนองจิก มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก การศึกษาฯ
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อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

46 โครงการมุสลีมะฮสัมพันธในพินท่ี เพ่ือใหกลุมแมบานมุสลีมะฮ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจัดใหมี 50,000       - - มุสลีมะฮไดรับความรู กอง

อําเภอโคกโพธ์ิ มีความรูความเขาใจในหลัก การสอนอัลกรุอาน คูคุณธรรมท่ีถูกตองตามหลัก การศึกษาฯ

อัลอิสลาม ปฏิบัติและนําไป อิสลาม

ประกอบอิบาดัตไดอยางถูกตอง

47 โครงการอบรมสัมมนามุสลีมะห สรางความเขมแขงใหกับสถาบัน จัดฝกอบรมใหกับมุสลีมะหและมุสลีมีน 260,000      - - มุลีมะหและมุสลีมีนไดรับ กอง

และมุสลีมีน ครอบครัว ในพ้ืน อ.ปะนาเระ และ อ.มายอ ความรูท่ีถูกตองตามหลัก การศึกษาฯ

จ.ปตตานี จํานวน  1,000 คน ศาสนาอิสลาม
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23,960,300  12,172,800  12,622,800  

47             27             27             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมและดําเนินงานการ

ปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือเตรียมความพรอมและแนวทาง

ปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ 

เชน โรคไขเลือดออก อหิวาตกโรค 

เปนตน

ดําเนินการรวมหรือสนับสนุน

งบประมาณใหแกหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบโดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ 

และอ่ืนๆ

   8,000,000    8,000,000    8,000,000 สรางหลักประกันความ

ปลอดภัยดานสุขภาพ 

พลานามัยใหแกประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

- สํานักปลัดฯ

- สนง.

สาธารณสุข

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสรางขวัญ

กําลังใจสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี

- ฝกอบรมใหความรู

- ทัศนศึกษาดูงาน

      800,000       800,000       800,000 อสม. ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการทํางาน

มากยิ่งข้ึน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการพัฒนา อปท. ในการปองกัน

และแกไขปญหาโรคเอดส

เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานปองกัน 

และแกไขปญหาโรคเอดสของ อปท.

- ฝกอบรมใหความรู

- ทัศนศึกษาดูงาน

      150,000       150,000       150,000 อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีมี

ความรูในการดูแลและปองกัน

ปญหาโรคเอดสในพ้ืนท่ี

สํานักปลัดฯ

4 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในจังหวัดปตตานีอยางเรงดวน

-เพ่ือสนับสนุนสารตรวจสิ่งเสพติด

ใหกับหนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด และวัสดุ 

อุปกรณอ่ืนๆ

   7,000,000  -  - สามารถใหการสนับสนุนสาร

ตรวจใหกับหนวยงานของรัฐท่ี

เก่ียวของไดอยางท่ัวถึง

สํานักปลัดฯ

5 โครงการคายเยาวชนรณรงคเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

เพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

ไดมีความรูความเขาใจและตระหนัก

ในพิษภัยของยาเสพติด

ฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนท่ัวไป       600,000       600,000       600,000 ลดอัตราการติดยาเสพติดของ

เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

 สํานักปลัดฯ

6 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ

ปองกันการแกไขปญหายาเสพติดและ

ปญหาดานสุขภาพ

เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติดและปญหา

ดานสุขภาพ เชน ปญหาโรคระบาด 

โรคไขเลือดออก

จัดทําปายประชาสัมพันธ และแผนพับ 

เพ่ือใหความรูเบ้ืองตนแกประชาชน 

ฝกอบรมใหความรู

      200,000       200,000       200,000 ประชาชนมีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับปญหายาเสพติด

 และการดูแลสุขภาพ

สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางพัฒนาท่ี 1.6 สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

85

7 โครงการลานสรางสรรคเยาวชนรุนใหม

หางไกลยาเสพติด  และ To Be 

Number One

- เพ่ือใหเยาวชนไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน โดยใชดนตรีเปนตัวหลัก

- เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเลนดนตรี

ของเยาวชนในจังหวัดปตตานี

เยาวชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปตตานี ท้ังในระบบและนอกระบบ

      250,000       250,000       250,000 - เปนการสรางภูมิคุมกันไมให

เยาวชนกลุมเสี่ยง เขาไปยุงกับ

ยาเสพติด

- เยาวชนกลาแสดงออกและมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม

- ปญหาการแพรระบาด

ยาเสพติดของเยาวชนลดลง

สํานักปลัดฯ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

สมาชิกชมรม“ฟาหลังฝน” จังหวัด

ปตตานี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูติดยาเสพติดท่ี

ผานการบําบัดรักษาเปนแกนนําในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

- จัดอบรม ใหกับผูไดรับการบําบัดท้ัง 

12 อําเภอ

- จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ

   1,000,000    1,000,000    1,000,000 ผูผานการบําบัดไดรับการ

ติดตามดูแลไมใหกลับไปเสพซ้ํา

- สํานักปลัดฯ

- สนง.

สาธารณสุข

9 โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพเชิง

รุกดวยกระเปายาและเวชภัณฑใหกับ

สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) จังหวัดปตตานี

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลุมสมาชิก

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) แตละอําเภอใหมีความพรอมใน

การออกปฏิบัติหนาท่ีดูแลชวยเหลือ

ประชาชน

สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) จังหวัดปตตานี จํานวน

 12 อําเภอ

   8,000,000  -  - -สามารถชวยเหลือประชาชน

ท่ีมีอาการเจ็บปวยในเบ้ืองตน

ได

-พัฒนาศักยภาพสมาชิก

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.)

สํานักปลัดฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนเพศศึกษาในสถานศึกษา

- เพ่ือใหทราบปจจัย และอุปสรรคการ

เรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา

- เพ่ือใหครูผูสอนเพศศึกษาเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียนการ

สอนเพศศึกษา และสามารถนําไป

ประยุกตใชกับสถานศึกษาของตนเอง

ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ปน. จํานวน 50 คน

      500,000       500,000       500,000 - ครูผูสอนเพศศึกษามีความรู 

ความเขาใจ และสามารถ

จัดการเรียนการสอน

เพศศึกษาในสถานศึกษา

- มีการจัดการเรียนการสอน

เพศศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

 และโรงเรียนในสังกัด

สํานักปลัดฯ
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11 โครงการฝกอบรมจริยธรรมตอตาน   ยา

เสพติด

เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานท่ี

เก่ียวของใหแก   เด็กนักเรียนกลุมเสี่ยง

ในสังกัดโรงเรียนถายโอนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

      100,000       100,000       100,000 เด็กนักเรียนมีจิตสํานึก

เก่ียวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมท่ีดีงาม

สํานักปลัดฯ

12 โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จัดฝกอบรมใหกับเยาวชน 100,000      - - เด็กและเยาวชนมีความรุ กองแผนฯ

ตอตานยาเสพติดภาคฤดูรอน ไดมีความรูความเขาใจและตระหนักใน ความเขาใจและตระหนัก

พิษภัยของยาเสพติด ถึงอันตรายและโทษของ

ยาเสพติด

13 โครงการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด

ใหกับเยาวชนในจังหวัดปตตานี
เพ่ือปองกันการติดยาเสพติดของ

เยาวชน,เพ่ือใหความรูเก่ียวกับโทษของ

เยาวชน

จัดฝกอบรมใหกับเยาวชน 190,000      190,000      190,000      นักเรียนรูถึงโทษของสารเสพ

ติดและหลีกเลี่ยงได

กองคลัง

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

14 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครชุมชน

ตานยาเสพติด

เพ่ือใหผูนําชุมชนและประชาชน

สามารถแกไขปญหาภายในหมูบาน

เพ่ือใหประชาชนรวมกันปองกัน

ยาเสพติดเพ่ือสรางจิตสํานึกของพลัง

ประชาชนและเยาวชนใหเขามามีสวน

รวมในการแกปญหา

ผูนําชุมชนและชุดรักษาความปลอดภัย

จํานวน 120 คน

50,000       50,000       50,000       ทําใหประชาชนสามารถ

ปองกันตนเองและหมูบานทํา

ใหประชาชนเขาใจการทํางาน

ของเจาหนาท่ีรัฐมากข้ึน

กองคลัง

(อุดหนุน)

15 โครงการฝกอบรมหมูบานสีขาว เพ่ือใหชุมชนตระหนังถึงปญหายา

เสพติด และเขามามีสวนรวมในการ

แกไขปญหายาเสพติด

จัดฝกอบรมใหความรู 120,000      - - ชุมชนสามารถปองกันการแพร

ระบาดของยาเสพติด

กองคลัง

(อุดหนุน)

16 โครงการรณรงคตานยาเสพติดใน

โรงเรียน

เพ่ือปองกันมิใหนักเรียนติดสารเสพติด -จัดทําปายรณรงคปองกันยาเสพติด

-อบรมใหความรูแกนักเรียน

       30,000        30,000        30,000 นักเรียนรูถึงโทษของสาร

เสพติดและหลีกเลี่ยงได

โรงเรียน

บานเขาตูม,

บานตะบิงตีงี
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27,090,000     11,870,000     11,870,000     

16             12             12             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมสัมมนาขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือพัฒนาบุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

จัดอบรม สัมมนาใหกับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

   2,000,000    2,500,000    2,500,000 ขาราชการไดรับความรู ความ

เขาใจในบทบาท และหนาท่ี

และเพ่ิมประสบการณในการ

ทํางาน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการอบรมสัมมนาลูกจางและ

พนักงานจางองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือพัฒนาบุคลากรองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

จัดอบรม สัมมนาใหกับลูกจางและ

พนักงานจางองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

      300,000       300,000       300,000 ลูกจาง และพนักงานจาง

ไดรับความรูความเขาใจใน

บทบาทและหนาท่ีและเพ่ิม

ประสบการณในการทํางาน

 สํานักปลัดฯ

3 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานีและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

######################### #########################        50,000        50,000        50,000 #################### สํานักปลัดฯ
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4 โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ของสมาชิกสภา อบจ., ผูบริหาร อบจ., 

หัวหนาสวนราชการ และเจาหนาท่ี

ท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูสรางวิสัยทัศนท่ีดี

แกสมาชิกสภา อบจ. และขาราชการ

จัดอบรมสมาชิกสภา อบจ. และ

ขาราชการ พรอมทัศนศึกษาดูงาน

   9,000,000    9,000,000    9,000,000 ทําใหสมาชิกสภา อบจ. และ

ขาราชการมีวิสัยทัศนท่ี

กวางไกล

3

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.7 การบริหารจัดการท่ีดี

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการฝกอบรมใหความรู แกเยาวชน

และประชาชนเพ่ือเสริมสรางความรู

เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวน

รวมของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือเผยแพรและเสริมสรางความรู

ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

-จัดคายอบรมยุวชนประชาธิปไตย

-จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิและ

หนาท่ีของปวงชนชาวไทย

150,000      200,000      200,000      ผูเขารับอบรมมีความรู

เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

กอง

กิจการสภาฯ

6 โครงการ อบจ. พบประชาชน เพ่ือให อบจ. ไดพบปะกับประชาชน

เปนประจําทุกเดือน เพ่ือรับทราบ

ประเด็นปญหาตาง ๆ และเพ่ือเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การนําเสนอแนวทางแกไขปญหา

ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และ

เจาหนาท่ีของ อบจ. พบปะเยี่ยมเยียน

ประชาชนในแตละ อําเภอ จําวน 12 

อําเภอ

1,000,000   1,000,000   1,000,000   อบจ.สามารถนําประเด็นท่ี

เปนปญหาของทองถ่ินมาแกไข

ไดตรงตามความตองการของ

ประชาชน

กอง

กิจการสภาฯ

7 โครงการมหกรรมตาดีกา 5 จงัหวดั เพือให้นกัเรียนและครูผู้สอนผู้บริหาร เข้าร่วมมหกรรมตาดีกา 5 จงัหวดั 300,000 300,000 300,000 นกัเรียน ครูและผู้บริหารได้มี กองแผนฯ

ชายแดนภาคใต้ โรงเรียนตาดีกา  ในพืนที  5  จงัหวดั ชายแดนภาคใต้ ความรู้และประสบการณ์เ

ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสแลก พือนํามาประยกุต์ใช้ใ

เปลยีนความรู้ นการเรียน

8 โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ินในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

เพ่ือเสริมสรางและเพ่ิมความรูความ

เขาใจทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม 

ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ เพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความ

เจริญกาวหนา

-ฝกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน

 ใหแกผูนําทองท่ีและผูนําทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน 2 รุนๆละ

 100 คน

-ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

2,000,000   2,000,000   2,000,000   ผูนําทองถ่ินมีความรู

ประสบการณและสามารถ

รวมตรวจสอบรวมพัฒนา

อบจ.ปตตานี ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กอง

กิจการสภาฯ
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9 โครงการจัดงานพบปะผูนําศาสนาใน เพ่ือเปนจิตวิทยาการเขาถึงกลุม จัดประชุมแกผูนําศาสนาเพ่ือสราง 200,000      200,000      200,000      ทําใหชองวางระหวางผูนํา กองแผนฯ

เทศกาลถือศีลอด มวลชนในระดับตางๆ และสราง ความเขาใจท่ีดีระหวางผูนําศาสนา ศาสนากับสวนราชการ และ  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ความสัมพันธอันดีระหวาง เพ่ือรวมกันแกปญหาใหกับราษฏร สรางความเขาใจอันดีสงผล  

ภาคราชการและและผูนําทองถ่ิน ในทองถ่ิน ปละ 1 ครั้ง ตอการสนับสนุน

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนา ดําเนินการจัดทําเวทีประชาคม 300,000      300,000      320,000      องคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดและประสาน ท้ังจังหวัด 12  อําเภอ และเปนคา สามารถพัฒนาและแกไข

แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด ใชจายในการจัดทําปรับปรุงแผน ปญหาใหกับประชาชน

พัฒนาฯ อบจ. ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

11 โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายเพ่ือ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ -ประชุมช้ีแจงกรอบแนวทางดําเนินงาน 500,000      500,000      500,000      ทองถ่ินไดรับการแกไขปญหา กองแผนฯ

แกไขปญหาและสงเสริมการมี อปท. และบูรณาการความรวมมือ -จัดบริการสาธารณะในดานตางๆ  ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุก ๆ

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หรือ ระหวางสวนราชการในการแกไข เชน ดานกฏหมาย ดานการศึกษา ดาน ดาน

Clinic Center ปญหาใหกับประชาชน สาธารณสุข ดานการสงเสริมอาชีพ

เปนตน  

12 โครงการสํารวจความคิดเห็นและ เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นและ จางนักเรียน  นักศึกษา ออกสํารวจ 100,000      100,000      100,000      ทําใหทราบทัศนคติของ กองแผนฯ

ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียว ทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี ความคิดเห็น  รวมท้ังจัดเก็บขอมูล ประชาชนท่ีมีตอองคการ

กับผลงานและการใหบริการของ มีตอองคการบริหารสวนจังหวัด ความตองการและความคิดเห็นของ บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ปตตานี ประชาชนในพ้ืนท่ีตอผลการดําเนิน และความตองการของ

งานของ  อบจ.ปน. ประชาชนท่ีตองการใหพัฒนา

พ้ืนท่ี

13 โครงการจัดงานพบปะผูนําศาสนาใน เพ่ือเปนจิตวิทยาการเขาถึงกลุม จัดประชุมแกผูนําศาสนา เพ่ือสรางความ 200,000      200,000      200,000      ทําใหชองวางระหวางผูนํา กองแผนฯ

เทศกาลถือศีลอด มวลชนในระดับตางๆ และสราง เขาใจท่ีดีระหวางผูนําศาสนา ศาสนากับสวนราชการ  

ความสัมพันธอันดีระหวางภาค เพ่ือรวมกันแกปญหาใหกับราษฏร และสรางความเขาใจอันดี  

ราชการและผูนําทองถ่ิน ในทองถ่ิน ปละ 1 ครั้ง สงผลตอการสนับสนุน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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14 โครงการพัฒนาศูนยเครือขายเพ่ือแกไข -เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูท่ีจะสงเสริม จัดซื้อวัสดุอุปกรณในศูนยการเรียนรู 5,645,000    -  - เกิดแหลงเรียนรูเพ่ือถายทอด กองแผนฯ

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน ใหสมาชิกในชุมชน เกิดการเรียนรู ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู

การพัฒนาทองถ่ิน (Clinic center) จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ รวมกันทุกภาคสวนในสังคม 

มีระบบการจัดการความรูและระบบ ทําใหเกิดพลังสรางสรรค 

การเรียนรูท่ีดี และการใชความรูเปน

-เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร เครื่องมือในการเลือกและ

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนการ ตัดสินใจเพ่ือแกปญหาและ

เรียนรูรวมกันในทองถ่ินและเปน พัฒนาอยางเหมาะสมท้ังดาน

ศูนยกลางในการใหขอเสนอแนะและ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ชวยเหลือในการแกไขปญหาและ

การพัฒนาทองถ่ินในลักษณะเครือขาย

-เพ่ือเปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมให

เกิดการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

และสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

15 โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการ -เพ่ือใหผูนําศาสนา ผูนําองคกร ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 500,000       -  - ผูนําศาสนา ผูนําองคกร กองแผนฯ

สรางสันติภาพในจังหวัดปตตานี ปกครองสวนทองถ่ินไดเขาใจหลักการ ผูนําศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปกครองสวนทองถ่ินในเขต

สรางสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 

-เพ่ือสรางสันติสุขอยางยั่งยืนจาก มีสวนรวมในการสรางความ

ความรวมมือของภาคประชาชน สันติสุขใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

16 โครงการเมาลิดประจําป เพ่ือใหไดรับฟงประวัติอันดีงามของ

ทานศาสดามูฮัมมัด(ศ็อล),เพ่ือสงเสริม

ใหมุสลิมนําแบบอยางของทาน

ศาสดามูฮัมมัด(ศ็อล)มาปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอี

หมามประจํามัสยิด ขาราชการมุสลิม

,คณะอาจารย/อุสตาส ร.ร.ดารุลมะ

อาเรฟปตตานี

300,000      300,000      300,000      กลุมเปาหมายไดฟงและไดรับ

ทราบประวัติของทาน

ศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล)

กองคลัง

(อุดหนุน)
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17 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บทบาท

สถาบันอูลามาและการศึกษาอิสลาม

ปจจุบัน

เพ่ือระดมความคิดเห็น ในการกําหนด

บทบาทของสถาบันอูลามาตอการ

เผยแพรอิสลาม เพ่ือกําหนดแนวทาง

การศึกษาอิสลามตอสถาบันการศึกษา

ในพ้ืนท่ี เพ่ือขจัดขอพิพาทหรือความ

เขาใจท่ีไมตรงกันในเรื่องการตีความ

หลัก

บรรดาอูลามาในจังหวัดปตตานี ยะลา

และนราธิวาสจํานวน 200 คน

250,000      250,000      250,000      สามารถกําหนดบทบาทในการ

เผยแพรศาสนาในอนาคต,

สามารถกําหนดหรือมีรูปแบบ

การศึกษาอิสลามท่ีชัดเจนใน

พ้ืนท่ี,สามารถลดขอพิพาท

หรือความเขาใจท่ีไมตรงกันใน

เรื่องการตีความ

กองคลัง

(อุหนุน)

18 โครงการอบรมวิทยากรประจํามัสยิด -เพ่ือใหผูสอน/วิทยากร ไดพัฒนา จัดอบรมผูนําศาสนาอิสลามใน 186,000      - - -ผูสอน/วิทยากรสามารถ กองคลัง

รูปแบบและเทคนิคการสอนใหมี จังหวัดปตตานี จํานวน 2 รุน ๆ ละ พัฒนารูปแบบและเทคนิค (อุดหนุน)

ประสิทธิภาพ 2 วัน จํานวน 120 คน การสอนไดอยางมี

-เพ่ือสามารถกําหนดหลักสูตร ประสิทธิภาพ

การสอนใหมีมาตรฐานเดียวกัน -สามารถกําหนดหลักสูตรใหมี

-เพ่ือขยายเวทีแหงการเรียนรู มาตรฐานเดียวกัน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดปตตานี -สามารถเพ่ิมแหลงเรียนรู

มากข้ึน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

19 โครงการอบรมผูบริหารตาดีกาในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บริหารและพัฒนาระบบการบริหาร

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

ผูบริหารโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

300,000      - - สามารถนําความรูท่ีไดรับไป

บริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพได

กองคลัง

(อุดหนุน)

20 โครงการอบรมกรรมการประจํามัสยิด เพ่ือใหคณะกรรมการเขาใจบทบาท จัดการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ 350,000       -  - คณะกรรมการประจํามัสยิด กองคลัง

หนาท่ีและการบริหารจัดการไดอยาง ประจํามัสยิด เขาใจในบทบาทหนาท่ีและ (อุดหนุน)

บรรลุเปาหมาย สามารถบริหารจัดการไดอยาง

บรรลุเปาหมาย
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21 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือสงเสริมหลักสูตรการศึกษาระดับ ครูผูสอนตาดีกาในจังหวัดปตตานี 100,000       -  - ครูผูสอนสามารถพัฒนา กองคลัง

ผูสอนตาดีกาจังหวัดปตตานี ตาดีกาและพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ศักยภาพและพัฒนาหลักสูตร (อุดหนุน)

ตาดีกาใหมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนระดับ

ตาดีกาได

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร เพ่ือใหคณะกรรมการมีความรูความ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 100,000       -  - คณะกรรมการอิสลามประจํา กองคลัง

องคกรแกคณะกรรมการอิสลาม เขาใจในการบริหารองคกรสมัยใหม จังหวัด  สามารถนําความรู (อุดหนุน)

ประจําจังหวัด อยางถูกตอง ท่ีไดรับไปใชกับองคกรใหเกิด

ประสิทธิภาพ

23 โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอ เพ่ือสงเสริมหลักสูตรการจัดการศึกษา ผูเขารวมโครงการมหกรรมตาดีกา 240,000       -  - ไดรับการพัฒนาหลักสูตรการ กองคลัง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ระดับตาดีกาในระดับอําเภอและ ระดับอําเภอ ใน  จ.ปตตานี ศึกษาตาดีกาและสงเสริม (อุดหนุน)

สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณี วัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงาม อันดีงาม



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

24 โครงการกอสรางปอมยามและเรือนพัก

ยามบริเวณอาคารสํานักงานองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือดูแลความเรียบรอย ในรั้วบริเวณ

สถานท่ีราชการ เปนการลดปญหา

ความเดือดรอนในชีวิตและทรัพยสิน

เปนอาคาร คสล. ขนาดกวาง 6.00 ม. 

ยาว 6.00 ม. จํานวน 3 หลัง

1,290,000   - - ทําใหสถานท่ีราชการและ

บานพักทางราชการ ไดมี

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง
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     25,361,000      17,200,000      17,220,000

24             15             15             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางานระดับ 

3-6 สําหรับขาราชการ

เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 จํานวน 6

 ตัว

       30,000  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

แบบตั้งโตะ พรอมเกาอ้ี และเครื่องพริ้น

เตอร

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 3 ชุด

       62,400  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดซื้อช้ันวางทีวี เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อช้ันวางทีวี จํานวน 2 ชุด        10,000  -  - สรางบรรยากาศในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนชนิดแขวน

เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน

เพดานได ขนาดไมนอยกวา 25,000 

BTU. จํานวน 3 เครื่อง

      100,200  -  - สรางบรรยากาศในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบจ.

ปตตานี และเพ่ือใชในการปฏิบัติ

ราชการ

จัดซื้อเครื่องกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 10 

ลานพิกเซล จํานวน 2 เครื่อง

       40,000  -  - เกิดความสะดวกในการทํางาน สํานักปลัดฯ

6 โครงการจัดซื้อกลองถายรูประบบ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบจ. จัดซื้อกลองถายรูประบบดิจิตอล       300,000  -  - เกิดความสะดวกในการทํางาน สํานักปลัดฯ

ดิจิตอล ปตตานี และเพ่ือใชในการปฏิบัติ ความละเอียดไมนอยกวา 36

ลานพิกเซล

7 โครงการจัดซื้อโตะทํางานแบบเหล็ก

ผิวดวยพีวีซี

เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 

2 ตัว

       13,000  -  - เกิดความสะดวกในการทํางาน สํานักปลัดฯ

8 โครงการกําจัดปลวก เพ่ือแกไขปญหาการผุพังของบานพัก 

และสถานท่ีอ่ืนๆตามความจําเปน

บานพักขาราชการและพนักงานจาง

และสถานท่ีอ่ืนๆตามความจําเปน

      100,000  -  - สามารถปองกันการผุพังของ

บานพัก

สํานักปลัดฯ

1. ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

แนวทางพัฒนาท่ี 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใชและการพัฒนาอาคาร สถานท่ีตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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9 โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล/ 

เว็บไซต / อินเตอรเน็ต ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว ปรับปรุงระบบฐานขอมูล/เว็บไซต/ 

อินเตอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมชองสัญญาณให

ครอบคลุม

      250,000  -  - เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

10 โครงการจัดซื้อโตะเอนกประสงคพรอม เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ จัดซื้อโตะเอนกประสงค ขนาด        20,000  -  - เกิดความสะดวกในการทํางาน สํานักปลัดฯ

เกาอ้ีแบบมีพนัก 30X72 น้ิว พรอมเกาอ้ีแบบมีพนัก

มีลอ จํานวน 1 ชุด

11 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก เพ่ือใชเก็บเอกสารท่ีสําคัญของทาง จัดซื้อตูเอนกประสงค 4 ลิ้นชัก        10,000  -  - เอกสารเปนระเบียบ เกิดความ สํานักปลัดฯ

ราชการ จํานวน 1 ตู สะดวกและรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน

12 โครงการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อท่ี เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ โครงการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อท่ี        40,000  -  - เกิดการสะดวกในการติดตอ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง ราชการ

13 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/ 16,500         -   - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว สํานักปลัดฯ

สํานักงานของกองชาง ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 3 เครื่อง

14 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  5  เครื่อง 26,500         -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพ

15 โครงการจัดซื้อเครื่องแทบเล็ต เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ จัดซื้อเครื่องแทบเล็ต จํานว 1 เครื่อง        26,000   -   - เกิดความคลองตัวในการ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงาน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

16 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบจ.

ปตตานี  และเพ่ือใชในการปฏิบัติ

ราชการ

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอย 10 ลานพิเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

10,000       - - ประชาชนไดทราบถึงการ

ปฏิบัติงานของ อบจ.ปตตานี 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กอง

กิจการสภาฯ
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17 โครงการติดตั้งมานปรับแสง เพ่ือใหเกิดความสะดวกและความ ติดตั้งมานปรับแสง ขนาด 7,000         สรางบรรยากาศในการ กอง

คลองตัวในการปฏิบัติงาน  1.80X1.02 ม. จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน กิจการสภาฯ

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

ตั้งโตะ พรอมเกาอ้ี และเครื่องพริ้นเตอร

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

พรอมโตะเกาอ้ี และเครื่องพริ้นเตอร 

จํานวน 2 ชุด

20,800        -   - เกิดความสะดวกและคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน

กอง

กิจการสภาฯ

18 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/ 5,500           -   - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว กอง

สํานักงานของกองชาง ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) ในการปฏิบัติงาน กิจการสภาฯ

จํานวน 1 เครื่อง

19 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 5,300           -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

ประสิทธิภาพ กิจการสภาฯ

20 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 

ขนาด 1 ตัน

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานราชการ จัดซื้อรถยนตบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน

แบบดับเบ้ิลแคบ

800,000      การปฏิบัติงานราชการเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

กอง

กิจการสภาฯ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

แบบตั้งโตะ พรอมเกาอ้ี และเครื่องพริ้น

เตอร

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 1 ชุด

       17,800  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

กองแผนฯ

22 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

โนตบุคใชสําหรับปฏิบัติงาน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค 

จํานวน 1 เครื่อง

       50,000  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

กองแผนฯ

23 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบจ.

ปตตานี  และเพ่ือใชในการปฏิบัติ

ราชการ

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล

ความละเอียดไมนอย 10 ลานพิเซล 

จํานวน 1 เครื่อง

30,000       - - ประชาชนไดทราบถึงการ

ปฏิบัติงานของ อบจ.ปตตานี 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

กองแผนฯ
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24 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางานระดับ 

3-6 สําหรับขาราชการ

เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเกาอ้ีทํางานระดับ 3-6 จํานวน 6

 ตัว

       10,800  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

กองแผนฯ

25 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จํานวน

 1 เครื่อง

10,000       - - การปฏิบัติงานราชการเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

กองแผนฯ

26 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่ิมพแบบฉีกหมึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อปริ้นเตอรแบบฉีกหมึก 

(INKJET PRINTER) จํานวน 1 เครื่อง

4,300         - - การปฏิบัติงานราชการเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

กองแผนฯ

27 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 5,000          -  - เกิดความสะดวกและความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

กองแผนฯ
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28 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับปฏิบัติงาน

ระดับ 3-6

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอ้ีทํางานบุนวมขาแฉก

แบบมีลอ ปรับระดับได พนักพิงตาขาย

จํานวน 4 ตัว

12,000       - - ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

29 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลซอร LED 5,500           -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพกองแผนฯ

สะดวก จํานวน  1  ชุด หนวยตรวจ

ภายใน

30 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  3  เครื่อง 15,900         -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพกองแผนฯ

31 โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก จัดซื้อจอกภาพ LED หรือ LCD 3,100         - - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพกองแผนฯ

หรือ LCD ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว

32 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ

ตั้งโตะ พรอมเกาอ้ี และเครื่องพริ้นเตอร

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

พรอมโตะเกาอ้ี และเครื่องพริ้นเตอร 

จํานวน 2 ชุด

41,600        -   - เกิดความสะดวกและคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน

กองคลัง

หนวยตรวจ

สอบภายใน
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33 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 5,500         - - ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

34 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับปฏิบัติงาน

ระดับ 3-6

เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอ้ีระดับ 3-6 จํานวน 7 ตัว 17,500       - - ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง
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35 โครงการจางเหมาบริการทําความ

สะอาดสถานีขนสงจังหวัดปตตานี และ

ตลาดเทศวิวัฒน 2

เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม และ

รักษาความสะอาด

จางเหมาบริการทําความสะอาด 720,000      720,000      720,000      สถานีขนสงและตลาด

เทศวิวัฒนมีสภาพแวดลอมท่ีดี

กองคลัง

36 โครงการเครื่องคํานวณไฟฟา เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคํานวณไฟฟา จํานวน 3 

เครื่อง

16,000       - - ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

กองคลัง

37 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลซอร จํานวน 5,500           -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี กองคลัง

สะดวก 1 เครื่อง ประสิทธิภาพ

38 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพ่ือใหมีท่ีจอดรถท่ีเปนระเบียบ กอสรางโรงจอดรถ (เครื่องจักรกล 2,400,000 -  - เพ่ือจอดรถใหเปนระเบียบ กองชาง

เรียบรอย ขนาดนักและเครื่องจักรกลขนาดเบา เรียบรอย

39 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีและ

เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลาน

พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง

45,000        -  - ประชาชนไดทราบถึงการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

-กองชาง

40 โครงการซอมแซมบานพัก ขาราชการ

และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี

เพ่ือซอมแซมบานพักท่ีเกิดการชํารุด

เสียหายใหสามารถพักอาศัยไดเปนปกติ

บานพักขาราชการและลูกจางในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

300,000      300,000      - เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา

- สํานักปลัดฯ

-กองคลัง

- กองชาง
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41 โครงการจัดซื้อรถผลิตนํ้าประปานํ้าดื่ม

เคลื่อนท่ี  บริการสาธารณะ

 -เพ่ือผลิตนํ้าประปา-นํ้าดื่มเคลื่อนท่ี  

บริการสาธารณะ

 -ใชชวงเกิดภัยแลงและอุทกภัย

ซื้อรถบรรทุกหกลอ  ผลิตนํ้าประปา

เคลื่อนท่ี (รายละเอียดตามแบบและ

ขอกําหนด) จํานวน 1 คัน

12,270,000  - - ใหการบริการสาธารณะใน

การดําเนินกิจกรรมตางๆ และ

สงนํ้าดื่มในการบรรเทาภัย

แลงและเกิดอุทกภัย

กองชาง

42 โครงการกอสรางอัฒจันทร  โดย 

ปรับปรุงบันไดทางข้ึนอาคารเรียน

โรงเรียนบานตะบิงตีงี

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาของนักเรียน กอสรางอัฒจันทร คสล. ขนาดกวาง 10

 ม. ยาว 50 ม.

850,000      - - มีสถานท่ีสําหรับน่ังชม

การแขงขันกีฬาของโรงเรียน

กองชาง

43 โครงการกอสรางถนนทางเขาพรอมราง

ระบายนํ้า ค.ส.ล.โรงเรียนถายโอน

ใชเปนทางเขา - ออกโรงเรียน โรงเรียนบานเขาตูม

-กอสรางถนน คสล.กวาง 6 ม. ยาว 65

 ม. พรอมรางระบายนํ้า

โรงเรียนบานตะบิงตีงี

-กอสรางถนน คสล.กวาง 6 ม. ยาว 70

 ม. พรอมทอระบายนํ้า

1,000,000   - - การปฏิบัติงานราชการเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

กองชาง

44 โครงการกอสรางทางเทาบริเวณทางเขา

โรงเรียนบานเขาตูม

เพ่ือใชเปนทางเดินเทา เขา-ออก 

โรงเรียน

กอสรางทางเทาบล็อคปูพ้ืนกวาง   

2.50 ม. ยาว 100 ม.

850,000      - - มีความสะดวกในการเขา - 

ออก โรงเรียน

กองชาง

45 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพ่ือใชในการซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ

ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี และ

สถานท่ีราชการ

 -สนับสนุนงานปองกันภัย

จัดซื้อรถกระเชาไฟฟา ขนาดยกสูง 

12.00 ม. 130 แรงมา จํานวน 1 คัน

2,300,000   - - ประชาชนมีความพึงพอใจใน

การดานสาธารณประโยชน

และสามารถปองกันและแกไข

ปญหาภัยพิบัติ ตาง ๆ

กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

99

46 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพาย

ไหลแบบขอแข็ง  สถานีขนสง องคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือปรับภูมิทัศนในบริเวณสถานีขนสง 

ใหดูสวยงาม

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 

แบบขอแข็ง ขนาดไมต่ํากวา 

1,670 x390  มม. นํ้าหนักไมนอยกวา

7.5 กก. กระบอกสูบไมต่ํากวา 

40.2  ซีซี.

13,000        -  - เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง

กองคลัง

47 โครงการจัดซื้อเปาวัดระยะ จัดซื้อเปาวัดระยะ (Prism pole) ใช

สําหรับการปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือการ

วางผังเมือง

จัดซื้อเปาวัดระยะ  (Prism pole) 

พรอมขาตั้ง, Prism ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 64 มม. มีคาคงท่ี

เทากับ 0 และ 30 มม. พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด

30,000       - - ทําใหการปฏิบัติงานสํารวจมี

ความคลองตัวและสะดวกยิ่งข้ึน

กองชาง

48 โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจาก

สัญญาณดาวเทียม (GPS) สําหรับงาน

วางผังเมือง

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณ

ดาวเทียม (GPS) ชนิดคาความถูกตอง

สูง คาความถูกตองทางราบไมเกิน 

40 ซม. (สําหรับการทํา RDGPS) 

พรอมอุปกรณและโปรแกรมเพ่ือการ

ออกแบบตัวแผนงานรังวัดและ

คํานวณปรับแก  Differeutial GPS 

จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณ

ดาวเทียม (GPS) ชนิดคาความถูกตอง

สูง คาความถูกตองทางราบไมเกิน 

40 กม. (สําหรับการทํา RDGPS) 

พรอมอุปกรณและโปรแกรมเพ่ือการ

ออกแบบวางแผนงานรังวัดและ

คํานวณปรับแก Differeutial GPS  

จํานวน 1 ชุด

400,000        - - ทําใหการปฏิบัติงานดานการ

วางผังเมืองสามารถจัดหา

ขอมูลของพิกัด ท่ีถูกตองและ

มีความสมบูรณช้ึน

กองชาง
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49 โครงการจัดซื้อกลองสํารวจอิเลคทรอนิค จัดหาเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงาน

สํารวจในการวางผังเมืองรวม

จัดซื้อกลองสํารวจอิเลคทรอนิคชนิด

คํานวณระยะทางได ( Reflectorless 

Total Station ) สามารถอานคามุม

ละเอียด 1 พิลิปดา พรอมอุปกรณ

จํานวน 1 ชุด

470,000      - - สามารถทําใหการสํารวจรังวัด

พ้ืนท่ีในการวางผังเมืองรวมมี

ความละเอียดและถูกตอง

กองชาง
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50 โครงการจัดซื้อหลัก ขาว , แดง สําหรับ

งานสํารวจผังเมือง

จัดซื้อเครื่องมือชวยเหลือในการสํารวจ

รังวัดเพ่ือการวางผังเมือง

จัดซื้อหลัก ขาว , แดง ขนาดความยาว

2.00 ม. ทําจากอลูมิเนียม

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 20 มม. 

จํานวน 5 ตน

7,500         - - ทําใหการปฏิบัติงานการ

สํารวจมีความคลองตัวยิ่งข้ึน

กองชาง

51 โครงการซอมแซมและปรับปรุง

พลับพลาท่ีประทับบานละเวง ต.ดอน

ทราย  อ.ไมแกน จ.ปตตานี

เพ่ือปรับปรุงซอมแซมพลับพลาท่ี

ประทับและภูมิทัศนบริเวณรอบๆ

พลับพลาท่ีประทับ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารพลับพลาท่ี

ประทับท่ีชํารุดเสียหายและปรับปรุง

ภูมิทัศนรอบอาคารใหมีความสวยงาม

100,000      100,000      100,000      บริเวณรอบๆท่ีประทับมีความ

สวยงาม

กองชาง

52 โครงการซอมแซมอาคารสํานักงานศูนย

 OTOP  สถานีขนสง อบจ.ปตตานี

เพ่ือซอมแซมอาคารสํานักงานท่ีเกิดการ

เสียหายใหสามารถใชงานไดเปนปกติ

ศูนย OTOP สถานีขนสง อบจ.ปตตานี 100,000      100,000      100,000      เพ่ือเปนการสรางขวัญและ

กําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา

กองชาง

53 โครงการจัดซื้อรถบดซอมบํารุงถนน

ขนาดเล็ก

เพ่ือเปนเครื่องมือซอมบํารุงถนนทาง

หลวงท่ีชํารุด

รถบดแบบผสมนํ้าหนักไมนอยกวา

3.9 ตัน ดานหนาลอเล็กเรียบ

สั่นสะเทือน  ดานหลังลอยาง 4 ลอ 

ขับเคลื่อนดวยตัวเองจํานวน 1 คัน

3,000,000   -   - มีรถบดถนนขนาดเล็กใชใน

การซอมบํารุงถนน

กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

54 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 

หลังคาอลูมิเนียม

ใชเปนยานพาหนะขนสงคนงานในการ

ซอมบํารุง  และปรับปรุงภูมิทัศน 2 

ขางทาง

รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน

 2 ลอ  แบบธรรมดา หลังคาอลูมิเนียม

600,000        -   - มีรถบรรทุก ขนสงคนงานและ

 อุปกรณในการซอมบํารุงและ

ปรับปรุงภูมิทัศน 2 ขางทาง

กองชาง

55 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จัดการงบประมาณ อบจ.

เครื่องคอมพิวเตอรจอขนาดไมนอย

กวา18 น้ิว พรอมระบบปฏิบัติการ

และเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด

41,600        -  - -การจัดการระบบภูมิ

สารสนเทศ ประสิทธิภาพ

-การนําตัวขอมูลระบบพิกัด

โครงการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง
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56 โครงการจัดซื้อรถเทเลอรลากจูง ใชเปนยานพาหนะบรรทุกรถบด รถเทเลอรลากจูง กวาง 1.50 ม. 

ยาว 2 ม.  บรรทุกนํ้าหนักไดไมนอย

กวา 5 ตัน

700,000        - มีรถบรรทุกลากจูงขนยายรถ

บดขนาดเล็ก

กองชาง

57 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอดิจิตอล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสํารวจความ

เสียหายของถนนเมื่อประกอบแผนการ

ของบประมาณในการสนับสนุน

กลองวิดิโอดิจิตอลความละเอียด ไม

นอยกวา  32 ลานพิกเซล

15,000         -  - ขอมูลสํารวจความเสียหาย

ของถนนมีความนาเช่ือถือมาก

ข้ึนและเพ่ิมโอกาสในการไดรับ

งบประมาณสนับสนุน

กองชาง

58 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง เพ่ือซอมเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าศูนย 

OTOP

ซอมบํารุงเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้า จํานวน 

1 เครื่อง

22,000        -  - สามารถนํานํ้าประปาข้ึนสูงถัง

สูงไดอยางรวดเร็ว

กองชาง
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2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

59 โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เพ่ือใชในการซอมแซมงานไฟฟาใน

อาคาร

ซอมเปลี่ยนบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา 

และงานไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ

15,000        -  - สามารถใชในการซอมเปลี่ยน

งานไฟฟาภายในอาคาร

 กองชาง

60 โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา เพ่ือใชในการซอมแซมงานไฟฟา

ภายในอาคารสํานักงาน

ซอมบํารุงเครื่องมือคอมพิวเตอรแอร

และอ่ืน ๆ

16,000        -  - สามารถใชในการซอมแซม

บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ

สํานักงาน

กองชาง

61 โครงการจัดซื้อเครื่องเปาลมไฟฟา เพ่ือใชในการบํารุงรักษาเครื่องมือ

อุปกรณสํานักงาน

ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ

สํานักงานและอ่ืน ๆ

4,000          -  - สามารถใชในการซอมแซม

บํารุงเครื่องมืออุปกรณ

สํานักงานอยูในสภาพเดิม 

ใชงานได

กองชาง

62 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ

สะพายไหลแบบขอแข็ง

ใชในการตัดหญา ปรับปรุงภูมิทัศน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ องคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

เครื่องตัดหญาแบบสะพายไหลแบบขอ

แข็ง 4 เครื่อง เครื่องยนตไมต่ํากวา 1.5

 แรงมา กระบอกสูบไมต่ํากวา 

30 ซีซี

4,800         4,800         4,800         เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง

63 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการซอม

บํารุงอาคาร

เพ่ือจัดหาอุปกรณในการซอมบํารุง

อาคาร

จัดซื้ออุปกรณซอมการประกอบซอม

อาคารและกระเชาแบบเคลื่อนท่ีได 

เชน  น่ังราน

500,000       -  - เกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติงาน

กองชาง
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64 โครงการจัดซื้อแผงก้ันจราจรสําหรับ

งานประมวลพรอมอุปกรณสําหรับ

สถานีขนสงผูโดยสารปตตานี  จัดซื้อ

แผนท่ีดาวเทียม

-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

-เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานดานการเมือง และการ 

สํารวจ

จัดซื้อแผงก้ันจราจร  จํานวน 1 เครื่อง

 และอุปกรณขนาดจอ 2.00 ม. 

จํานวน 6  ชุด  จัดซื้อแผนท่ีดาวเทียม

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  จํานวน 

2052.356  ตร.กม

930,000        -   - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและสะดวกรวดเร็ว

กองชาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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65 โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร 

พรอมเครื่องตัดหญาไหลทาง

เพ่ือเปนเครื่องมือตัดหญาปรับปรุงภูมิ

ทัศน  2  ขางทาง  ทางหลวงท่ี อบจ. 

รับผิดชอบใหมีความปลอดภัยในการ

สัญจร

รถฟารมแทรกเตอรพรอมเครื่องตัด

หญาไหลทางชนิดลอยาง 4 ลอ 

ขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  4 

 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา  85  

แรงมา  1 คัน

1,500,000     -   - มีรถตัดหญาสําหรับใชในการ

ตัดหญาเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

กองชาง

66 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพ่ือใขในการปฏิบัติงานภายในสํานัก จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษ 18,000         -   - มีเครื่องโทรสารใชในสํานักงาน กองชาง

งานของกองชาง ธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน

จํานวน 1 เครื่อง

67 โครงการจัดเครื่องดูดฝุน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาดความจุ 13,000         -   - มีเครื่องดูดฝุนใชในสํานักงาน กองชาง

สํานักงานของกองชาง ไมต่ํากวา 15 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง

68 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร/ 11,000         -   - มีเครื่องปริ้นเตอรใชในสํานักงาน กองชาง

สํานักงานของกองชาง ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง

69 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน

สํานักงานของกองชาง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 

จํานวน 3 เครื่อง

15900   -   - มีเครื่องสํารองไฟใชในสํานักงาน กองชาง

หนวยตรวจ

สอบภายใน
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70 โครงการจัดซื้อพัดลมไอนํ้า เพ่ือรองรับสําหรับจัดกิจกรรม จัดซื้อพัดลมไอนํ้า จํานวน 8 ตัว 200,000      - - เกิดความคลองตัวในการ กองชาง

ของ อบจ.ปตตานี พรอมเครื่องทําหมอก และอุปกรณ ปฏิบัติงาน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

71 โครงการจัดซื้อชุดซอมเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใชในการซอมบํารุง

เครื่องปรับอากาศอาคารองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

จัดซื้อชุดซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 1  ชุด พรอมอุปกรณ  

ประกอบการซอม  เชน  ถังนํ้ายา

ลางแอร

60,000         -   - สามารถบํารุงอาคารอุปกรณ

อาคารใหมีสภาพใชงานไดดี

กองชาง

72 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสนามกีฬาได จัดซื้ออุปกรณกีฬา 10 ชนิดกีฬา 80,000       - - ผูมาใชบริการสนามกีฬามี กอง

ประจําป 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการ เพ่ือใหเพียงพอตอผูมาออกกําลังกาย อุปกรณ สําหรับการ การศึกษาฯ

ปฏิบัติงานใหมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุด และ ออกกําลังกายเพียงพอ 

พัฒนาบุคลากรสนามกีฬาในการ ความตองการของประชาชน

ดูแลสนามกีฬาใหเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนและหนวยงานอ่ืน

73 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร เพ่ือใชในการปฎิบัติราชการ จัดทําตูเก็บเอกสาร (ประตูไมอัดเลื่อน) 200,000      - - เพ่ือความเปนระเบียบและ กอง

ขนาด 1.0.39X2.08X1.10 ม. สวยงาม สะดวกตอการคนหา การศึกษาฯ

จํานวน 8 ตู ขอมูลในการปฏิบัติราชการ

(ประตูกระจกเลื่อน) ขนาด

2.0.39X2.08X1.00 ม. จํานวน 8 ตู

(ประตูไมอัดเลื่อน) ขนาด

3.0.39X1.58X1.00 ม. จํานวน 8 ตู

74 โครงการจัดทําปายนิเทศ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ จัดทําปายนิเทศ ขนาด 1.20X2.50 ม. 35,000       - - ผลการปฏิบัติงานจะมี กอง

งานราชการ และแสดงผล จํานวน 8 แผน ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การศึกษาฯ

การปฎิบัติงาน จะนําไปสูการทํางานแบบ

เนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
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2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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75 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 20,800       - - เกิดความสะดวกรวดเร็ว กอง

แบบตั้งโตะ , พรอมอุปกรณ , สะดวกรวดเร็ว จํานวน  3  ชุด ในการปฏิบัติงาน  การศึกษาฯ

เครื่องปริ้นเตอร  และเกาอ้ี

76 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลซอร จํานวน 5,500           -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

สะดวก 1 เครื่อง ประสิทธิภาพ การศึกษาฯ

77 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่ิมพแบบฉีกหมึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อปริ้นเตอรแบบฉีกหมึก 

(INKJET PRINTER) จํานวน 1 เครื่อง

4,300         - - การปฏิบัติงานราชการเกิด

ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว

กอง

การศึกษาฯ

78 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  1  เครื่อง 5,300           -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

ประสิทธิภาพ การศึกษาฯ

79 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรับ เพ่ือรองรับสําหรับการจัดกิจกรรม จัดซื้อล็อกเกอรเหล็ก ขนาด 12 ตู 150,000      - - นักกีฬาไดรับความสะดวก

หองพักนักกีฬา แขงขันกีฬา (4 ตู) จัดซื้อไวทบอรดขนาด ปลอดภัย  และมีท่ีสําหรับ การศึกษาฯ

1.2 x 1.8 ม. (3 ชุด) จัดเก็บอุปกรณกีฬา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  

ขนาด  24000 BTU ( 2 เครื่อง)

80 โครงการจัดซื้อแผงก้ันจราจรพลาสติก เพ่ือใชสําหรับการจัดระบบจราจรใน ใชวางหรือก้ันถนนบริเวณสนามกีฬา 123,000      - - ระบบจราจรในสนามกีฬา กอง

ใสนํ้าไดขนาด 43x150x55  สนามกีฬากลางองคการบริหารสวน เมื่อมีการใชสถานท่ีของ อบจ.ปตตานี กลาง อบจ.ปตตานี การศึกษาฯ

จังหวัดปตตานี และหนวยงานอ่ืนๆ มีความคลองตัวมากข้ึน

81 โครงการจัดทําตูเก็บแฟมเอกสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดทําตูเก็บแฟมเอกสารแบบไมแขวน 75,000       - - เพ่ือความเปนระเบียบ กอง

ฝาผนังกวาง 0.35 ม. และดูสวยงาม สะดวกตอการ การศึกษาฯ

ยาว  4  เมตร สูง 0.8 เมตร คนหาขอมูลใน การปฏิบัติงาน
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ราชการ

82 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด  เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ใชพิมพเอกสารในกองการศึกษา  15,000       - - เกิดความคลองตัวในการ กอง

ขนาดแคร 18  น้ิว มากข้ึน ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน การศึกษาฯ
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83 โครงการจัดซื้อโตะทํางานหนาเหล็ก เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว 15,000       - - เกิดความคลองตัวในการ กอง

พีวีซี - - ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน การศึกษาฯ

84 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางานบุนวม เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 6,000         - - เกิดความคลองตัวในการ กอง

ขาแฉก - - ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน การศึกษาฯ

85 โครงการจัดซื้อลอกเกอรเหล็ก เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อลอกเกอรเหล็ก จํานวน 1 ตู 40,000       - - เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย กอง

และดูสวยงาม สะดวกตอการ การศึกษาฯ

คนหาขอมูลใน การปฏิบัติงาน

86 โครงกรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแยกสวน 33,400       - - สรางบรรยากาศในการ กอง

ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 2,400 ปฎิบัติงาน การศึกษาฯ

BTU จํานวน 1 เครื่อง

87 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

แบบตั้งโตะ พรอมเกาอ้ี และเครื่องพริ้น

เตอร

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

สะดวกรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 20 ชุด

      644,800  -  - เกิดความสะดวกและรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงาน

โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

88 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลซอร LED 33,000         -   - ทําใหการปฏิบัติงานมี โรงเรียน

สะดวก จํานวน  6  ชุด ประสิทธิภาพ บานเขาตูม

โรงเรียน
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89 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานภายใน

สํานักงานของกองชาง

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 

จํานวน 31 เครื่อง

      164,300   -   - มีเครื่องสํารองไฟใชในสํานักงาน โรงเรียน

บานเขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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90 โครงการสปอรตไลทสนาม เพ่ือใชในการใหบริการลานกีฬาแก

ชุมชนในเวลากลางคืน

จัดทําสปอรตไลท จํานวน  2 ชุด       400,000  -  - ชุมชนมีลานกีฬาไดออกกําลัง

กายในเวลาเย็นและค่ํา

โรงเรียน

บานเขาตูม

91 โครงการทางเดินเช่ือมระหวางอาคาร

ช้ัน  2

เพ่ือเปนทางเดินเช่ือมช้ันสองระหวาง

อาคาร สปช 126 กับอาคาร สพฐ 2/28

จัดทําทางเดินเช่ือมช้ันสองระหวาง

อาคาร สปช 126 กับอาคาร สพฐ 

2/28 พรอมหลังคาและประตูเหล็ก

      300,000  -  - มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคาร

ทําใหปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว

โรงเรียน

บานเขาตูม

92 โครงการจัดทําสัญญาณเตือน โรงเรียน

อัตโนมัติ

เพ่ือบอกสัญญาณคาบเวลาเรียน ติดตั้งสัญญาณออดอัตโนมัติ        50,000  -  - โรงเรียนมีสัญญาณออด

อัตโนมัติ

โรงเรียน

บานเขาตูม

93 โครงการจัดทําเหล็กดัด เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของ

ทางราชการ

จัดทําเหล็กดัดหนาตางอาคารเรียน 

สพฐ 2/25 จํานวน 99 ชอง

      200,000  -  - ทรัพยสินของทางราชการมี

ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

โรงเรียน

บานเขาตูม

94 โครงการเช่ือมตออินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง        60,000  -  - มีระบบอินเตอรเน็ตใชใน

โรงเรียน

โรงเรียน

บานเขาตูม

95 โครงการจัดทํารั้วเหล็กแปลงดอกไม

และสนามเด็กเลน

เพ่ือทําใหสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนตลอดจนภูมิทัศนดูสวยงาม

ยิ่งข้ึน

จัดทํารั้วเหล็กแปลงดอกไมและสนาม

เด็กเลน

       70,000  -  - โรงเรียนมีสภาพแวดลอม ภูมิ

ทัศนดูสวยงาม

โรงเรียน

บานเขาตูม

96 โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เพ่ือลดความรอนภายในอาคาร ตอเติมใยสังเคราะหลดความรอน       200,000  -  - สามารถใชเปนสถานท่ี โรงเรียน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2,558        2,559        จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ภายในอาคาร ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ บานเขาตูม

ของโรงเรียน

97 โครงการจัดทํารั้วเหล็กครอบดอกไม เพ่ือปองกันการทําลายของสัตวและ

เพ่ือความสวยงาม

จัดทํารั้วเหล็กครอบดอกไม        40,000  -  - โรงเรียนมีสภาพแวดลอม 

สวยงาม

โรงเรียน

บานเขาตูม

98 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธโรงเรียน จัดทําปายประชาสัมพันธ        60,000  -  - ชุมชนและสาธารณชนรับรู

การพัฒนาของโรงเรียน

โรงเรียน

บานเขาตูม

99 โครงการจัดทําท่ีจอดรถจักรยานยนต

และจักรยานระหวางอาคารเรียน

เพ่ือจอดรถจักรยานยนตและ

รถจักรยานของครูและนักเรียน

จัดทําท่ีจอดรถจักรยานยนตและ

ระหวางอาคารเรียน

       80,000  -  - รถจักรยานยนตและ

รถจักรยานจอดเปนท่ีและมี

ความเปนระเบียบ

โรงเรียน

บานเขาตูม
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100 โครงการซอมแซมอาคารเรียน เพ่ือใหมีความปลอดภัย ซอมแซมชองแสง เพดาน ประตู 

หนาตางท่ีชํารุด

      200,000  -  - นักเรียนมีความปลอดภัย โรงเรียน

บานเขาตูม

101 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีบรรยากาศนาอยูและ

เอ้ือตอการเรียนรู

-จัดตกแตงบริเวณโรงเรียนดวยไม

ดอกไมประดับ

       50,000        50,000        50,000 โรงเรียนมีภูมิทัศนสวยงามนา

อยูเหมาะสําหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียน

บานเขาตูม

102 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับจัดเก็บ

เอกสารในหองสํานักงาน 8 ตู

เพ่ือจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ และ

สวยงาม

จัดซื้อตูเก็บเอกสารสารสนเทศของ

โรงเรียน

       90,000  -  - มีท่ีตูเก็บเอกสารสารสนเทศ

ของโรงเรียนอยางเปนระบบ 

งายและสะดวกตอการใชงาน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

103 โครงการกอสรางโรงจอดรถของโรงเรียน เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถของนักเรียนและ

บุคคลากรในโรงเรียนใหเปนระเบียบ

นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนมี

โรงจอดรถท่ีเปนระเบียบเรียบรอย

      100,000  -  - นักเรียนและบุคคลากรใน

โรงเรียนมีโรงจอดรถท่ีเปน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

 - -นักเรียนและบุคคลากรใน

โรงเรียนไดใชการประกอบ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

104 โครงการสรางอาคารละหมาดสําหรับ

นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน

เพ่ือเปนท่ีประกอบศาสนกิจของ

นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน

-นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนได

ใชในการประกอบศาสนกิจ

 -       550,000
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105 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับจัดเก็บ

เอกสารใน หองพยาบาล

เพ่ือจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ และ

เปนระเบียบในหองพยาบาล

จัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร 

จํานวน 2 ตู

       20,000 หองพยาบาลมีตูจัดเก็บ

เอกสารใหเปนระบบ และเปน

ระเบียบ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

106 โครงการจัดซื้อศาลาท่ีอานหนังสือ นอก

หองเรียนเพ่ือรองรับโครงการหองสมุด

มีชีวิต

เพ่ือเปนท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนนอกหองเรียน มีท่ีรมพักผอนหลัง

การเลนกีฬา และเปนท่ีอานหนังสือใน

เวลาวาง

นักเรียนรอยละ 80 สามารถใชศาลา

ทํากิจกรรมการเรียนการสอนนอก

หองเรียน

      500,000        50,000  - โรงเรียนมีศาลาจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนนอก

หองเรียน มีท่ีรมพักผอนหลัง

การเลนกีฬา ละเปนท่ีอาน

หนังสือในเวลาวาง

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

107 โครงการปรับปรุงหองสํานักงาน 

หองปฏิบัติการตางๆโดย ปูกระเบ้ืองโม

เสค

เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน ความสะอาดและสวยงาม

ครูและบุคลากรรอยละ 100 สามารถ

ใชหองสํานักงานท่ีสะอาด นาอยู และ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ความสามารถ

      550,000  -  - มีหองสํานักงานท่ีสะอาด นา

อยู เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี
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108 โครงการจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสารหอง

อิสลามศึกษา

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการ

เก็บเอกสารสะดวกตอการปฏิบัติงาน

หองอิสลามศึกษามีตูเก็บเอกสารและมี

ความเปนระเบียบเรียบรอยสะดวกตอ

การปฏิบัติงาน จํานวน 7 ตู

       65,000        30,000        30,000 หองอิสลามศึกษามีตูเก็บ

เอกสารและมีความเปน

ระเบียบเรียบรอยสะดวกตอ

การปฏิบัติงาน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

109 โครงการจัดหาเกาอ้ีทํางาน แบบมี

ลอเลื่อน (20 ตัว)

เพ่ือใหขาราชการครูมีเกาอ้ีในการ

ปฏิบัติงาน

ขาราชการครูรอยละ 100 มีเกาอ้ีน่ัง

ทํางาน

       22,500  -  - ขาราชการครู มีเกาอ้ีน่ังทํางาน โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

โรงเรียนไดใชการประกอบ

ศาสนกิจ

บานตะบิงตีงีนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน ใชในการประกอบศาสนกิจ
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110 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับจัดเก็บ

เอกสารในหองสํานักงาน

เพ่ือจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ 

ระเบียบ และสวยงามสะดวกในการ

หยิบใชงาน

จัดซื้อตูเหล็กสําหรับเก็บเอกสาร 

จํานวน 5 ตู

       55,000  -  - มีตูเก็บเอกสารสารสนเทศของ

โรงเรียนอยางเปนระบบ งาย

และสะดวกตอการใชงาน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

111 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน แบบเหล็ก 

(10 ตัว)

เพ่ือใหขาราชการครูมีโตะปฏิบัติงาน ใช

เก็บวางสิ่งของท่ีจําเปน

ขาราชการครูรอยละ 100 มีโตะทํางาน        43,000  -  - ขาราชการครูทุกคนมีโตะเกาอ้ี

ในการทํางาน และใชเก็บวาง

สิ่งของท่ีจําเปน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

112 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร

เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนได

อยางเต็มศักกายภาพ

หองปฏิบัติการมีอุปกรณคอมพิวเตอร

ท่ีพรอมในการจัดการเรียนการสอน

      300,000  -  - หองปฏิบัติการมีอุปกรณ

คอมพิวเตอรท่ีพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

113 โครงการจัดซื้อตูเหล็กกระจกบานเลื่อน

สําหรับใชในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

 จํานวน 2 ตู

เพ่ือจัดเก็บวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรให

เปนระเบียบ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีตูเหล็ก

กระจกบานเลื่อนสําหรับใชในการเก็บ

วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ

       16,000  -  - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีตู

เหล็กกระจกบานเลื่อนสําหรับ

ใชในการเก็บวัสดุอุปกรณ

คอมพิวเตอรใหเปนระเบียบ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

114 โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นสําหรับ

นักเรียน

-เพ่ือใหนักเรียนไดมีนํ้าดื่มตามอาคาร

ตางๆ อาคารละ 4 เครื่อง

นักเรียนมีท่ีสําหรับดื่มนํ้าสะอาด  -       100,000  - นักเรียนจะไดดื่มนํ้าตามอาคาร

 โดยไมตองเสียเวลาเดินไป

ไกลๆ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

109
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115 โครงจัดซื้อล็อกเกอรวางรองเทาประจํา

หองเรียนและหองปฏิบัติการ จํานวน 

38 ตัว

เพ่ือใหนักเรียนมีท่ีวางรองเทาใหเปน

ระเบียบ

นักเรียนมีท่ีวางรองเทาเปนท่ีเรียบรอย        60,000  -  - นักเรียนมีท่ีวางรองเทาท่ีเปน

ระเบียบเรียบรอย

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

116 โครงการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

(WiFi) ครอบคลุมทุกอาคารเรียน

เพ่ือใหนักเรียนไดใชระบบอินเตอรเน็ต

ในการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ

ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตไรสาย

ครอบคลุมบริเวณโรงเรียนบานตะบิงตีงี

      200,000  -  - นักเรียนไดใชระบบ

อินเตอรเน็ตในการเรียนการ

สอนอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

117 โครงการจัดซื้อเตียงนอนสําหรับใชใน

หองพยาบาลของโรงเรียน จํานวน 4 

เตียง

-เพ่ือมีไวใหบริการนักเรียนท่ีเจ็บปวย

-เพ่ือเปนท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแก

นักเรียน

นักเรียนมีท่ีนอนบริการเปนท่ี

รักษาพยาบาลเบ้ืองตนเวลาเจ็บปวย

       25,000  -  - -เพ่ือมีไวใหบริการนักเรียนท่ี

เจ็บปวย

-เพ่ือเปนท่ีรักษาพยาบาล

เบ้ืองตนแกนักเรียน

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

118 โครงการซอมประตูทางเขาอาคารเรียน

 2 ประตู

เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของ

ทางราชการ

-นักเรียนและบุคลากรมีความปลอดภัย

-ทรัพยสินของราชการไมสูญหาย

      100,000  -  - เพ่ือความปลอดภัยใน

ทรัพยสินของทางราชการ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

119 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีกลมแบบหมุนได

สําหรับใชหองปฏิบัติการทางภาษา

(Sound lab) จํานวน 40 ตัว

เพ่ือใหนักเรียนมี เกาอ้ีใชในเวลาเรียน

ไดเพียงพอตอจํานวนนักเรียน

เพ่ือใหนักเรียนมีเกาอ้ีน่ังเรียนหนังสือ        22,500  -  - เพ่ือใหนักเรียนมีเกาอ้ีน่ังเรียน

หนังสือ

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

120 โครงการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ (สายแอมป

 เครื่อง วีซีดี (VCD) ไมโครโฟน)สําหรับ

ใชหองปฏิบัติการทางภาษา(Sound lab)

เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถใชในการจัดการเรียนการ

สอนอยางเต็มความสามารถ

       22,500  -  - นักเรียนไดใชสื่อท่ีหลากหลาย

ในการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการเรียนรู

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

121 โครงการจัดซื้อพัดลมเพดาน เพ่ือปรับอากาศหองเรียนใหมีความเย็น จัดซื้อและติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด        20,000  -  - หองเรียนมีพัดลมและอากาศ โรงเรียน

56" 3 ใบพัด จํานวน 10 ตัว เย็นสบาย บานตะบิงตีงี

พรอมอุปกรณ
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122 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ จํานวน        30,000  -  - ปองกันอันตรายจากไฟฟา โรงเรียน

4 เครื่อง 4 อาคาร ลัดวงจร บานตะบิงตีงี
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123 โครงการจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค เพ่ือใชในการสอนตัดเย็บเสื้อผา จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค        30,000  -  - มีโตะพับเอนกประสงค โรงเรียน

หนาฟอรไมกา ออกแบบผา หนาฟอรไมกา ขาว หนาฟอรไมกาสําหรบใช บานตะบิงตีงี

จัดกิจกรรม การเรียนการสอน

ตัดเย็บเสื้อผา

124 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองนํ้าและ เพ่ือใหไดมีนํ้าสะอาดบริโภค จัดซื้อเครื่องกรองนํ้าและเครื่อง        15,000  -  - นักเรียนมีนํ้าสะอาดบริโภค โรงเรียน

เครื่องทํานํ้าเย็นแบบสแตนเลส ทํานํ้าเย็นแบบสแตนเลส 4 หัวกอก บานตะบิงตีงี

125 โครงการจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ เพ่ือความสวยงามและความเปน จัดซื้อผามานพรอมอุปกรณเพ่ือติดตั้ง       150,000  -  - หองพยาบาล หองประชุมใหญ โรงเรียน

ระเบียบเรียบรอย หองพยาบาล หองประชุมเล็ก หองประชุมเล็ก มีความ บานตะบิงตีงี

และหองประชุมใหญ สวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย

126 โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น เพ่ือบริการนักเรียนและบุคลากร จัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น        20,000  -  - หองพยาบาลมีเครื่องทํา โรงเรียน

ในโรงเรียน สําหรับในหองพยาบาล นํ้ารอน-นํ้าเย็น สําหรับ บานตะบิงตีงี

ใหบริการ
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37,466,500  2,004,800   1,004,800   

124            10             6               



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

     2.1  กอสราง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายนํ้า 132 613,431,076 118 612,336,000 97 522,565,500 347 1,748,332,576

            สะพาน ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

     2.2  ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม 12 24,080,000 8 5,480,000 7 5,330,000 27 34,890,000

     2.3  จัดใหมีและพัฒนาสถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน 13 79,150,000 4 28,500,000 4 28,500,000 21 136,150,000

     2.4  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนสง - - - - - - - -

556,395,500 395 1,919,372,576รวม 157 716,661,076 130 646,316,000 108

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 รวม 3 ป
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แนวทางพัฒนาท่ี 2.1 กอสราง บุกเบิก ปรับปรุง และบํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการซอมบํารุงปกติทางหลวง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ จัดซื้อวัสดุ ในการบํารุงรักษา 5,000,000   5,000,000   5,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

ชนบทท่ีถายโอนให จํานวน 96  คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ทางหลวงในความรับผิดชอบของ สะดวก ปลอดภัย

 โครงการ ระยะทาง 419.086 กม. ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

2 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,175,000   5,175,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2006  บานแบรอจะรัง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานจือโระ  ต.ตะลุโบะ,บานา ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50 ม.

อ.เมือง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.441 กม.

ชวง กม. 0+000-1+150

ชวง กม. 1+150-2+300

3 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,000,000   8,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3009 บานกรือเซะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานลือเมาะ  ต.คลองมานิง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.เมือง   จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.270 กม.

ชวง กม.0+000 - 2+000

ชวง กม.2+000 - 4+000

4 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,000,000   8,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3015 บานบือเจาะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานพังกับ  ต.บางปู   อ.ยะหริ่ง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง 6.228 กม.

ระยะทาง  6.228 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

2. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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5 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 4,000,000   4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3020 บานตันหยง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานพังกับ ต.มะนังยง  อ.ยะหริ่ง   ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.929 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 3+000

6 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 8,000,000   5,600,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3026 บานกอแลมิและ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 -บานบากง  ต.ราตาปนยัง อ.ยะหริ่ง   ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.771 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+400

ชวง กม. 3+400-4+400

7 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3029 บานนอก - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานกะดี  ต.บานนอก  อ.ปะนาเระ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ-ม.ระยะทาง 8.100 กม.

ต.จะรัง  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไดนาน ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+500-3+000

8 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   4,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2035 บานชะเมาสามตน คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

-บานละหาร  ต.เตราะบอน, ต.แปน ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.859 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000
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9 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 2,510,000   4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3033 บานกะลาพอ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 -บานจะเฆตก  ต.เตราะบอน ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.543 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+500

ชวง กม. 2+500-4+000

10 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,800,000   6,800,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2036 บานบาเลาะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปาทุง  ต.ปะเสยาวอ, ต.บางเกา ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.420 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

ชวง กม. 4+420-6+420

11 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,560,000   8,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3047 บานปูแลปูโละ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 -บานบาซาเวาะเซ็ง  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.640  กม.

ชวง กม. 0+000-1+640

ชวง กม. 1+640-3+640

12 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   4,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4048 รอบเมืองโบราณ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

ยะรัง  ต.ยะรัง  อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ระยะทาง  8.224 กม.
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ไดนาน ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+500-3+000
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13 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 6,000,000   6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

อบจ.ปน. 3052 บานดอนรัก บานทากูโบ คมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

ต.ดอนรัก, ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. ระยะทาง

จ.ปตตานี ไดนาน 8,767 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

ชวง กม. 3+000-4+500

14 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,500,000   10,000,000  ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3054 บานโคกดีปลี- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานฮูแตบองอ  ต.ตุยง , ต. ปุโละปุโย ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.643 กม.

ชวง กม. 0+775-2+643

ชวง กม. 2+643-5+143

15 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4055 บานคลองชาง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานควนโนรี  ต.นาเกตุ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม. 

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง 8.610 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 2+000

16 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3056 บานโคกโหนด คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 -บานควนแปลงงู  ต.คอลอตันหยง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.
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อ.หนองจิก - ต.ปาไร  อ.แมลาน ไดนาน ระยะทาง   4.438  กม.

จ.ปตตานี ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 3+000
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17 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4057 บานวังกวาง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานเปยะ  ต.ควนโนรี, ต.ดาโตะ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.582  กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 3+000

18 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชานท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3059 บานนางโอ- คมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม.  มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปรีกี ต.แมลาน  อ.แมลาน ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

 จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  12.100  กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+500 - 2+000 

19 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 4,000,000   4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2069 คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานทุงนเรนทร -บานทายามู ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00-1.50   ม.

ต.บางเขา,ทากําชํา  อ.หนองจิก ไดนาน ระยะทาง  8.774 กม.

จ.ปตตานี ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+000

20 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4060 บานลุตง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

วัดชางไห  ต.แมลาน  อ.แมลาน ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ -  ม.

ต.ควนโนรี  อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.000 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

117

21 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3066 บานปุหรน- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานโคกโพธ์ิ  ต.ชางไหตก, ต.ปาบอน ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  8.813  กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

22 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 4,000,000   4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3070 บานคลองขุด คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 บานตันหยงเปาว ต.ตุยง, ทากําชํา  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  9.284  กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+000

23 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,000,000   7,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 1003 ภายในเขต คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต  ผิวจราจร กวาง 7.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

อุตสาหกรรม B1,4,5,6,8,9 ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50 ม.

ต.บานา   อ.เมือง   จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.467 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000 

ชวง กม. 1+000 - 2+467

24 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 2004  ถนนภายใน คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต  ผิวจราจร กวาง 7.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

เขตอุตสาหกรรม A,B2,B3 ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน  ไหลทางขางละ 2.00 ม.

ต.บานา   อ.เมือง   จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.215 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+215
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25 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   5,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

 สายอบจ.ปน. 3011 บานดี - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานกะมิยอ ต.บาราโหม อ.เมือง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.875 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 2+875

26 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   3,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 5019  บานปยา คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานมูหลง ต.ปยามุมัง อ.ยะหริ่ง  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ -  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.850 กม.

ชวง กม. 0+000 -1+500

ชวง กม. 1+500 -2+500

27 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3053 บานคอกวัว- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานทากูโบ  ต.ดอนรัก, ต.เกาะเปาะ, ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ปุโละปุโย อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  4.230  กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+500

28 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,500,000   6,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 3078 เลียบชายทะเล คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต กวาง 6.00 ม. ไหลทาง มีความสะดวก ปลอดภัย

C1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ขางละ 2.00 ม ระยะทาง 2.800 กม.  

ต.บานา  อ.เมือง จ.ปตตานี ไดนาน ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 2+800
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29 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 2,596,000     - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3010 บานสระมาลา- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานตาเนาะ  ต.กะมิยอ อ.เมือง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  0.649 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+649

30 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   5,323,500   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย  อบจ.ปน.  3007  บานบานา - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานคลองมานิง  ต.บานา-ต.คลองมานิง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50 ม.

อ.เมือง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.183 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+183

31 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   3,600,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3025  บานกระเสาะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานกูวิง  ต.กระเสาะ  อ.มายอ   ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.900 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-1+900

32 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 4,512,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 3038 บานดินเสมอ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

-บานไมแกน  ต.ตะโละไกรทอง, ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ต.ไมแกน  อ.ไมแกน  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.128  กม.

ชวง กม. 0+000-1+128

ชวง กม. 1+128-2+128
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33 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3064 บานชางไหตก- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานทรายขาว ต.ชางไหตก, ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.913 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

34 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 5051 บานปาการิยะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

บานปะกาฮะรัง  ต.ลิปะสะโง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  4.092  กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

35 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

อบจ.ปน. 3067 บานกะโผะ บานชางไหตกคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

ต.โคกโพธ์ิ , ต.ปาบอน  อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  4.887 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม. 1+500-3+000

36 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

อบจ. ปน 3014 บานตาแกะ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานศาลาสอง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.440 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 2+000
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37 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,200,000   6,200,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3016 บานดินแดง - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานตาแกะ  ต.ราตาปนยัง  อ.ยะหริ่ง  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.542 กม.

ชวง กม. 0+970 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 3+542

38 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน.  4021 บานสะนอ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานยามูเฉลิม  ต.สะนอ, ต.ยามูเฉลิม ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.665 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 0+000 - 2+500

39 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน.  3027  บานดาลอ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปาเส   ต.ตาลีอายร  อ.ยะหริ่ง   ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.941 กม.



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+500

40 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

อบจ. ปน 2045 บานคลองชาง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานเขาวัง ต.ตรัง  อ.มายอ จ.ปตตานี ปลอดภัยอยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. .

ระยะทาง  2.015 กม

ชวง กม. 0+000-1+000
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41 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 2,510,000   6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน.2031 บานดอนตะวันออก คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

-บานเคียน  ต.ดอน  ต.บานนอก ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.040  กม.

ชวง กม. 1+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

42 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

อบจ.ปน. 3040 บานกะลูแป- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม.  มีความสะดวก ปลอดภัย

บานโตะชูด ต.เตราะบอน อ.สายบุรี, ปลอดภัยอยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ -ม.ระยะทาง 7930 กม.

ต.พิเทน อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-5+000

ชวง กม. 5+000-7+930

43 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   5,200,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2042 บานตะบิงตีงี - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานบูเกะกุง  ต.ลุโบะยิไร ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. 



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

อ.มายอ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.800 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+800

44 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3065 บานทรายขาว- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานโคกโพธ์ิ -บานโคกโพธ์ิ  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ต.ทรายขาว, ต.ปาบอน อ.โคกโพธ์ิ  ไดนาน ระยะทาง  5.869 กม.

จ.ปตตานี ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000
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45 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,700,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3061 บานปาไร - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานควนโนรี  ต.ทุงพลา, ต.ควนโนรี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ -  ม.  6.000 ม.

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.541 กม.

ชวง กม. 0+000-1+541

ชวง กม. 1+541-3+541

46 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000   5,400,000   6,444,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2062 บานชางไหออก คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 - บานตุปะ  ต.ทุงพลา,ควนโนรี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.50  ม.

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.832  กม.

ชวง กม. 0+000-1+200

ชวง กม. 1+200-2+400

ชวง กม. 2+400-3+832

47 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 3043 บานเกาะบาตอ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานบาโงยะหา ต.เมาะวาวี , ต.กอลํา, ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. .

 ต. เขาตูม อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.375 กม

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

48 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   4,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3074 บานยามูเฉลิม- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานบือแนปแน  ต.ราตาปนยัง, ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. .

ต.ประจัน อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.610 กม

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+610
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49 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   4,520,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3075 บานจะบังโตะกู- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานสาบัน ต.ตันหยงดาลอ , ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

ต. สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ระยะทาง  2.630  กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+630

50 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3076 บานบูเกะกุง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานเขาวัง  ต.ตรัง , ต. ปะโด ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.มายอ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.550 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

51 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   3,300,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 3030 บานทาขาม - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานกลาง  ต.ทาขาม  อ. ปะนาเระ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.815 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 1+815

52 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,800,000   5,200,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3032 บ.ทานํ้าตะวันตก คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

-บ.คอกกระบือ ต.คอกกระบือ  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.600 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+200

ชวง กม. 1+200 - 2+500
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53 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 4,000,000   3,600,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4058 บานนางโอ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานวังกวาง  ต.แมลาน, ต.ปาไร ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.แมลาน  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.900 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 1+900

54 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,650,000    - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4071 บานตุยง - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานบางตาวา  ต.ตุยง, ต.บางตาวา ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ - ม.

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.883 กม.

ชวง กม. 0+000-1+883

55 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา  เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลท   -  - 1,375,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 2001 เขาทาเทียบเรือ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ติกคอนกรีต ผิวจราจร กวาง 7.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

ประมงปตตานี  ต.บานา อ.เมือง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน  ไหลทางขางละ 2.00 ม. 

จ.ปตตานี ไดนาน (2 ขางจราจร) ระยะทาง 0.250 กม.

ชวง กม.0+000 - 0+250

56 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา  เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 2,410,000     - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 1002 ทาเทียบเรือใหม- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต  ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

ทาเทียบเรือเกา ต.บานา อ.เมือง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 2.00 ม.

จ.ปตตานี ระยะทาง  0.482 กม.

ชวง กม.0+000 - 0+482
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57 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 2,400,000    - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3005 ภายในเขต คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 7.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

อุตสาหกรรมปตตานี  B6  ต.บานา ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

อ.เมือง   จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง 0.525 กม. 

ชวง กม. 0+000-0+525

58 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 2,600,000     - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 5008 บานตันหยงลุโละ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

-บานบานา ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ - ม.

จ.ปตตานี ระยะทาง  0.850 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+850

59 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา    เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 3,600,000     - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สาย อบจ.ปน. 3012 บานสะนิง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. สะดวก ปลอดภัย

บานสระมาลา ต.บาราเฮาะ ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.เมือง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  0.900 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+900

60 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   3,900,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3018  บานมูหลง- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานตาแกะ  ต.ราตาปนยัง , ต.ตาแกะ ปลอดภัยอยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.974 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+000

ชวง กม. 1+000 - 1+974
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61 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   5,100,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3028 บานปาเส - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานตาหมน ต.ปยามุมัง  อ.ยะหริ่ง  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ. ปตตานี ระยะทาง  2.769 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+769

62 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 6,000,000     - - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2034 บานนาหวา คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

 -บานหัวนา  ต.ทุงคลา ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.500 กม.



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม. 0+000-1+500

63 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,500,000   4,500,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2072 วิทยาเขตปตตานี คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

-บานโคกมวง  ต.รูสะมิแล  อ. เมือง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.50   ม.

 ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ระยะทาง  7.081 กม.

ชวง กม. 0+000-1+000

ชวง กม. 1+000-2+000

64 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน.  4021  บานสะนอ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ลาดยาง ผิวจราจรลาดยางแอสฟลท มีความสะดวก ปลอดภัย

บานยามูเฉลิม  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ระยะทาง 3.665 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000
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65 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 1,724,000    - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3068 บานโคกอน- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานทุงศาลา  ต.บางโกระ , ต. ทาเรือ ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี  ระยะทาง  0.431 กม.

ชวง กม. 0+000-0+431

66 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,100,000    - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3039 บานปายอ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานฮูแตกอแล  ต.กะดุงนง, ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ต.เตราะบอน อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.753 กม.



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม. 0+000 - 1+753

67 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 1,600,000     - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3041 บานบือจะ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปาแดปาลัส  ต.ปาก, ต. พิเทน ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

อ.ทุงยางแดง  จ.ปตตานี ระยะทาง  0.400 กม.

ชวง กม. 0+000-0+400

68 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 1,625,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 1073 บานปากนํ้า- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

สวนสมเด็จฯ  ต.รูสะมิแล อ.เมือง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 2.00 ม.  

จ.ปตตานี ระยะทาง  0.325 กม

ชวง กม. 0+000-0+325

69 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   3,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3077 บานกาแระ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานละหาร  ต.มะนังดาลํา, ต.ละหาร ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.700 กม.

ชวง กม. 1+000-1+700
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70 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 4,000,000   7,780,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3046  บานมะหุด - การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานปาหนัน  ต.ปะโด, ต. ตรัง  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

อ.มายอ จ.ปตตานี ระยะทาง 3.595 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+650-3+595

71 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง 2,500,000   6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย  อบจ.ปน. 3023 บางพงสะตา- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ลาดยาง ผิวจราจรลาดยางแอสฟลท มีความสะดวก ปลอดภัย



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

บานตะโละ อ.ยะรัง, ต. สะนอ  ปลอดภัยอ ยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

อ.ยะรัง ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ระยะทาง 5.376 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+00

72 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง - 4,000,000   4,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3024  บานตะโละ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ลาดยาง  ผิวจราจรลาดยางแอสฟลท มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปุลากง ต.ตะโละ  อ.ยะหริ่ง  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.

จ.ปตตานี ไหลทางขางละ 1.00 ม. ระยะทาง

6.433 กม. ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000

73 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 12,000,000  11,000,000  10,000,000  ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

 สาย อบจ.ปน. 3044  บานเขาวัง - คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานปูลากาซิง  ต.ตรัง, ต.ปะโด อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.มายอ ต.กอลํา อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ระยะทาง 8.250 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000
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74 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 6,000,000   6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3037 บานบางตาหยาด คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม.  มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

-บานไมแกน  อ.สายบุรี  ต.ไมแกน  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.ไมแกน  จ.ปตตานี ระยะทาง 6.539 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+150-3+000

ชวง กม.3+000-4+500



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

75 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,500,000   7,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4049  บานบราโอ- การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานอาเนาะปูโละ  ต.ประจัน  อ.ยะรัง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.ยาบี  อ.หนองจิก จ.ปตตานี ระยะทาง 3.250 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+250

76 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000   9,000,000   สะพานอยูในสภาพท่ีใชงาน กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3050 บานกาเดาะ- คมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. ไดตลอดทุกฤดูกาล

บานอาเนาะปูโละ ต.ลิปะสะโง, ต. ยาบี อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ระยะทาง 6.942 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+500

77 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและมี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3079  แยกทางหลวง คมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. ความปลอดภัยในการสัญจร

410 บานปูยุด  ต.ประจัน  อ. เมือง อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 6.212 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000
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78 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,400,000   7,100,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3038  แยกทางหลวง รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 42 - บานดอนปาสัก อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.ตันหยงจึงงา  อ.ยะหริ่ง  จ. ปตตานี ระยะทาง 3.624 กม.

ชวง กม.0+000-1+850

ชวง กม.1+850-3+625



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

79 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 6,000,000   6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3081 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 4157 - บานคอกกระบือ อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.บานกลาง  อ.ปะนาเระ จ. ปตตานี ระยะทาง 7.331 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000

ชวง กม.3+000-4+500

80 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3082 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 42 - บานเกาะชะนี อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.ตอหลัง  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ระยะทาง 5.253 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000

81 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 3,000,000   6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2035 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 42 - บานบางโกระ อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา 

ต.มะกรูด  อ.โคกโพธ์ิ  จ. ปตตานี ระยะทาง 4.667 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000
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82 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   4,100,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3084  บานโลทู -   สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานโตะบาลา  ต.ปลองหอย  อ.กะพอ  อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 2.505 กม.

ชวง กม.0+000-1+500



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม.1+500-2+505

83 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานกอลํา-บานตนไผ ต.กอลํา สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง  จ.ปตตานี อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ระยะทาง 3.200 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+000

84 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3085 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 4082-บานจาเราะบองอ อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.สะเต็งนอก  อ.เมือง  จ. ปตตานี ระยะทาง 4.130 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+500

85 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.3086 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 4092- ต.บานบือแนดาแล อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.ปลองหอย อ.กะพอ  จ.ปตตานี ระยะทาง 4.040 กม.

ชวง กม.0+000-1.+000

ชวง กม.1+000-2+000
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86 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.3087 แยกดอนเค็ต - สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

เทศบาลต.นาประดู  ต.นาประดู อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ระยะทาง 7.508 กม.



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000

87 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3088  บานโสรง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานตลาดเกา  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 4.044 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000

88 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.2083  แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 42 บานคาย , บานบางโกระ  อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.ทาเรือ  อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ระยะทาง 4.667 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000

89 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.3090  บานทุงเค็ต - สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานบางเกา  ต.บางเกา อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

อ.สายบุรี จ.ปตตานี ระยะทาง 6.442 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-1+500
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90 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 5,000,000   5,000,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คอนกรีต ต.เมาะมาวี คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 8.00 ม. ยาว  200 ม. ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

สายบานทากูโบร-ต.เกาะเปาะ ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป-มา 



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

อ.หนองจิก จ.ปตตานี

91 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 6,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.  3091  แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 4082 - บานจาเราะ อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ระยะทาง 5.244 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+000

ชวง กม.3+500-5+044

92 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   6,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.2092 แยกทาง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

หมายเลข 4061-บานบอมวง อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ต.เกาะจัน อ.มายอ  จ.ปตตานี ระยะทาง 7.077 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+500

93 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 3,400,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.3093 บานหัวควน - สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

บานชะเมา  ต.ทาเรือ  อ.โคกโพธ์ิ อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 0.840 กม.

ชวง กม.0+000-0+840

94 โครงการกอสรางบุกเบิกถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนไดรับความ ถนนลูกรัง  ขนาดกวาง 4.00 ม. - 5,000,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายหมูบาน - ทุงนา  บานยางงาม สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม ยาว 500  ม. หนา 0.20 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

ม.5 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป-มา
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95 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,000,000   4,000,000   ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย บานหนองแรด - บานอาโห สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร
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ต.หนองแรด, ต. มะนังยง  อ.ยะหริ่ง  อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 2.000 กม.

ชวง กม.0+000-1+000

96 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 2,660,000   6,000,000   6,000,000   ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 4022 บานสะนอ - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

บานจะแบปะ ต.สะนอ, ต. ระแวง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ระยะทาง 4.125 กม.

ชวง กม. 0+000 -  1+ 500

ชวง กม. 1+500 - 3 + 000

97 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 3,000,000   4,000,000   - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สุไหงยาลอ หมูท่ี 1 ต.ตันหยงดาลอ- การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 5 ม. ยาว 2,500 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

เขตต.ตอหลัง  หมูท่ี 3-4 อ.ยะหริ่ง  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน พ้ืนทางหินคลุกหนา 0.20  ม.

จ.ปตตานี ผิวจราจรหนา  0.04  ม.

ชวง กม.0+000-1+000

ชวง กม.1+000-2+500

98 โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 9,600,000   9,600,000   - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

คอนกรีต หมูท่ี 2- หมูท่ี 4 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 6 ม. ไหลทางขางละ 1.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ความยาว 4,000 ม. พ้ืนทางหินคลุก

หนา0.20 ม. ผิวจราจรหนา 0.04 ม.

ชวงกม.ท่ี  0+000-2+000

ชวงกม.ท่ี 2+000-4+000
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99 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดกวาง 6 ม.  5,000,000   -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

บานดูซงปาแย หมูท่ี 2 ถนนลาดยาง   การคมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,550 ม. หนาเฉลี่ย ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

เขตต.กอลํา (หมูท่ี 1 ต.กอลํา) ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน 0.25  ม. พรอมวางทอ

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ไดนาน

100 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน  กวาง 6 ม. 250,000       -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานปอฮซาฆอ เช่ือม เขตหมูท่ี 3  การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว  ยาว 35 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.มวงเตี้ย  อ.แมลาน   ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

จ.ปตตานี

101 โครงการสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดกวาง 6 ม.  7,200,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานกาแลสะนอ หมูท่ี 3 ต.คลองใหม การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ไหลทาง 1 ม. ยาว 1.5 กม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน พ้ืนทางหนา 0.20  ม. 

102 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน  ขนาดกวาง 5 ม. 6,000,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายพอมิ่ง-บานใหม หมูท่ี 4  ต.พอมิ่ง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 2 กิโลม..  พ้ืนทางหินคลุก ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หนา  0.20  ม.

ไดนาน

103 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน  ขนาดกวาง 5 ม. 6,000,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หนาท่ีทําการเทศบาลต.พอมิ่ง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 2 กิโลม.. พ้ืนทางหินคลุก ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน หนา  0.20  ม.

ไดนาน

104 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสะพาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดผิวจราจร 4 ม. 12,000,000    -   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ลาเกาะ ชุมชนลาแจ- สะพานแชชานี การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 3,450 ม.  คันทาง  1 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน รองพ้ืนทางลูกรัง 0.50  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน
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105 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  8,160,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ทุงโพธ์ิ-บานปาไร หมูท่ี 4 ต.ลิปะสะโง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

(ระหวางต.ลิปะสะโง- ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน ยาว 1,700 ม. พรอมไหลทาง

คอลอตันหยง) อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ขางละ 1.00 ม.

106 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล.  เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน คสล. 3,500,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานกําปงกือลง หมูท่ี 1 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

 ต.ยาบี-หมูท่ี 3 ต.คลองใหม  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงาน ยาว 875.00 ม. หนา 0.15 ม. 

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ไหลทาง ลูกรังขางล ะ 0.00-0.50 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,375 ตร.ม.

107 โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน ซอมแซมถนนลาดยาง 6,000,000   6,000,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ถนนลาดยางสายบานเกาะเปาะใต การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 600 กม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ม.2 ต.เกาะเปาะ-บานกาหยี  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ชวง กม. 0+000-2+000

ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ชวง กม. 2+000-4+000

108 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  6,500,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เทศบาล 15 พ้ืนท่ี หมูท่ี 8 ต.บอทอง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.หนองจิก จ.ปตตานี  ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน พ้ืนทางหินคลุกหนา 0.20 ม.

ไดนาน ผิวจราจรหนา 0.04 ม. ระยะทาง

1800 ม.  

109 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนลาดยาง 5,400,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เทศบาล 15 พ้ืนท่ี หมูท่ี 9-หมูท่ี 7 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 ม.  พ้ืนทาง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หินคลุกหนา 0.20  ม. ผิวจราจร

ไดนาน หนา0.04 ม. ระยะทาง1800 ม.
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110 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  6,100,000   -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ถนนหนาบานคายอินทิรา พ้ืนท่ี การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00 ม.พ้ืนทาง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

หมูท่ี 3 -หมูท่ี 2  ต.บอทอง อ.หนองจิก ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หินคลุกหนา 0.20  ม. ผิวจราจร

จ.ปตตานี ไดนาน 0.04 ม. ระยะทาง  1,668 ม.

111 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 7,200,000   -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ริมคลองชลประทาน พ้ืนท่ี  หมูท่ี 6, การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว เฉลี่ย 6.00 ม ไหลทางขางละ 1 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

หมูท่ี 7, หมูท่ี 8 ต.บอทอง อ.หนองจิก ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน พ้ืนทางหินคลุก 0.20 ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ผิวจราจรหนา  0.04 ม. 

ระยะทาง 1,500  ม.

112 โครงการกอสรางถนน คลส. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน ถนนคสล. 520,000       -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ถนนเทศบาล 4 หมูท่ี 6 ต.นาประดู การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 95 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ปลอดภัยอยูในสภาพท่ีใชงานได

113 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสกติก   ขนาด 10,000,000  - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คอนกรีตสายบานอุเมะ-บานตะพาบน การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกวาง 8.00 ม.พรอมไหลทาง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

(ตอเขตบานใหญ อ.ไมแกน จ.ปตตานี) ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน  1.00 ม. พ้ืนทางหินคลุกหนา

ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี 0.20 ม. ผิวทางหนา 0.04  ม.

ระยะทาง  2.500  กม.

ชวง กม. 0+000-1+250

ชวง กม. 0+250-2+500

114 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน แอสฟสกติก. ขนาด 4,500,000   -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คอนกรีต สายบานโคกจันทร- การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

บอทราย หมูท่ี 2 ต.บางเขา ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หรือมีพ้ืนท่ี ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. ไป - มา 

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน
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115 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน แอสฟสกติก ขนาด 6,300,000   6,300,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คอนกรีต สายบานปาตาตีมอ- การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ผิวจราจรกวาง  8.00  ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

บานบางตาหยาด ต.ตะลุบัน ปลอดภัยอยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน พรอมไหลทางขางละ 1.00 ม. 

อ.สายบุรี จ.ปตตานี พ้ืนทางหินคลุกหนา 0.20 ม.

ระยะทาง 2.500 กม.

ชวง กม. 0+000-1+250

ชวง กม. 0+250-2+500

116 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 6,000,000   7,000,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เปาะดอฆอ หมูท่ี 3-บานพงกูวิง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 6.00 ม. พ้ืนทางหินคลุกหนา ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

หมูท่ี 1 ต. เมาะมาวี อ.ยะรัง ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานได 0.20 ม. ผิวจราจรหนา 0.04 ม. ไป - มา 

จ.ปตตานี ม. ระยะทาง 3,700 ม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+700

117 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,400,000    -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

พรอมคูระบาย นํ้า 2 ขางทาง  การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 4.00 ม . ยาว 210 ม. และ ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

ถนนเทศบาล 9 ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน กอสรางคูระบาย  2  ขาง ถนน ไป - มา 

คอนกรีต  กวาง  70  เซนติม.

118 โครงการติดตั้งเสาไฟไฮเมต -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานปลอดภัย ติดตั้งเสาไฟไฮเมต  เสาสูง 12 ม. 1,400,000   1,400,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เสาสูง 12 ม. ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จํานวน  4  ตน ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

-เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก ไป - มา 

ปลอดภัยในการสัญจรถนนในเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบจ.ปตตานี

119 โครงการกอสรางถนนลงดินลูกรัง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 15,000,000  15,000,000  15,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง
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คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป - มา 
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120 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 15,000,000  15,000,000  15,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป - มา 

121 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป - มา 

122 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป - มา 

123 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. - 3,200,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานสะพานหิน ม.2 ต.ไทรทอง- คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 650  ม. ปลอดภัยในการสัญจร 

บานละเวง ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไมแกน ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ไป - มา 

จ.ปตตานี

124 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก ยกกวาง 5 ม. - 2,500,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบาน กระจูด ม. 4 ต. ไมแกน- คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการสัญจร 

หมูท่ี 5 บานพอเทพ  ต.ไทรทอง  ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ทอ คสล. ขนาด 0.08 ม. 3 จุด ไป - มา 

อ.ไมแกน จ.ปตตานี จุดละ 8 ทอน

125 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ บุกเบิกถนนลูกรัง ขนาดกวาง  5 ม. - 600,000      - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานกระจูด ม.4  ต.ไมแกน อ.ไมแกน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 500 ม. ทําการลงดินถมหนา ปลอดภัยในการสัญจร 

ถึงบานตะพา ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน 0.30 ลูกรังหนา  0.15  ม. ไป - มา 

จ.ปตตานี

126 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร 1,500,000   1,500,000   1,500,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง
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เสริมเหล็กบนถนนสาย อบจ.ปน. การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 9.00 ม.  ความยาว  15.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

3046 บ.มะหุด-บ.ปาหนัน อ.มายอ  ปลอดภัย ในสภาพท่ีใชงานไดงาน จํานวน  2  แหง บาน

จ.ปตตานี
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127 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจร 4,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ถนนสาย อบจ.ปน.2035 บ.ชะเมา คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 9.00 ม. ความยาว 20.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

สามตน-บ.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย จํานวน 1 แหง บาน

128 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจร 2,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ถนนสาย อบจ.ปน.2045 บ.คลองชาง- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 9.00 ม. ความยาว 10.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บ.เขาวัง อ.มายอ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย จํานวน 2 แหง บาน

129 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจร 5,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ถนนสาย อบจ.ปน.3070 บ.คลองขุด- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 9.00 ม. ความยาว 30.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บ.ตันหยงเปาว อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย จํานวน 1 แหง บาน

130 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางทอเหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - 6,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ถนนสาย อบจ.ปน. 3032 บ.ทานํ้า คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 1.80 X 1.80 ม. ความยาว 12.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตะวันตก-บ.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ รวดเร็ว และปลอดภัย จํานวน 3 แหง บาน

จ.ปตตานี

131 โครงการปรับปรุงถนน สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ปรับปรุงถนนแคปซีลสายบาน 10,500,000  - - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

บางโกระ ม. 2 ต.บางโกระ-บานหรั่ง คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว บางโกระ ม. 2 ต.บางโกระ- สะดวก ปลอดภัย

เขต ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน บานหรั่ง เขต ต.มะกรุด อ.โคกโพธ์ิ

ไดนาน  จ.ปตตานี ระยะทาง 5,000.00 ม. 

กวาง 6.00 ม. หนา 0.05 ม.

132 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 663,000      - - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

เสริมเหล็ก สายหัวสะพานวัดบู คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ระยะทาง 225.00 ม. ขนาดกวาง สะดวก ปลอดภัย

ม. 4 ต.บางโกระ-เขต ต.มะกรูด ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
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อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ไดนาน สายหัวสะพานวัดบู หมูท่ี 4 

ต.บางโกระ-เขต ต.มะกรูด อ.โคกโพธ์ิ

จ.ปตตานี
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133 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,280,000   - - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

เสริมเหล็ก สายบานปลักนํ้าขุน คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ระยะทาง 470.00 ม. ขนาดกวาง สะดวก ปลอดภัย

ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน 4.0 ม. หนา 0.15 ม. สายบาน

ไดนาน ปลักนํ้าขุน หมูท่ี 1 ต.บางโกระ-

ม.4 ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี

134 โครงการลาดยางแอสฟลทติก สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตลาดยาง 1,600,000   - - ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

เคียน-ควนเหลีย ม. 2 ต.โคกโพธ์ิ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว แอสฟลทติก ม. 2 ต.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี สะดวก ปลอดภัย

จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

135 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00  ม. 8,000,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานบาโงมูลง ม. 6 ถึง ม.3 บานมายอ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ไหลทาง 1.00  ม. ในการคมนาคม

ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดนาน

136 โครงการซอมถนนลาดยางสายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมบํารุงถนนลาดยาง กวาง 6.00 ม. 6,000,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

กะลุแป  ม.2 ต.เตราะบอน ถึง บาน คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ในการคมนาคม

โตะชูด ต.พิเทน อ.ทุงยางแดง ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน

จ.ปตตานี ไดนาน

137 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,800,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

เหล็กสายบานโลทู-กูโบ ม.6 ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 520 ม. ในการเดินทางไปทําการเกษตร

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี

138 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
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เหล็กสายบานโลทู-บูเกตคูตง ม.6 ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ขนาดกวาง 4  ม. ยาว 310 ม. ในการเดินทางไปทําการเกษตร

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี

139 โครงการเสริมทับผิวจราจรแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 5,500,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

คอนกรีต ถนนสายบานบาโงสาเมาะ ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ผิวจราจรขนาดกวาง 5 ม. ในการเดินทางไปทําการเกษตร

ม.3 -  บานตะโละบาโระ ม.10 ยาว 2,400ม. หนา 0.04 ม.
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140 โครงการยกระดับถนนพรอมหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางยกระดับถนนหินคลุก 1,400,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สายมัสยิด - พรุกโลทู ม.6 ต.ปลองหอย ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 950 ม.เสริมหิน ในการเดินทางไปทําการเกษตร

อ.กะพอ จ.ปตตานี คลุกหนา 0.20 ม. พรอมวางทอ 3 จุด 

ø 0.80 ม. จํานวน 21 ทอน

141 โครงการกอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน 3,000,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ลาดยาง สายบานวังพลา - เขาดิน ม.9 ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ลาดยาง กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม. ในการเดินทางไปทําการเกษตร

ต.ปลองหอย อ.กะพอ ม.6 ต.ปากู พรอมวางทอเหลี่ยมขนาด 2 ชองทาง

อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี

142 โครงกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการเดินทาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,000,000    -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บานมอแซงใน ม.4 ต.ปลองหอย ไปทําการเกษตรไดรับสะดวก ปลอดภัย ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ในการเดินทางไปทําการเกษตร

อ.กะพอ-เช่ือมตอระหวางบานโตะบาลา

ม.1 ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี

143 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลอง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน กวาง 6.00 ม. ยาว 12,000,000  - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

บางตาหยาด-กระจู อ.ไมแกน คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 4,000 ม. สายเลียบคลองบางหยาด- ในการคมนาคม (ประสานแผน)

จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน กระจู อ.ไมแกน จ.ปตตานี

144 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง แอสฟลทติก 9,240,000   - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกสายบานแปน- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. ในการคมนาคม (ประสานแผน)

บานหนําคอก หมูท่ี 6-8 ต.แปน ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พรอมีไหล

อ.สายบุรี จ.ปตตานี ไดนาน ขางทางขางละ 1.00 ม.
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145 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวเคซีล เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยางผิวเคซี ขนาดกวาง 2,000,000   - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สายบานลานชาง ต.ตะบ้ิง-บานละอาร คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.02 ม. ในการคมนาคม (ประสานแผน)

ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน

ไดนาน
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146 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนลาดยาง กวาง 8.00 ม.  - 10,811,000   - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบานอุเมะ ต.ตะลุบัน-บ.กระจูด ม.4 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ไหลทางขางละ 1.00 ม. ยาว 3,000 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.ไมแกน อ.ไมแกน จ.ปตตานี ปลอดภัย ในสภาพท่ีใชงานไดงาน  เสริมหินคลุก 0.05 ม. แอสฟลทติก บาน

หนา 0.03 หนา 

147 โครงการกอสรางถนนบุกเบิก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนน กวาง 6.00 ม. ยาว  -  - 11,619,000  ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบานตาหยาด-ละเมาะ การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว 4,000 ม. โดยยกระดับดินลูกรัง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ทะเลตะพาบน ต.ตะลุบัน-ม.4 ปลอดภัย ในสภาพท่ีใชงานไดงาน หนา 0.30 ม. ลงหินคลุกหนา 0.15 ม. บาน

บ.กระจูด ต.ไมแกน จ.ปตตานี วางทอระบายนํ้า คสล. Ø 0.80 ม.

จํานวน 24 ทอน

148 โครงการ สาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล. กวาง 5.00 ม. 5,929,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานมอแซง ม.4 ต.ปลองหอย- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

เช่ือมตอบาน โตะบาลา ม.1 ต.กะดุนง รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

อ.สายบุรี จ.ปตตานี

149 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม. 967,000      - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

โลทู-บูเกะดูตง ม.6 ต.ปลองหอย คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 310 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.กะพอ-เช่ือมตอบูเกะดูตง ต.กะดุนง รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

อ.สายบุรี จ.ปตตานี

150 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00 ม.  - 1,679,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง
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โลทู-บูเกะดูตง ม.6 ต.ปลองหอย คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 520 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.กะพอ-เช่ือมตอบูเกะดูตง ต.กะดุนง รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

อ.สายบุรี จ.ปตตานี

151 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง กวาง 5.00 ม  - 7,700,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,400 ม. โดยลงหินคลุกหนา และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บาโงสาเมาะ ม.3-บานตะโละบาโละ รวดเร็ว และปลอดภัย 0.15 ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บาน

ม.10 ต.ปลองหอย หนา 0.03 ม
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152 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน กวาง 5.00 ม.  -  - 2,357,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

โลทู-บูเกะดูตง ม.6 ต.ปลองหอย คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 950 ม. หินคลุก หนา 0.30 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.กะพอ-เช่ือมตอบูเกะดูตง ต.กะดุนง รวดเร็ว และปลอดภัย หินคลุกหนา 0.15 ม. พรอมวางทอ บาน

อ.สายบุรี จ.ปตตานี ระบายขนาด Ø 0.80 ม. จํานวน 

21 ทอน (3 จุด)

153 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยางกวาง 6.00 ม  -  - 4,600,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

แอสฟลทติด คอนกรีต สายบางวังพลา คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก .ยาว 1,000 ม. โดยลงหินคลุกหนา และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ม.9 ต.ปลองหอย อ.กะพอ-ม.6 รวดเร็ว และปลอดภัย 0.15 ม ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บาน

บานเขาดิน ต.ปากู อ.ทุงยางแดง หนา .03 ม. และกอสรางกอเหลี่ยม 

จ.ปตตานี คสล.ขนาด 2 ชองทางระบายนํ้า 

จํานวน 1 แหง

154 โครงการกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสาร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารจํานวน  - 5,000,000    - เพ่ือจะไดมีสถานท่ีน่ังรอรถ กองชาง

ริมถนนทางหลวงแผนดิน สาย 42 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 10 แหง (ตามมาตรฐานกรมทางหลวง) โดยสาร และทําใหประชาชน

(ชวงบริเวณชุมชน/หนาสถาบัน รวดเร็ว และปลอดภัย มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน

การศึกษา) พ้ืนท่ี จ.ปตตานี

155 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.  -เพ่ือระบายนํ้าในชวงฤดูฝน กอสรางคูระบายนํ้า คสล.กวาง 0.80 ม.  -  - 4,000,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

(ชุมชนบานดือราแฮ) ม.8 ต.ตะลุโบะ  -แกไขปญหานํ้าทวมขัง ยาว 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70-0.80 ม และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

อ.เมือง จ.ปตตานี (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

156 โครงการกอสรางสะพาน คสล. -เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไป-มา กอสรางสะพาน คสล. กวาง 6.00 ม. 4,000,000    -  - เพ่ือใหประชาชนมีความ กองชาง

ถนนสายบานยามู-บานปาหลวง สะดวก ฟุตบาทขางละ 1.00 ม. ยาว 32.00 ม. สะดวกในการเดินทางไป-มา

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี -ขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสู (ตามแบบ อบจ.กําหนด)

ตลาด

-ทดแทนสะพานชํารุด-แคบ
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157 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.  -  - 2,880,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กสายบานบีติง ม.5 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.ตะโละดือรามัน-ม.6 ต.กะรุบี รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

อ.กะพอ จ.ปตตานี

158 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนน คสล. กวาง 4.00 ม ยาว  -  - 2,304,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กสายบานบีติง ม.5 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 1,000 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

159 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม.  - 5,923,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานยางแดง ม.4 ม.4 ต.นาประดู- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 3,500 ม.(ตามแบบ อบจ.กําหนด) และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บานโพธ์ิ ม.1,2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

จ.ปตตานี

160 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.  -  - 2,178,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กสายบานทุงศาลา ม.1 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.บางโกระ-บานใต ม.4 ต.โคกโพธ์ิ รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี

161 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ถนนสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพาน กวาง 8.00 ม.  - 2,500,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง
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บานปรีกี ต.กระโด-ต.คลองใหม คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 20.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.ยะรัง จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

162 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สาย ม.7 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลงหินคลุกกวา 5.00 ม. 2,820,476    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ต.ปาไร อ.แมลาน ต.คอลอตันหยง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

163 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลงหินคลุกกวาง 6.00 ม.  - 5,923,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานปรัง ต.บอทอง (บานใหมวิทยา) คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 3,500 ม.หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

 อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย บาน
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164 โครงการถนนลงหินคลุกสาย ม.1 บาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนโดยลงดินลูกรังกวาง  - 6,988,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บางไร-ม.5 หินดอนนา ต.บางเขา คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 6.00 ม. ยาว 2,400 ม. หนา 0.35 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ลงหินคลุกกวาง 6.00 ม. ยาว 2,400 บาน

ม. หนา 0.15 ม.วางทอระบายนํ้า 

คสล.Ø 1.00 ม. จํานวน 2 จุด 

16 ทอน

165 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.  - 1,880,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กบานดินแดง-ม.5 ต.ยามู คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 360 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย บาน

166 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลงหินคลุก กวาง 6.00 ม 6,988,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ม.1 บางบางไร-ม.5 ดอนนา ต.บางเขา คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,400 ม. หนา 0.15 ม โดยยก และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับลงดินลูกรัง กวาง 6.00 ม. บาน

ยาว 2,400 ม. หนา 0.35 ม วางทอ

ระบายนํ้า คสล.ขนาด Ø 1.00 ม.

2 จุดๆละ 8 ทอน (16 ทอน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

167 โครงการกอสรางลงถนนหินคลุกสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ถนนลงหินคลุกกวาง 4.00 ม. ยาว 5,504,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

กลางนา ม.5 บ.ทาเรือ-ม.5 บ.ลอแตก คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 3,600 ม หนา 0.20 ม. พรอมวางทอ และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย คสล.Ø 0.80 ม.2 จุด-12 ทอน บาน

168 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล.กวาง 5.00 ม.  - 1,189,000    - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

คอลอกาแปะ-บือแนแด ม.6 ต.กะรุบี คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. ลงดินลูกรัง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อ.กะพอ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ไหลทางขางละ 0.30 ม. บาน

169 โครงการกอสรางถนน คสล เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล.กวาง 4.00 ม.  -  - 3,822,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบาโงมาแจ-บีติง ม.4 ต.กะรุบี-ม.5 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ลงดินลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. บาน
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170 โครงการกอสรางถนนลงหินคลุกสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลงหินคลุก กวาง 4.00 ม.  -  - 2,548,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

คอลอบือเดาะ-ปาเสตีงี ม.9,6,1 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. พรอม และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย วางทอระบายนํ้า คสล. Ø 0.80 ม. บาน

จํานวน 3 จุดๆละ 6 ทอน

(จํานวน 18 ทอน)

171 โครงการกอสรางถนนลงดินลูกรังสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลงดินลูกรังกวาง 4.00 ม.  - 936,000       - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สะพานแมนํ้าสายบุรี ม.6 บานคอลอ คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 500 ม. โดยทําการลงดินถมยก และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

กาเปาะ ต.กะรุบี อ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ระดับ หนา 0.50 ม ลูกรังหนา 0.30 ม. บาน

และวางทอระบายนํ้า 2 จุด Ø
0.80 ม. จํานวน 12 ทอน

172 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ปรับปรุงถนนหินคลุก กวาง 5.00 ม. 4,163,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายแมกัง หมูท่ี 6 ต.ควนโนรี- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,000 ม. ลงหินลุกรัง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บานละโมะ หมูท่ี 3 ต.ปาไร อ.แมลาน รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.20 ม. และลงหินคลุก หนา บาน

จ.ปตตานี 0.15 ม. 
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173 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 ม. 2,468,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ถนนสาย หมูท่ี 6 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,000 ม. ลงหินลุกรัง หนา และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

-ต.ปุโลปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย 0.30 ม. ลงหินคลุก หนา 0.15 ม. บาน

วางทอระบายนํ้า คสล. Ø 0.60 ม.

4 แหงๆ ละ 8 ทอน รวม 32 ทอน

ตามแบบ อบจ.ปน. กําหนด

174 โครงการกอสรางสะพาน หมูท่ี 6 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพาน หมูท่ี 6 สายบานกลาง- 2,160,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานกลาง-หมูท่ี 1 ต.เกาะเปาะ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หมูท่ี 1 ต.เกาะเปาะ กวาง 5.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน ยาว 27.00 ม.
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175 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนใน กอสรางถนนหินคลุกเสริมเหล็ก 3,000,000   -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เสริมเหล็กสายคลองชลประทาน- การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว สายคลองชลประทาน-บานกําปงกือสง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

บานกําปงกือสง หมูท่ี 1 ต.ยาบี ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน หมูท่ี 1 ต.ยาบี กวาง 5.00 ม.

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ยาว 875.00 ม. หนา 0.15 ม.

176 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกสายบาน 6,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบานคลองชาง ต.ยาบี- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก คลองชาง ต.ยาบี-บานปาการิยะ และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

บานปาการิยะ ต.ละปะสะโง รวดเร็ว และปลอดภัย ต.ลิปะสะโง กวาง 6.00 ม. บาน

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ยาว 3,000.00 ม. 

177 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกสายบาน 3,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบานหนองปูใน ต.ยาบี-ต.ลิปะสะโง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก หนองปูใน ต.ยาบี-ต.ลิปะสะโง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

อ.หนองจิก จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 6.00 ม. ยาว 2,720.00 ม. บาน

178 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กสายบานละโพะ หมูท่ี 3 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก สายบานละโพะ กวาง 6.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)
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ต.ปาไร-ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 2,500.00 ม. บาน

จ.ปตตานี

179 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง กวาง 5.00 ม. 8,000,000   - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

วังกวาง หมูท่ี 5 ต.ปาไร-หมูท่ี 4 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,500.00 ม. ในการคมนาคม (ประสานแผน)

บานลูกโคก ต.แมลาน อ.แมลาน รวดเร็ว และปลอดภัย

จ.ปตตานี

180 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กพรอมวางทอระบายนํ้า คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก พรอมวางทอระบายนํ้า กวาง 5.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

สายบานครูเฉลิมพงศ หมูท่ี 4 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 940.00 ม. บาน

บานนางโอ ต.แมลาน-ทาแรด หมูท่ี 4

บานนาหมอเทพ ต.ปาไร อ.แมลาน

จ.ปตตานี
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181 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เสริมเหล็กสายบานใหม หมูท่ี 1 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 7.00 ม. ยาว 7.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

บานใหม ต.แมลาน-หมูท่ี 1 ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

บานทุงพลา อ.แมลาน จ.ปตตานี

182 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,600,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กสายบานปรักปรือ-วัดทุงขอย คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 5.00 ม. ยาว 1,600.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

หมูท่ี 1 ต.มวงเตี้ย-บานลุตง หมุท่ี 6 รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 ม. บาน

ต.แมลาน อ.แมลาน จ.ปตตานี

183 โครงการกอสรางงานถนนเสริมผิว เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยางแอลฟลทติก - - 3,195,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก คอนกรีต กวาง 6.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

สาย ม.3 บานกําปงบารู-ม.4 รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 990.00 ม. หนา 5.00 ซม. บาน

บานยุงกง อ.มายอ จ.ปตตานี
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184 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 ม. 5,555,600   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

-หมูท่ี 5 ต.ปาบอน-หมูท่ี 5 ต.ชางใหตก คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,850.00 ม. หนา 0.20 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 17,100 ตร.ม. บาน

185 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานสม เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 ม. 2,625,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

หมูท่ี 3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 700.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน บาน

186 โครงการกอสรางถนนลาดยางเลียบ เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนผิวจราจร CAPE SEAL - - 3,000,000   ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ทางรถไฟปมนํ้ามัน ต.ทาเรือ- คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 6.00 ม. ไหลทาง 1.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

บานมวงหลุง ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,000.00 ม. บาน

จ.ปตตานี

187 โครงการถนนลาดยางแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต 5,430,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

คอนกรีต หมูท่ี 6 สายบานพงสตา- คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวางเฉลี่ย 6.50 ม. ยาว 1,400.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

ตะโละ อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน หนาเฉลี่ย 0.05 ม. บาน
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188 โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีต 12,000,000  - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

คอนกรีต สายบานลูโบะบาลา-ซูงอ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน หนาเฉลี่ย 0.05 ม. บาน

189 โครงการถนนลาดยางผิวทางแคปซีล เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยางผิวแคปซีล 9,949,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายบานเปาะดอฆอ-บานพงกูวิง คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 6.00 ม. ยาว 3,700.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน หนาเฉลี่ย 0.25 ม. บาน

190 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,400,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็ก หมูท่ี 2-หมูท่ี 4 ต.สาบัน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 7.00 ม. ยาว 4,000.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน หนา 0.15 ม. บาน

191 โครงการกอสรางถนนลาดยาง/คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง คสล. 9,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายตือระ หมูท่ี 1-ตะโละ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กวาง 8.00 ม. ยาว 2,900.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)
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อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน หนา 5.00 ซม. บาน

โครงการบุกเบิกถนนลูกรังผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลูกรังผิวจราจร 1,965,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

หินคลุกสายปอเนาะพอมิ่ง ปาทุง คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

หมูท่ี 3 อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน บาน

192 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กสอราสะพาน คสล. ขามคลอง 1,100,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ขามคลองบานเคียน อ.ปะนาเระ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 7.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

193 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 3,980,000   - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายทางเขาชายหาดราชรักษ หมูท่ี 1 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 995.00 ม. และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว (ประสานแผน)

ต.บานกลาง-สายบานเตราะหัก ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน บาน

ต.บานนํ้าบอ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
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194 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.หนองจิก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ปรับปรุงถนนแอลฟลทติกคอนกรีต 13,230,000  - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

จากซุมเทศบาลถึงแยกสะพานสามัคคี คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทับผิวจราจรเดิมความหนาเฉลี่ย ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน 0.04 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

33.910.00 ม. พรอมตีเสนเครื่องหมาย

จราจร

195 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ปรับปรุงถนนแอลฟลทติกคอนกรีต 6,573,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ถ.สามัคคี สาย ก จากแยก ถ.สามัคคี คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความหนาเฉลี่ย 0.04 ม. พ้ืนท่ีไมนอย ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

สาย ข ถึงสะพาน และ ถ.สามัคคี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน 18,920.00 ม. พรอมตีเสนเครื่องหมาย

สาย ข จากแยกสุดเขตเทศบาล จราจร

196 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 ม. 5,245,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง
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สายบานคลองชาง ต.ยาบี-หมูท่ี 2 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 3,700.00 ม. ลงหินคลุกหนา ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน 0.15 ม.

197 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 ม. 1,146,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หมูท่ี 5 ควนโนรี-หมูท่ี 3 บานละโยะ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 1,000 ม. ลงหินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.ปาไร อ.แมลาน จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

198 โครงการกอสรางถนนหินคลุก พรอมยก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 ม. 5,639,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ระดับถนนลูกรัง สายบาบอนัน-ทุงนา- คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 3,500.00 ม. หนา 0.10 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ต.กอลํา อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน พรอมยกระดับลูกรังหนา 0.30 ม.

199 โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนแอลฟลทติกคอนกรีต 3,000,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คอนกรีต ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

200 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 6,500,000   - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หนาวัดมหิงษาราม ม.1-สี่แยกปากชอง คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 6.00 ม. ยาว 2,500.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

ม.3 ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

จ.ปตตานี
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201 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00 ม.    8,000,000 - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานมะรวด ม.4-บานนาจาก ม.2 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 3,000.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

ต.พอมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

202 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลูกรัง กวาง 5.00 ม.    4,500,000 - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายโรงเรียนบานนํ้าบอ-ม.4 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 4,000.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

203 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนลาดยาง กวาง 6.00 ม.    7,000,000 - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายทาโตะยา ม.4 ต.คอกกระบือ- คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ยาว 2,000.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

ม.7 ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน
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จ.ปตตานี

204 โครงการกอสรางถนนแอลฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนแอลฟลทติกคอนกรีต    1,300,000 - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ม. 5 ต.ปุโละปูโย อ.หนองจิก คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 511.00 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา

จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพท่ีใชงานไดนาน

205 โครงการซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2,530,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

คอนกรึต สาย อบจ.ปน.3013 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทาง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

บานยามูเฉลิม-บานปูยุด อําเภอยะหริ่ง รวดเร็ว และปลอดภัย ขางละ 1.00 เมตร ผิวจราจรหนา 0.03 บาน

จังหวัดปตตานี เมตร ระยะทาง 705 เมตร เสริม

หินคลุกหนา 0.05 เมตร

206 โครงการซอมแซมถนนผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมสรางถนนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 1,300,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรึต หมูท่ี 1 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลบานา-หมูท่ี 3 ตําบลตันหยงลูโละ รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร ยาว 720.00 เมตร หนา 0.04 บาน

 อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด)
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207 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,595,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็ก วัดบูรพาราม หมูท่ี 1 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ระยะทาง 521.00 เมตร กวาง 4.00 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ บาน

อบจ.กําหนด)

208 โครงการกอรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1,3 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 2,506,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลตาลีอายร-ตําบลปุลากง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,305 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย เสริมยกระดับลูกรัง 0.20 เมตร บาน
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(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

209 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5,6 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 2,412,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลหนองแรต อําเภอยะหริ่ง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,790.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

210 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 4.00 เมตร 2,287,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานตะโละอาโหร หมูท่ี 2 - บานทากุน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

 หมูท่ี 5 ตําบลตะโละกาโปร รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

211 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 2 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 เมตร 2,553,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลสาบัน-หมูท่ี 1 ตําบลตันหยงดาลอ คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ยาว 1,895 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน
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212 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 1,595,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธ์ิ - หมูท่ี 3 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลปาไร อําเภอแมลาน รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

จังหวัดปตตานี  

213 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1,3 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก (ชวงท่ี 1)กวาง 1,509,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลบานนอก - หมูท่ี 5 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 5.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนา และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลบานกลาง อําเภอปะนาเระ รวดเร็ว และปลอดภัย 0.15 เมตร (ชวงท่ี 2) กวาง 4.00 เมตร บาน
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จังหวัดปตตานี (ชวงท่ี 1) ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสริมลูกรังยกระดับหนา 0.20 เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

214 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกสายบานกุลมาวอ 1,293,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

กุลามาวอ หมูท่ี 5 ตําบลดอน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ระยะทาง 700.00 เมตร กวาง 4.00 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอปะนาเระ-หมูท่ี 7 บานหัวคลอง รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร ลูกรังหนา 0.30 เมตร หินคลุก บาน

ตําบลสาบัน อําเภอยะหริ่ง หนา 0.15 เมตร พรอมฝงทอระบาย

จังหวัดปตตานี นํ้า Ø 0.60X1.00 จํานวน 6 ทอน

จํานวน 3 จุด (ตามแบบ อบจ.กําหนด)

215 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานบลูกา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก บานบลูกา 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สะแลแม หมูท่ี 4 ตําบลปะโด คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก สะแลแม ระยะทาง 2,185.00 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอมายอ- บานลานควาย ตําบลกอลํา รวดเร็ว และปลอดภัย หินคลุกหนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 บาน

อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด)
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216 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก ระยะทาง 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลละหาร - ตําบลตะลุบัน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 1,765.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร กวาง 5.00 เมตร (ตามแบบ บาน

อบจ.กําหนด)

217 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 ตําบล 2,837,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลตะบ้ิง - บานจากอง หมูท่ี 6 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ตะบ้ิง - บานจากอง หมูท่ี 6 ตําบล และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี รวดเร็ว และปลอดภัย ปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี จังหวัด บาน
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จังหวัดปตตานี ปตตานี

218 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก สายบานบาเลาะ 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บาเลาะ หมูท่ี 5-หมูท่ี 4 บานปาทุง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,765 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลบางเกา อําเภอสายบุรี รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร บาน

จังหวัดปตตานี

219 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 5 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก หินคลุกหนา 3,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลทรายขาว - หมูท่ี 3 ตําบล คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 0.15 กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,435 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ชางไหตก อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร พรอมฝงทอระบายนํ้า 2  บาน

1.00X6.00 จํานวน 4 ชุด และ 

1.00X6.00 จํานวน 1 จุด ตามแบบ

อบจ.กําหนด
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220 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก บานเตราะหมอ 2,096,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานเตราะหมอชาย หมูท่ี 3 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ชาย หินคลุกหนา 0.15 เมตร กวาง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลทุงพลา-หมูท่ี 1ตําบลนาประดู รวดเร็ว และปลอดภัย 5.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร ลูกรัง บาน

อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี หนา 0.30 เมตร กวาง 5.30 เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

221 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานมวง เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก ระยะทาง 1,954,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

หวาน หมูท่ี 2 ตําบลสาคอบน - หมุท่ี 2 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 800.00 เมตร หินคลุกหนา 0.15 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว
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ตําบลปาหนัน อําเภอมายอ รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร กวาง 4.00 เมตร (ตามแบบ บาน

จังหวัดปตตานี อบจ.กําหนด)

222 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก ระยะทาง 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานถนนตกหมูท่ี 4 ตําบลถนน - คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 1,765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลมายอ จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย กวาง 5.00 เมตร (ตามแบบ อบจ. บาน

กําหนด)

223 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจร เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอส 3,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สายทางหลวง คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ฟลทติกคอนกรีต กวาง 6.00 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

4061บานปาลัส - บานยะรัง - รวดเร็ว และปลอดภัย ระยะทาง 810.00 เมตร หนา 0.04 บาน

บานบาละแต หมูท่ี4 ตําบลลางา เมตร

อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
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224 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานออเลาะเพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกบานออเลาะบากา 3,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บากา - บานทุงโพธ์ิ หมูท่ี 5 ตําบล คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ระยะทาง 1,666.00 เมตร หินคลุก และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ลิปะสะโงอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร บาน

เสริมลูกรังยกระดับ 0.15 เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

225 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกสายบานปรัง 3,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานปรัง ตําบลบอทอง (บานใหมวิทยา) คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก ระยะทาง 2,077.00 เมตร หินคลุก และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว
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อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กวาง 6.00 เมตร บาน

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

226 โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี 1 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 5.00 3,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลลิปะสะโง อําเภอหนองจิก - คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,236 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

หมูท่ี 4 ตําบลปะกาฮารัง อําเภอเมือง รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร พรอมฝงทอ คสล.3 1.00X บาน

จังหวัดปตตานี  9.00 เมตร จํานวน 1 จุด 

(ตามแบบ อบจ. กําหนด)

227 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก กวาง 6.00 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ปากาลือซง (ริมคลองชลประทาน) คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,726 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตําบลตุยง อําเภอหนองจิก รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด) บาน

จังหวัดปตตานี - หมูท่ี 6 ตําบลดอนรัก 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
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228 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหมูท่ี 7 เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกสายหมูท่ี 7 2,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลปาไร อําเภอแมลาน - ตําบลคอลอ คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ตันหยง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,788.00 (ตามแบบ อบจ. บาน

กําหนด)

229 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุกสายบานทิด 2,700,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ทิดหมาน หมูท่ี 2 ตําบลไทรทอง - บาน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก หมาน กวาง 8.00 เมตร หนา 0.15 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว
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ละเวง หมูท่ี 3 ตําบลดอนทราย อําเภอ รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร ยาว 68.00 เมตร และขนาด บาน

ไมแกน จังหวัดปตตานี กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 582.00

เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวมไม

นอยกวา 3,454.00 ตารางเมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

230 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายหมูท่ี เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรึต กวาง 9.00 717,000       -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

ตําบลรูสะมิแล - หมูท่ี 8 ตําบล คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 62.00 และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ปะกาฮารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย เมตร และกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 บาน

เมตร ยาว 38.00 เมตร

(ตามแบบ อบจ.กําหนด)

231 โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก กวาง 2,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

สายหมูท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล - ตําบล คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ขนาด และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

ปะกาฮารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย  1.00 จํานวน 2 จุด (ตามแบบ อบจ. บาน

กําหนด)
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232 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลรูสะมิแล - คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก กวาง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

เช่ือมเขตเทศบาล เมืองปตตานี รวดเร็ว และปลอดภัย หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร บาน

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,217 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบจ.กําหนด)

233 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบาน เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก สายบานขาลิง 2,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง
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งบประมาณและท่ีมา

ขาลิง หมูท่ี 1 ตําบลพิเทน คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

อําเภอทุงยางแดง - หมูท่ี 6 ตําบล รวดเร็ว และปลอดภัย ยาว 1,420.00 เมตร เสริมลูกรังยก บาน

ลุโบะยีไร อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ระดับหนา 0.20 เมตร (ตามแบบ

อบจ.กําหนด)

234 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ กอสรางถนนหินคลุก สายบานปาเซตีงี    1,717,000 - - ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

บานปาเซตีงี-บานบือแต หมูท่ี 1 คมนาคมและการระบายนํ้าไดสะดวก บานบือแต หนา 0.15 เมตร กวาง และนํ้าทวมขังพ้ืนท่ีของชาว

หมูท่ี 8 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ รวดเร็ว และปลอดภัย 5.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร บาน

จ.ปตตานี  (ตามแบบ อบจ.กําหนด)
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613,431,076   612,336,000   522,565,500   

132              118              97                



แนวทางพัฒนาท่ี 2.2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงไฟฟาภายใน เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ -ปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเรียน 500,000 200,000 200,000 มีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

โรงเรียน และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ปลอดภัยของโรงเรียนท่ีไดรับถายโอน -ติดตั้งโคมไฟแสงสวางรอบโรงเรียน

รอบโรงเรียนถายโอน

อําเภอเมือง

2 โครงการขยายเขตไฟฟาในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนไดมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีสิ่งอํานวยความ กองชาง

จังหวัดปตตานี ปตตานี สะดวกและมีความปลอดภัย

2. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

จังหวัดปตตานี ปตตานี สะดวกและมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุบน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 300,000 300,000 300,000 ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิด กองชาง

กระพริบพลังงานแสงอาทิตย  ทองถนน และเพ่ิมความปลอดภัย พลังงานแสงอาทิตย ขนาด  300 ข้ึนบนทองถนน

ขนาด 300 เสา สูง 4 ม. ใหกับชีวิตและทรัพยสิน เสาสูง  4  ม.  จํานวน  10  จุด

บริเวณทางแยกถนนถายโอน

4 โครงการเจาะบอบาดาล/ระบบประปา เพ่ือใหครู/นักเรียนมีนํ้าดื่มนํ้าใช -เจาะบอบาดาล 350,000 350,000 350,000 ครู/นักเรียนมีนํ้าดื่มนํ้าใช กองชาง

รร.บานเขาตูม อยางเพียงพอ -เดินระบบประปา อยางเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตระบบจําหนาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและการ -ปกเสาคอนกรีต 480,000 480,000 480,000 มีความสะดวกในการ กองชาง

ไฟฟา ร.ร.ตะบิงตีงี จัดกิจกรรมของโรงเรียน -ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ปฏิบัติงานและเหมาะสมกับ

-ติดตั้งมิเตอร ฯลฯ การจัดกิจกรรม

6 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง เพ่ือปรับปรุงระบบกระแสไฟฟา ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง หมอแปลง 450,000  -  - โรงเรียนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมอแปลงโรงเรียนบานเขาตูม ภายในโรงเรียนใหเพียงพอ ขนาด  50  แอมป  จํานวน  1  อัน เพียงพอกับความตองการ

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี พรอมระบบไฟฟาแรงต่ําช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ขนาดใหญ หมูท่ี 2 บานเกาะเปาะ- ท่ีสะอาดใช ขนาดใหญ  50  ลูกบาศกเมตร ความสะดวกในการใช (ประสานแผน)

หมูท่ี 1 บานกาหยี ต.ปุโละปุโย นํ้าประปา

อ.หนองจิก จ.ปตตานี
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8 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพ่ือใหโรงเรียนมีบรรยากาศ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   โรงเรียนมีบรรยากาศนาอยู กองชาง

และระบบไฟฟา ร.ร.บานตะบิงตีงี อยูปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู สปช.017 สปช.105/29 สปช.2/28 ปลอดภัยและเอ้ือตอการ

 - สีอาคาร เรียนรู

 - ปูพ้ืนกระเบ้ือง - ปูพ้ืนกระเบ้ือง

 - ประตูหนาตางทาสีอาคาร

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาพรอมพัดลม

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา เพ่ือใหระบบไฟฟาแสงสวางภายใน ปรับปรุงระบบในสนามฟุตบอล 2,000,000     -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สองสวางในสนามกีฬากลาง อบจ.ปน. สนามกีฬากลางอยูในสภาพท่ีดีพรอม ในโรงยิมเนเซี่ยม อาคารอเนก ในการใชสถานท่ีมากยิ่งข้ึน

 ใชงานในการแขงขันกีฬาและการจัด ประสงค หองประชุม

กิจกรรมตาง ๆ

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา เพ่ือใหระบบไฟฟาแสงสวางภายใน สายถนนตาง ๆ เชน สาย B1, B4, 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สองสวางในเขตอุตสาหกรรมปตตานี เขตอุตสาหกรรมปตตานีอยูในสภาพ B5, B6, B8, B9, A1, B2, B3, ในการเดินทางมาทํางานมาก

ท่ีดีพรอมใชงานไดดียิ่งข้ึน สาย 4210 สาย C1, A1 ยิ่งข้ึนและปลอดภัย

11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา อาคาร

เรียน สปช.017 และอาคาร สปช.2/28

เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบไฟฟาท่ีดี มี

ความปลอดภัย

ปรับปรุงระบบไฟฟา จํานวน 2 อาคาร -       150,000 - โรงเรียนมีไฟฟาใชอยาง

เพียงพอและปลอดภัย

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

12 โครงการกอสรางระบบประปาเทศบาล เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าปะปา กอสรางระบบประปาเทศบาล พ้ืนท่ี 10,000,000   - - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง

ตําบลมายอ ท่ีสะอาดใช 9 ตร.กม. รั้วลอดหนามยาว ความสะดวกในการใช (ประสานแผน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

โรงสูบนํ้า ประมาณ 74 ตร.ม.

13 โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมถัง เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าปะปา ขุดเจาะบอบาดาลพรอมถังกรองนํ้า       500,000  - - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง

กรองนํ้าประปา หมูท่ี 2 บานปากอ ท่ีสะอาดใช ประปา หมูท่ี 2 บานปากอ ความสะดวกในการใช

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี นํ้าประปา
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24,080,000  5,480,000   5,330,000   

12             8               7               



แนวทางพัฒนาท่ี 2.3 จัดใหมีและพัฒนาสถานท่ีสาธารณประโยชน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําผังรวมสนามกีฬา จัดทําผังรวมของสนามกีฬากลาง จัดจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบ 20,000,000   -  - ทําใหผังรวมสนามกีฬากลาง กองชาง

กลาง อบจ.ปน. อบจ.ปน. เพ่ือเปนแนวในการพัฒนา จัดทําผังรวมสนามกีฬากลาง อบจ. เปนแนวยาวในการพัฒนา

สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. ปน. และออกแบบอาคารภายใน สนามกีฬา

สนามกีฬาตามผังรวม จํานวน 

6 อาคาร

2 โครงการปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒน เพ่ิมปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒนให ปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวัฒน 350,000       -  - ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒน เพ่ิมปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒนให ปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวัฒน 350,000       -  - ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

มีความมั่นคง แข็งแรง และมี โดยกอสรางรานจําหนายอาหาร สะดวกในการใชบริการ

ประโยชนใชสอยมากข้ึน ระบบ ระบายนํ้าและระบบไฟฟา ของรัฐ

และหองศูนยสนเทศชุมชน

กอสรางหลังอาคาร และถนน

รอบอาคาร

3 โครงการกอสรางลานจอดรถ เพ่ือใหมีท่ีจอดรถท่ีเปนระเบียบ สรางท่ีจอดรถของโรงเรียน 300,000       -  - เพ่ือจอดรถใหเปนระเบียบ กองชาง

รร.บานตะบิงตีงี เรียบรอย เรียบรอย

4 โครงการสุขาเคลื่อนท่ี เพ่ือใหอํานวยความสะดวกใหกับ จัดทําสุขาเคลื่อนท่ีเพ่ือใชในการ 1,500,000    -  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขาใช กองชาง

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี บริการประชาชน เวลาจัดกิจกรรมตาง ๆ 

และจังหวัดใกลเคียง

5 โครงการกอสรางโรงยิมพรอมติดตั้ง เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ี กอสรางโรงยิมพรอมติดตั้งอุปกรณ 15,000,000   -  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองชาง

ออกกําลังกาย ของเทศบาลตําบล ออกกําลังกาย และมีอุปกรณ ออกกําลังกาย ตามแปลนท่ีเทศบาล สถานท่ีออกกําลังกาย (ประสานแผน)

ตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี อํานวยความสะดวกในการ กําหนด



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพ่ือใหการปฏบัติงานของ อบจ. ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนกระเบ้ือง 1,500,000    -  - ทําใหการปฏิบัติงานมีความ กองชาง

อบจ.ปตตานี ปตตานี  มีความสะดวกและมี หลังคา  และซอมผนังตลอดจน สะดวกยิ่งข้ึน

ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบระบายนํ้า
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7 โครงการกอสรางท่ีพักอาศัย 12 ยูนิต  -เพ่ือเปนการปรับภูมิทัศนในบริเวณ กอสรางท่ีพักอาศัย  จํานวน  1 หลัง 7,000,000   7,000,000 7,000,000 -ประชาชนผูมาติดตอราชการ กองชาง

เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนท่ีศาลากลาง ศูนยราชการปตตานี รวม 12 ยูนิต  และปรับปรุงภูมิทัศน มีความพึงพอใจ

จ.ปตตานี -เพ่ือเปนท่ีพักอาศัย -ศาลากลาง มีภูมิทัศนท่ี

สวยงาม  มีท่ีจอดรถท่ีเปน

ช่วง กม. 3+365 - 4+865

สวยงาม  มีท่ีจอดรถท่ีเปน

ระเบียบงายตอการรักษา

ปลอดภัยของฝายตาง ๆ

8 โครงการปรับปรุงหองประชุม เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีประชุม ปรับปรุงระบบปรับอากาศระบบไฟฟา 3,000,000    -  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี กองชาง

อบจ.ปตตานี อํานวยความสะดวกในการประชุม และระบบเครื่องเสียงภายในหอง ประชุมท่ีไดมาตรฐาน

ประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี 

9 โครงการซอมอาคารสํานักงานบริหาร เพ่ือใหมีสถานท่ีปฏบัติงานบริหาร ซอมผนัง , พ้ืน, หลังคา, ระบบไฟฟา 4,000,000    -  - อาคารมีสภาพแข็งแรง กองชาง

เขตอุตสาหกรรมปตตานี งานเขตอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิ ระบบประปา และซอมหลังคาของ มั่นคง  สามารถใชงานได

ภาพ อาคาร สํานักงานบริหารเขตฯ อยางเต็มประสิทธิภาพ

10 โครงการกอสรางอาคารอเนก เพ่ือใหมีอาคารสถานท่ีในการปฏิบัติ กอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมีอาคารสถานท่ี กองชาง

ประสงค ราชการ จังหวัดปตตานี ในการปฏิบัติราชการ

11 โครงการซอมแซมอาคารศูนย เพ่ือปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย ซอมผนัง , พ้ืน, หลังคา, ระบบไฟฟา 1,500,000   1,500,000   1,500,000   อาคารมีสภาพแข็งแรง กองชาง

จริยธรรม หมูท่ี 1 ต.ตะลุโบะ จริยธรรม ใหอยูในสภาพท่ีใชงานได ระบบประปา และซอมหลังคาของ มั่นคง  สามารถใชงานได

ช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865
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ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปตตานี

12 โครงการกอสรางศาลาท่ีพักผูโดยสาร - เพ่ือใหประชาชนมีท่ีรอรถโดยสาร กอสรางศาสาท่ีพักรอรถโดยสารประจํา 5,000,000    -  - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง

ริมถนนทางหลวงหมายเลข 42 ประจําทาง ทาง  จํานวน  10  แหง (บริเวณสถาน ความสะดวกในการใชรถโดย

ศึกษา) สารประจําทาง
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13 โครงการกอสรางอาคารเอนก เพ่ือมีอาคารเอนกประสงคสําหรับ กอสรางอาคารอเนกประสงคในพ้ืนท่ี 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนมีอาคารสถานท่ี กองชาง

ประสงค (มัสยิดบาลาดูวอ) จัดกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางคุมคา จังหวัดปตตานี เพ่ือจัดกิจกรรมของชุมชน

หมูท่ี 2 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี
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79,150,000     28,500,000     28,500,000     

13             4               4               



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      3.1  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 46 112,347,600 26 52,094,900 11 37,317,000 83 201,759,500

            สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน

     3.2  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 12 8,460,000 12 8,460,000 12 8,460,000 36 25,380,000

     3.3  กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า 28 90,353,000 7 28,990,000 10 34,598,000 45 153,941,000

80,375,000 164 381,080,500รวม 86 211,160,600 45 89,544,900 33

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 รวม 3 ป
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แนวทางพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย เพ่ือกระตุนใหประชาชนมีสวนรวม จัดกิจกรรมในการอนุรักษ ฟนฟู 330,300      - - ประชาชนเกิดจิตสํานึกในการ กองคลัง

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (อุดหนุน)

และสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชุมชน และสิ่งแวดลอม

2 โครงการใหความรูเรื่องอนุรักษ เพ่ือเพ่ิมความรูใหแกนักเรียน ฝกอบรมใหความรูแกนักเรียนของ 150,000      - - ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ กองชาง

ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนดานการฟนฟูและ โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน  12  อําเภอ และสิ่งแวดลอม โดยการ

โดยใชระบบการจัดผังเมือง ใชระบบการจัดผังเมือง

3 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการ เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึง ฝกอบรมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 500,000      500,000      500,000      เยาวชนมีความรูเรื่องการ กองชาง

อนุรักษสิ่งแวดลอมและการรูจักการ ประโยชนของสิ่งแวดลอม และ ปตตานี  จํานวน  200 คน อนุรักษสิ่งแวดลอม และรูจัก

ใชพลังงานอยางรูคุณคา เพ่ือชวยลด ตระหนักถึงคุณคาของพลังงาน การใชพลังงานตางๆ อยางรู

ภาวะโลกรอน คุณคาเพ่ือชวยลดภาวะ

โลกรอน

4 โครงการซอมบํารุงรักษาระบบบําบัด เพ่ือดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัด -ซอมบํารุงรักษาระบบบําบัด 500,000      500,000      500,000      ทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียรวม กองชาง

นํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมปตตานี นํ้าเสียรวมในเขตอุตสาหกรรม นํ้าเสียรวมในเขตอุตสาหกรรม สามารถบําบัดนํ้าเสียของ  

ปตตานี -ซอมแซมอาคารเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหกรรม

และสวนประกอบอ่ืนๆ

5 โครงการจัดซื้อถังขยะความจุ เพ่ือใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จัดซื้อถังขยะพลาสติกความจุ 96,000       96,000       96,000       รองรับขยะมูลฝอยเพ่ือรักษา กองชาง

120 ลิตร ชนิดมีลอและชองนํ้าท้ิง เพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 120 ลิตร  จํานวน 150 ใบ คุณภาพสิ่งแวดลอม

6 โครงการซอมบํารุงรักษาเตาเผา เพ่ือดูแลบํารุงรักษาระบบเตาเผาขยะ -ซอมบํารุงรักษาเตาเผาขยะ 2,000,000   2,000,000   2,000,000   ทําใหเตาเผาขยะพรอมใชงาน กองชาง

ขยะรวม ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี รวมในเขตอุตสาหกรรมปตตานี จํานวน 2 เตา รองรับขยะมูลฝอยในเขต

-ซอมแซมอาคารเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม

และสวนประกอบอ่ืน ๆ 
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7 โครงการจัดปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหบริเวณเขตอุตสาหกรรม ปรับปรุงตกแตงและจัดภูมิทัศน 400,000      400,000      400,000      ทําใหภูมิทัศนรอบบอบําบัด กองชาง

ในบริเวณเขตอุตสาหกรรมปตตานี ปตตานี บอบําบัดนํ้าเสียและเตาเผา โดยการจางเหมาบริการตัดหญา นํ้าเสียและเตาเผาขยะมี

บอบําบัดนํ้าเสีย และเตาเผาขยะรวม ขยะรวม มีความสวยงาม รมรื่น ตัดแตงก่ิงไม ขุดลอกคูตางๆ ใน ความสวยงาม  นามอง

ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี บริเวณบอบําบัดนํ้าเสียและเตา

เผาขยะรวม 

8 โครงการกอสรางเข่ือน คสล. หมูท่ี 6  เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการ กอสรางเข่ือน คสล. ยาว 3,000  ม. 2,000,000   2,000,000    - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

ต.บางเขา – หมูท่ี 4 ต.ทากําชํา ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

อ.หนองจิก จ.ปตตานี

9 โครงการขุดคลองสายภายใน เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง กวาง 8 ม.  500,000       -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

บานทาดาน หมูท่ี 2 ต. ดอนรัก ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ต.ปะกาฮะรัง อ.หนองจิก ในชวงฤดูฝน

10 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี 6,7 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง กวาง 4 ม. 1,000,000    -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.ทากําชํา อ.หนองจิก-เขต อ.เทพา ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว 3,000 ม. ลึก 2.50 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.สงขลา ในชวงฤดูฝน

11 โครงการขุดลอกรองนํ้า กม. 13.5-19.0 เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปดวย ขุดลอกรองนํ้า ระยะทาง 5,500 ม. 2,500,000    -  - ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม กองชาง

เขตเทศบาลตําบลบางปู-เขตเทศบาล ความสะดวก ในชวงฤดูฝน

ตําบลยะหริ่ง

12 โครงการขุดลอกปากอาว พรอมลง เพ่ือปองกันการตื้นเขินและปองกัน ขุดลอกปากอาว - 800,000       - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หินใหญปองกันนํ้ากัดเซาะชายหาด  นํ้ากัดเซาะของนํ้าทะเล กวาง 8-10 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

หมูท่ี 6 ต.บางเขา อ.หนองจิก ยาว 1,100 ม.

13 โครงการขุดลอกคลองคูระบายนํ้า เพ่ือระบายนํ้าในฤดูฝน ขุดลอกคูคลองในพ้ืนท่ีตําบลทรายขาว 1,000,000   -  - สามารถปองกันปญหานํ้าทวม กองชาง

ในพ้ืนท่ีตําบลทรายขาว ในพ้ืนท่ี

14 โครงการขุดลอกคลอง  หมูท่ี 4 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง  - 780,000       - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

บานปะกาฮะรัง ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 8 ม. ยาว 2,600 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.ปตตานี ลึก 3 ม. ในชวงฤดูฝน
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15 โครงการขุดคลอง หมูท่ี 2 บานทาดาน เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง 842,000       -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.ดอนรัก–ต.ตุยง  อ.หนองจิก ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 8 ม. ยาว 1,800 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.ปตตานี ลึก 3 ม. ในชวงฤดูฝน

16 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ  - 2,000,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

คลองตุยง หมูท่ี  3 บานใหม ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 20 ม. ยาว 10 กม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ต.เกาะเปาะ-ปากบางตาวา ลึก 3.00 ม. ในชวงฤดูฝน

ต.บางตาวา  อ.หนองจิก จ.ปตตานี

17 โครงการกอสรางเข่ือนหรือถมหินใหญ เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง กอสรางเข่ือนหรือถมหินใหญ 1,200,000   -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ปองกันนํ้ากัดเซาะชายหาด นํ้าทะเล กวาง 8-10 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

บานสายหมอ หมูท่ี 6 ต.บางเขา ยาว 1,100 ม.

อ. หนองจิก จ.ปตตานี

18 โครงการขุดลอกคลอง สายบานฉาง เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - 1,700,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

 หมูท่ี 3 ต.บางโกระ - ต.ทาเรือ  ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 8 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ยาว 3,500 ม.   ในชวงฤดูฝน

19 โครงการหมูท่ี 2,3  ต.บางโกระ- เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลองธรรมชาติ 800,000       -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

หมูท่ี 3,5  ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 3 ม. ยาว 2,500 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

ต.ทาเรือ อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ลึก 2.00 ม. ชวงฤดูฝน

20 โครงการขุดลอกคลองสาย  หมูท่ี 3,4,7 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - 1,368,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ-ต.บอทอง ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ลึก 2.50 ม. ชวงฤดูฝน

21 โครงการกอสรางคูสงนํ้าคอนกรีต  เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปดวย กอสรางคูสงนํ้า 1,000,000   -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 ตําบลชางใหตก ความสะดวก กวาง 1 ม. ยาว 300 ม.

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี
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22 โครงการกอสรางเข่ือนก้ันตลิ่ง เพ่ือปองกันมิใหดินดานขาง กอสรางเข่ือนก้ันตลิ่ง 2,510,000    -  - สามารถปองกันการพังทลาย กองชาง

หมูท่ี 5, 2 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง พังทลายลงมาในคลอง ยาว 300 ม. ของบริเวณริมตลิ่ง

ชวงติดคลองตลอดแนว

23 โครงการขุดลอกรองนํ้าแนวปา เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกรองนํ้า  กวาง 4  ม.  - 807,000       - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

ชายเลน ตะโละกาโปร อ. ยะหริ่ง ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว 1,000 ม. ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

จ.ปตตานี

24 โครงการกอสรางศาลาเทียบ เพ่ือจัดระบบทาเทียบเรือในการ กอสรางศาลาขนาด  กวาง  6  ม.  - 3,000,000    - เปนสถานท่ีจอดเรือชาว กองชาง

เรือประมงขนาดเล็ก (เรือกอและ) ข้ึนปลาและเปนสถานท่ีพักเรือใน ยาว 9 ม. ขุดลอกคลองกวาง  ประมงและเปนแหลง

พรอมขุดลอกคลองธรรมชาติ ฤดูมรสุม 30 ม. ระยะทาง 600 ม. ทองเท่ียวเชิงนิเวศนได

ในเขตพ้ืนท่ี ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ทางเทียบเรือ คสล. 6 ม. ตลอดสาย

จ.ปตตานี กวาง 2 ม.

25 โครงการกอสรางเข่ือนก้ันตลิ่งกัดเซาะ เพ่ือปองกันการกัดเซาะทราย กอสรางเกาะปองกันตลิ่งกัดเซาะ   - 6,843,900    - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

แนวชายหาดตะโละกาโปรเชิงอนุรักษ ของคลื่นทะเล แนวชายฝง ยาว 600 ม. ของคลื่นและความเสียหายท่ี

ชุมชนบานปาตา หมูท่ี 1 จะเกิดข้ึน

ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง

26 โครงการกอสรางเกาะหินใหญบริเวณ เพ่ือปองกันการกัดเซาะทรายของ กอสรางเกาะหินใหญ 2,000,000    -  - เปนแนวทางในการนําระบบ กองชาง

หาดตะโละกาโปร  อ.ยะหริ่ง  คลื่นทะเล ยาว 1,000 ม. ผังเมืองงานสุขาภิบาลและ

จ.ปตตานี การแกไขปญหานํ้าทวม

27 โครงการขุดลอกคลองปากอาว เพ่ือใหนํ้าถายเทและปองกันการ ขุดลอกคลอง 5,080,000    -  - นํ้าถายเทไดสะดวกไมเกิด กองชาง

บางมะรวด หมูท่ี  1 ต.บานกลาง- ทับถมของทรายไดโดยสะดวก ยาว 600 ม. ลึก 2 ม. การทับถมของทราย

หมูท่ี  2 ต.ละหาร อ.ปะนาเระ กนรองกวาง 30 ม.

จ.ปตตานี

28 โครงการกอสรางทํานบก้ันนํ้าคลอง เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง กอสรางทํานบก้ันนํ้า -  - 900,000      เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

สายบานบาลูกา หมูท่ี   5 ต.สาบัน ยาว 9 ม. ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี จํานวน 2 จุด
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29 โครงการกอสรางระบบทอเมน เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง และจัด กอสรางระบบทอเมนระบาย - 2,000,000    - เปนแนวทางในการนําระบบ กองชาง

ระบายนํ้าในหมูบานพรอมระบบ ระบบผังเมืองในการระบายนํ้าท้ิง วางทอคอนกรีตอัดแรงขนาด ผังเมืองงานสุขาภิบาลและ

บอดักขยะ หมูท่ี 1 บานปาตา เสนผาศูนยกลาง 1 ม. ยาว 1 ม. การแกไขปญหานํ้าทวม

ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี พรอมบอดักขยะกวาง 1.20 ม.

ยาว 120 ม. ลึกเฉลี่ยตามสภาพ

ทางไหล

30 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปดวย กอสรางคูระบายนํ้า ระยะทาง   3,640,000    -  - สามารถแกปญหานํ้าทวมขัง กองชาง

สายมัสยิดดาลอ-ทุงนา  ความสะดวก 8.585 กม. กวาง 0.40 ม. แกไขปญหานํ้าทวม

หมูท่ี  3  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ยาว 1,300 ม. ลึก 0.50 ม.

31 โครงการกอสรางเข่ือนก้ันปากอาว เพ่ือปองกันการกัดเซาะทราย ก้ันปากอาวแฆแฆ บริเวณ หมูท่ี 4 6,000,000    -  - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

แฆแฆ บานแฆแฆ ต.นํ้าบอ ของคลื่น ของคลื่นทะเล

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี

32 โครงการขุดลอกคูคลอง หมูท่ี 3 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - 1,000,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต. ควน - หมูท่ี 5 ต.ทานํ้า ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 8 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ยาว 2,000 ม. ในชวงฤดูฝน

33 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพ่ือปองกันการตื้นเขินและ กอสรางคูระบายนํ้า คสล.  - 1,000,000    - ปองกันการเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง

ถนนเพชรเกษมบานดาน กําจัดขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 0.60 ม. ยาว 3,000 ม.

 หนาวัดดานนอก ต.ควน อ.ปะนาเระ  ลึก 0.80 ม.

จ.ปตตานี

34 โครงการขุดลอกบึงทอน เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด -ขุดลอกบึงทอน  - 6,160,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

พรอมกอสรางถนนรอบบึง ขยะของเสียในแหลงนํ้า -กอสรางศาลากลางนํ้า ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

 ศาลากลางนํ้า หมูท่ี   2  ต.บานบอ  ขังได

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
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35 โครงการขุดลอกคลองสายบานควน เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง 1,000,000   -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

หมูท่ี 2 ต. นาประดู  อ. โคกโพธ์ิ  ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 3 ม. ยาว 1,500 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.ปตตานี

36 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า หมูท่ี 1 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลองสงนํ้า 2,000,000   -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.ทาขาม-ต.บานนอก-ต.คอกกระบือ  ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 8 ม. ยาว 4,000 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี ลึก 3.50 ม. ขังได

37 โครงการขุดลอกอาวปะนาเระ เพ่ือใหชาวประมงออกไปประกอบ ขุดลอกอาวปะนาเระตลอดแนว  - 1,000,000    - ชาวประมงสามารถออกไป กองชาง

ต.บานกลาง - ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ อาชีพได ประกอบอาชีพได

จ.ปตตานี

38 โครงการถมหินเปนแนวกันคลื่น เพ่ือปองกันการกัดเซาะทรายของ ถมหินตลอดแนว  - 1,000,000    - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 1 ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ คลื่นทะเล ของคลื่นทะเลได

จ.ปตตานี

39 โครงการขุดลอก คลองคูระบายนํ้า -เพ่ือขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง  - 1,500,000   สามารถระบายนํ้าและแกไข กองชาง

หมูท่ี 4-5 ต.รูสะมิแล หมูท่ี 3, 8 ท่ีตื้นเขิน และกําจัดสิ่งปฏิกูล 8-10 ม. ยาว 2,500 ม. ปญหาและปองกันนํ้าทวม

ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง  จ.ปตตานี -เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ในฤดูฝน

40 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง -เพ่ือเปนแนวปองกันตลิ่งเพ่ือ กอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งริม  - - 30,000,000  สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ริมแมนํ้าสายบุรี  หมูท่ี 8 ต.ปลองหอย   การกัดเซาะของนํ้า แมนํ้าสายบุรี

อ.กะพอ จ.ปตตานี -เพ่ือปองกันอุทกภัย

41 โครงการกอสรางทํานบแบงนํ้าใช เพ่ือความสะดวกในการสงนํ้า กอสรางทํานบแบงนํ้า 60,000        -  - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

เพ่ือการเกษตรขนาดเล็ก หมูท่ี 2 ทํานาของเกษตรกร ประกอบอาชีพ

 ต.ชางใหตก ปากคลองวังลึกเช่ือมตอ 

หมูท่ี 3,5

42 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลองธรรมชาติ  - 2,100,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

หมูท่ี 3  ต.ปาบอน-หมูท่ี  3 ต.มะกรูด ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 4 ม. ยาว 4,000 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ลึก 2.50 ม. ชวงฤดูฝน
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43 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคูระบายนํ้า  - 2,000,000    - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

พรอมลาดคอนกรีตหนาทอกวาง ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว 475 ม. ลึก 4 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

15 ม. เขตพ้ืนท่ี อบต.ควนโนรี . ชวงฤดูฝน

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี

44 โครงการกอสรางปองกันการกัดเซาะ เพ่ือปองกันการกัดเซาะทราย กอสรางแนวปราการหินท้ิง 9,197,000   -  - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ชายฝง (break water) ปองกันคลื่น ของคลื่นและความเสียหายท่ีจะ ยาว 700 ม. ของคลื่นและความเสียหาย

กัดเซาะชายฝงถนนสายยามู- เกิดข้ึน ท่ีจะเกิดข้ึน

แหลมตาชี บานตะโละสมิแล 

ต.แหลมโพธ์ิ อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี  

45 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยใหสะอาด จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1.5   - 2,160,000     - จัดเก็บขยะมูลฝอยใหสะอาด กองชาง

แบบมาตรฐาน ชนิดยกเททาย เรียบรอย ลูกบาศกเมตร  เครื่องยนต 200 เรียบรอยและ  รักษาคุณภาพ

ดวยไฮโดรลิค แรงมา จํานวน 1 คัน สิ่งแวดลอม

46 โครงการกอสรางกําแพงปองกัน เพ่ือปองกันการพังทลายของแนว กอสรางแนวก้ันการพังทลายของ 1,500,000     -  - ปองกันการกัดเซาะตลิ่ง กองชาง

ตลิ่งพังทลาย คลองปาเปรีย หมูท่ี 2 คลองในพ้ืนท่ี  หมูท่ี 2 คลองปาเปรีย แกปญหานํ้าทวม

ต.บาราโหม อ.เมือง  จ.ปตตานี

47 โครงการกอสรางกําแพงปองกัน -เพ่ือเนนแนวปองกันตลิ่งเพ่ือ กอสรางกําแพงปองกันการกัดเซาะ  - 10,000,000   - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

การกัดเซาะชายฝง ต.บาราโหม  การกัดเซาะของนํ้า ชายฝง นํ้าบริเวณชายฝง

อ.เมือง จ.ปตตานี -เพ่ือปองกันอุทกภัย

48 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า หมูท่ี 1 -เพ่ือขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 1,000,000      -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.ปุลากง-หมูท่ี 3 ต.ตาลีอายร ท่ีตื้นเขิน และกําจัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 150 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ. ยะหริ่ง จ.ปตตานี -เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและ

นํ้าทวมขัง

49 โครงการกอสรางเข่ือนก้ันนํ้าเค็ม -เพ่ือเปนแนวปองกันตลิ่งเพ่ือ กอสรางเข่ือนปองกันการกัดเซาะ 10,000,000   -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

(ตามแปลนท่ีเทศบาลกําหนด) การกัดเซาะของนํ้า ชายฝง นํ้าบริเวณชายฝง (ประสานแผน)

ต.ตันหยง  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี -เพ่ือปองกันอุทกภัย
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50 โครงการขุดลอกคลองตุยง -เพ่ือขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 5,000,000      -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 1,2,3,5,6 ต.คลองใหม  อ.ยะรัง ท่ีตื้นเขิน และกําจัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกวาง 10 ม.  นํ้าบริเวณชายฝง

จ.ปตตานี -เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและ ยาว 14 กม. ลึก 6 ม.

นํ้าทวมขัง

51 โครงการขุดลอกคูชุมชนปาแย -เพ่ือขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 4,915,000      -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตตานี ท่ีตื้นเขิน และกําจัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกวาง 12 ม.  นํ้าบริเวณชายฝง

-เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและ ยาว 3,000 ม.  ลึก 3.00 ม. 

นํ้าทวมขัง

52 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าคลอง -เพ่ือขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 9,850,000      -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ตุยง หมูท่ี 1,2,4 ต. ตุยง อ. หนองจิก ท่ีตื้นเขิน และกําจัดสิ่งปฏิกูล ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 3,000 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

จ.ปตตานี -เพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยและ ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.

นํ้าทวมขัง

53 โครงการการมีสวนรวมของ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนและ -นักเรียน/นักศึกษา 441,000      441,000      441,000       เกิดกระบวนการมีสวนรวม กองชาง

ประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวม -ประชาชนท่ัวไป ของประชาชนและหนวยงาน

ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใน -เครือขายอาสาสมัครพิทักษ ท่ีเก่ียวของในการวางแผน

แหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้า ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน และดําเนินกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณะ จังหวัดปตตานี ปรับปรุงคุณภาพนํ้า

54 โครงการขุดลอกบานโคกจันทร หมูท่ี 2  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน -ขุดลอกคลองกวาง 5.00 ม. 170,100       -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปตตานี ฤดูฝน ยาว 528 ม. ลึกเฉลี่ย นํ้าบริเวณชายฝง

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

55 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติมอซง  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลองรองนํ้าธรรมชาติ กวาง 230,200       -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 4-หมูท่ี 7 ต.ปลองหอย ฤดูฝน 4.00 ม. ยาว 800 ม. ลึกเฉลี่ย นํ้าบริเวณชายฝง

อ.หนองจิก จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน 2.50 ม.
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56 โครงการขุดลอกคลอง บ.โฉลง  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองกวาง 20 ม. 6,892,000    -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.คลองใหม อ.ยะรัง หมูท่ี  2 ต.มวงเตี้ย ฤดูฝน ยาว 5,000 เมตร ลึก 3.50 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ.แมลาน จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

57 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี 1 ต.กอลํา-  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองกวาง 6.00 ม. ยาว 5,590,000    -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 2 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง-ต.ปานัน ฤดูฝน 750 ม.ลึกเฉลี่ยน 2.50 ม นํ้าบริเวณชายฝง

อ.มายอ จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

58 โครงการขุดลอกหนองบานดูซงปาแย  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกหนองกวาง 15.00 ม. 711,000       -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 2 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปตตานี ฤดูฝน ยาว 750 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

59 โครงการขุดลอกรองนํ่าธรรมชาติตุกูแต-  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกรองระบายนํ้าปรับแตงเกลี่ย 152,000       -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

พรุบีติง หมูท่ี  5 ต.ตะโละดือรามัน ฤดูฝน กวาง 2.00 ม. ยาว 1,500.00 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ.กะพอ จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน ลึก 1.20 ม

60 โครงการขุดลอกบึงนํ้าธรรมชาติ หมูท่ี  9  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกบึงกวาง 10-20 ม. ลึก 2.50 ม.  - 439,000       - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพอ จ.ปตตานี ฤดูฝน ยาว 500 เมตร นํ้าบริเวณชายฝง

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

61 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกรองนํ้ากวาง 4.00 ม. ยาว  -  - 236,000      สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี 2-8 ต.ตะโละดือรามัน ฤดูฝน 800 ม. ลึก 2.50 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ.กะพอ จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

62 โครงการขุดลอกบึงนํ้าธรรมชาติ  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกบึงและและรองนํ้า กวาง  -  - 744,000      สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

หมูท่ี  2-6 ต.ตะโละดือรามัน ฤดูฝน 15-20 ม. ยาว 800 ม. ลึก 2.50 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ.กะพอ จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

63 โครงการขุดลอกคลอง หมูท่ี 6  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลอง ขนาดกวาง 15.00 ม. 2,526,000   - - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ฤดูฝน ยาว 2,950 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน
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64 โครงการ 1 แหลงนํ้า 1 ตําบล ศึกษา สํารวจ ออกแบบ โครงการ ศึกษา สํารวจ ออกแบบ โครงการ 1,500,000   - - สามารถบรรเทาความเดือดรอน กองชาง

เพ่ือรองรับแผนแมบทการบริหาร พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็ก ท้ังจังหวัด ในการขาดแคลนนํ้าสําหรับ

จัดการนํ้าและเสริมสรางความมั่นคง จํานวน 1 ชุด การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตตานี

65 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลอง ขนาดกวาง 40.00 ม. 4,500,000   - - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

คลองตุยง ฤดูฝน ยาว 4,500 ม. ลึก 2.00 ม. นํ้าบริเวณชายฝง (ประสานแผน)

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน

66 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้า  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองระบายนํ้าในตําบลดอนรัก 5,000,000   - - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ต.ดอนรัก สายหลังโรงเรียนบานดอนรัก ฤดูฝน ปากอาวบานปลาหมอ หมูท่ี 8 นํ้าบริเวณชายฝง (ประสานแผน)

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน ต.ตุยง กวาง 12 ม. ยาว 1,000 ม.

67 โครงการจางเหมาแรงงานทําของตางๆ เพ่ือติตตั้งระบบไฟฟา ใหมีความ ติตตั้งอุปกรณไฟฟา ติดตั้งประปา 30,000        -  - ทําใหเกิดความปลอดภัยเพ่ิม กองชาง

เชน คาจางเหมาลางทอระบายนํ้าในเขต ปลอดภัยและมีความสะดวกมากข้ึน ติดตั้งคาโทรศัพท ตัดหญาไหลทาง มากข้ึน และเกิดความสะดวก

อุตสาหกรรมปตตานี ถนนถายโอนและอ่ืน ๆ ตามความ ปองกันอันตรายท่ีเกิดข้ึน

จําเปน

68 โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ม.6 ต.คลอง  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองขนาดกวาง 6.00-8.00 2,000,000    -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

มานิง อ.เมือง - ต.สะดาวา อ.ยะรัง ฤดูฝน ม. ยาว 500.00 ม. ลึก 3.00 - นํ้าบริเวณชายฝง

จ.ปตตานี  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน 3.50 ม.

69 โครงการขุดลอกคลอง ม.4 ต.รูสะมิแล  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองกวาง 6.00-12.00 ม. 1,795,000    -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

อ.เมือง - ม.4 บานงามแม ต.รูสะมิแล ฤดูฝน ลึกไมนอยกวา 3.50 เมตร ยาว นํ้าบริเวณชายฝง

อ.เมือง - ม.3 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก  -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน 2,800 ม.

จ.ปตตานี

70 โครงการขุดลอกคลอง ม.2 บานตุยง -  -เพ่ือแกไขปญหาการระบายนํ้าใน ขุดลอกคลองกวาง 12.00 ม. ลึก 2,240,000    -  - สามารถปองกันคลื่นกัดเซาะ กองชาง

ม. 1,2 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี ฤดูฝน ไมนอยกวา 3.50 ม.ยาว นํ้าบริเวณชายฝง

 -กําจัดวัชพืชท่ีคลองตื้นเขิน 3,000 เมตร

177



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

112,347,600  52,094,900    37,317,000    

46             26             11             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุในการชวยเหลือ เพ่ือชวยเหลือราษฎรผูประสบ สนับสนุนการกอสรางซอมแซม 1,000,000   1,000,000   1,000,000   สามารถชวยเหลือและ กองชาง

ผูประสบสาธารณภัย และ สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ ปรับปรุงบานเรือนท่ีอยูอาศัยใหแก บรรเทาความเดือดรอนของ

ภัยพิบัติตางๆ ราษฎรผูไดรับผลกระทบ ราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

2 โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เพ่ือชวยเหลือราษฎรผูประสบ จัดซื้อถุงยังชีพ  ยารักษาโรค 1,000,000   1,000,000   1,000,000   บรรเทาความเดือดรอนของ กองชาง

ปญหาอุทกภัย ในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี และอ่ืนๆ  ราษฎรในเขต จ.ปตตานี 

3 โครงการทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธและใหความรู ทําปายประชาสัมพันธการปองกัน 300,000      300,000      300,000      ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

แนวทางพัฒนาท่ี 3.2 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

3 โครงการทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือประชาสัมพันธและใหความรู ทําปายประชาสัมพันธการปองกัน 300,000      300,000      300,000      ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง

การปองกันภัยและภัยพิบัติตาง ๆ ในการปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ภัยพิบัติตาง ๆ โดยติดตั้งบริเวณ

โดยติดตั้งบริเวณถนนถายโอน ท่ีอาจเกิดข้ึน ถนนถายโอน

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง เพ่ือชวยเหลือราษฎรผูประสบภัย  - จัดหาพันธุไม 300,000      300,000      300,000      บรรเทาความเดือดรอนของ กองชาง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม ราษฎรในจังหวัดปตตานี

5 โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร. เพ่ือสงเสริมศักยภาพใหแกกลุม สนับสนุนการฝกอบรม จัดตั้งหรือ 120,000      120,000      120,000      สมาชิก อปพร.มีความรูและ กองชาง

เขตจังหวัดปตตานี อปพร. ท้ัง 12 อําเภอ ทบทวนสมาชิก พรอมปฏิบัติงาน

6 โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงทีมกูภัย เพ่ือเตรียมความพรอมในการ สนับสนุน อปท.อ่ืนในเขตจังหวัด 500,000      500,000      500,000      สามารถชวยเหลือผูประสบภัย กองชาง

เผชิญเหตุและชวยเหลือ ปตตานีในกรณีท่ีเกินศักยภาพ ไดอยางถูกตอง และทันทวงที

ผูประสบภัย

7 โครงการจัดซื้อถังนํ้าพลาสติกความจุ เพ่ือใหมีภาชนะในการสํารองนํ้า จัดซื้อถังนํ้าพลาสติก   ความจุ 4,800,000   4,800,000   4,800,000   -ประชาชนมีภาชนะสํารองนํ้า กองชาง

2,000  ลิตร  ตามแบบมาตรฐาน มอก. อุปโภคบริโภคและใชในกรณี 2,000 ลิตร ตามแบบมาตรฐาน อุปโภคบริโภคและใชในกรณี

ขาดแคลนนํ้า มอก. จํานวน 400 ใบ ขาดแคลนนํ้า

-มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

เฉลิมพระเกียรติ คุณคาของปาชายเลน บํารุงรักษา -สนับสนุนพันธุไม สมบูรณเปนท่ีอยูอาศัยของ

ปาชายเลนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี -รณรงคใหประชาชนรวมกัน สัตวนํ้า

ไมใหเสื่อมโทรม ปลูกปาชายเลน

178

9 โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ เพ่ือเตรียมความพรอมดานบุคลากร ขาราชการ, ลูกจางประจํา พนักงาน 90,000       90,000       90,000       สรางความพรอมดาน กองชาง

อัคคีภัย วัสดุ อุปกรณในการระงับอัคคีภัย จาง  อาสาสมัคร  หนวยกูชีพกูภัย บุคลากร วัสดุ อุปกรณ 

และซักซอมทําความเขาใจข้ันตอน เจาหนาท่ี   ท่ีเก่ียวของประมาณ เครื่องมือเครื่องใช สรางความ

การปฏิบัติ  ใหสามารถปฏิบัติได 60 คน เขาใจ ข้ันตอนระเบียบปฏิบัติ การปฏิบัติ  ใหสามารถปฏิบัติได 60 คน เขาใจ ข้ันตอนระเบียบปฏิบัติ 

อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และข้ันตอนการปฏิบัติ 

เมื่อเกิดเหตุ สามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 

และเปนข้ันตอน

10 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ เพ่ือเตรียมความพรอม  ทดสอบ ประชาชนในพ้ืนท่ี  ขาราชการ 90,000       90,000       90,000       ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงมี กองชาง

บรรเทาสาธารณภัยดานการอพยพ ความสามารถทักษะ  การใชเครื่อง ลูกจางประจํา พนักงานจาง อาสา ความรูความเขาใจ การเกิด

และชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มืออุปกรณ ยานพาหนะของภาค สมัคร หนวยกูชีพกูภัย  เจาหนาท่ี อุทกภัยและดินโคลนถลม 

รัฐ ภาคเอกชน ความพรอมของ ดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยทหาร มีความรูดานการปฐม

บุคลากร โดยเฉพาะผูท่ีอยูอาศัยใน ตํารวจในพ้ืนท่ี และหนวยงานตางๆ พยาบาลเบ้ืองตน สามารถให

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย อุทกภัย เพ่ือเปนการ ท่ีเก่ียวของประมาณ 60 คน การชวยเหลือคนในชุมชนได 

ฝกซอม การใชเครื่องมืออุปกรณ สามารถคาดการณแนวโนม

ไดอยางถูกตอง  เพ่ือการเรียนรูการ การเกิดภัย รวมถึงการอพยพ

ใหความชวยเหลือ การปฐมพยาบาล ไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยไดเอง 

ช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สามารถของชุมชน
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11 โครงการฝกซอมแผนการอพยพหนีภัย เพ่ือเปนการเสริมสรางศักยภาพและ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย 60,000       60,000       60,000       นักเรียนและบุคลากรทางการ กองชาง

ในโรงเรียน ใหความรูแกนักเรียนและบุคลากร เจาหนาท่ีในสถานศึกษา อาสาสมัคร ศึกษา มีศักยภาพและมี

ทางการศึกษาสรางวัฒนธรรมการ หนวยกูชีพกูภัย เจาหนาท่ีดับเพลิง ความรูดานการปองกันและ 

เตรียมความพรอมใหกับนักเรียน โรงพยาบาล หนวยทหาร ตํารวจ บรรเทาสาธารณภัย

ในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ ในพ้ืนท่ี และหนวยงานตาง ๆ ท่ี โดยเฉพาะดานการอพยพ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ในการ เก่ียวของประมาณ  60  คน หนีภัยจากการกอวินาศกรรม 

อพยพหนีภัย ใหสามารถปฏิบัติ มีวัฒนธรรมการเตรียม 

ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ความพรอมเพ่ิมข้ึน เจาหนาท่ี

สามารถเขาใจข้ันตอน

การปฏิบัติในการอพยพ

12 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน เพ่ือใหชุมชน/หมูบาน เปนองคกร ผูนําชุมชน สมาชิก อบต. อาสาสมัคร 100,000      100,000      100,000      ชุมชน/หมูบานเสี่ยงภัย กองชาง

ดานการปองกันและบรรเทา หลักในการสรางเครือขายในการ ปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชน มีความพรอมในการจัดการ

สาธารณภัย ปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแตละหมูบานใน ภัยพิบัติ สามารถชวยเหลือ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ท่ีเสี่ยงภัย มีความพรอมในการจัด ถูกตองตามหลักสากล 

การสาธารณภัยของชุมชนและ โดยคนของชุมชนรวมคิด

สามารถปองกันและลดการสูญเสีย รวมทําทุกกระบวนการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางเครือขายในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับชุมชน/

หมูบานองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคราชการและสวนทองถ่ิน ภาคราชการและ

เอกชน ไดอยางเขมแข็ง
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8,460,000   8,460,000   8,460,000   

12             12             12             



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

อําเภอเมือง

1 โครงการกอสราง(ตอเติม) ผนังก้ันนํ้า เพ่ือปองกันนํ้าทะเลหนุนเขามาใน กอสราง(ตอเติม) ผนังก้ันนํ้า 500,000      500,000      500,000      สามารถปองกันนํ้าทะเล กองชาง

ทะเล คสล. ในบริเวณเขต เขตอุตสาหกรรมปตตานี ทะเลหนุน คสล. หนา 0.15 ม. หนุน และนํ้าทวมขังภายใน

อุตสาหกรรมปตตานี สูง 1.00 ม. พรอมถมดิน เขตอุตสาหกรรม

(ยาวท้ังหมด  2,500 ม.)

2 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 1,141,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

แนวทางพัฒนาท่ี 3.3 กอสราง ปรับปรุง และบํารุงระบบระบายน้ํา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 1,141,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายคลองปาเระ หมูท่ี 1,2,3 ขังในฤดูฝน กวาง 15.00  ม.   ยาว 1,500.00 ม.

ต.บาราโหม อ.เมือง ขนาดความกวาง ลึก 3.00  ม.

15.00 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก  3.00  ม.

อําเภอยะหร่ิง

3 โครงการกอสรางศาลาเทียบเรือ เพ่ือจัดระบบทาเทียบเรือในการข้ึน กอสรางศาลาขนาด  กวาง  6 ม. - - 3,000,000   เปนสถานท่ีจอดเรือชาว กองชาง

ประมงขนาดเล็ก(เรือกอและ) ปลาและเปนสถานท่ีพักเรือในฤดู ยาว 9 ม. ขุดลอกคลองกวาง  30 ม. ประมงและเปนแหลงทองเท่ียว  

พรอมขุดลอกคลองธรรมชาติในเขต มรสุม ระยะทาง  600 ม. ทางเทียบ เชิงนิเวศนไดตลอดสาย

พ้ืนท่ี ต.ยามู อ.ยะหริ่ง  จ. ปตตานี เรือ คสล. 6 ม.   กวาง  2  ม.

4 โครงการขุดลอกคลองนางเล็ก  เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดคลอง กวาง  8  ม. - - 1,000,000   มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ชวงหมูท่ี 3 ต.ยะรัง – หมูท่ี 5 ต.ปตูมุดี ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว  3,000  ม.  ลึก 2.50 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ในชวงฤดูฝน

อ.ยะรัง

5 โครงการขุดลอกคลองจาก สุงาฆอเระ เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - - 1,400,000   มีนํ้าเพาะปลูกในชวงฤดูแลง กองชาง
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ต.สะดาวา อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ลึก  3  ม. ฤดูฝน
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6 โครงการขุดลอกคลองกาแล  เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - - 1,072,000   มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

เขต.ประจัน-ต.คลองมานิง  อ.ยะรัง ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  10 ม. ยาว  3,500  ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.ปตตานี ลึก  2.50 ม. ในชวงฤดูฝน

7 โครงการขุดลอกคลองสายบานระแวง  เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง ขุดลอกคลอง - 1,990,000   - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ช่วง กม. 3+365 - 4+865

7 โครงการขุดลอกคลองสายบานระแวง  เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง ขุดลอกคลอง - 1,990,000   - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.ระแวง - ต. สะนอ  อ.ยะรัง รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง 10  ม. ยาว  2,870  ม.

จ. ปตตานี ลึก   2.50  เมตร

8 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.5 เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า - 3,500,000   - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

บานเกาะบาตอ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง  1  ม.  ยาว  350  ม.

ลึก   1  ม.

9 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ ม. 5 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ 2,000,000   - - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.เมาะมาวี - ม.4,1,2 ต.กอลํา อ.ยะรัง - ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 10 ม.  ยาว 8,000 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ต.ปะโด  อ.มายอ ลึก 3.00  ม. ในชวงฤดูฝน

10 โครงการขุดลอกคลอง ม. 4  ต.ประจัน  - เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - - 1,500,000   มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ม. 1, ม. 7 ต.ปูยุด  ม. 4  อ.ยะรัง ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง 7 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ยาว 1,800 ม. ในชวงฤดูฝน

11 โครงการขุดลอกขางถนนเลียบสาย เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกขางถนนเลียบสายสงนํ้าและ 656,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สงนํ้า และบํารุงรักษาท่ี 4 ม. 6 ขังในฤดูฝน บํารุงรักษาท่ี 4 ขนาดความกวาง 

ช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865
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อ.หนองจิก จ.ปตตานี ลึก  2.00  ม. 

12 โครงการขุดคลองนางเล็ก ต.วัด เพ่ือปรับปรุงนํ้าทวมและปรับปรุง ขุดลอกคลอง  -  - 1,626,000   มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

เขตเทศบาล ต.ยะรัง - ต.ประจัน  ภูมิทัศน กวาง 8 ม.   ยาว 3,800 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ลึก  2  ม. ในชวงฤดูฝน

13 โครงการขุดลอกคลอง ม. 1 ต.ระแวง เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง  -  - 1,500,000   มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  15  ม. ยาว 1,700 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ลึก 2.50 ม. ในชวงฤดูฝน
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14 โครงการขุดลอกคลอง ม. 3 เพ่ือปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง  - 1,000,000    - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

บานกระโด ต.กระโด ผานหมูท่ี ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  5  ม.  ยาว 2,700  ม.

1,2,5  ต. วัด อ.ยะรัง จ.ปตตานี ลึก  2.50  ม.

15 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า ม.  5 เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 434,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.เมาะมาวี - ม.2 ต.กอลํา ขังในฤดูฝน 4.00 ม.  ยาว 2,000  ม.

อ.ยะรัง  จ. ปตตานี ลึก  2.50  ม. 

16 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองสงนํ้าชลประทาน 433,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ชลประทาน  ม. 4 ต.ปะโด - ม. 3  ขังในฤดูฝน ขนาดกวาง 4.00  ม.  ยาว 

ต. ตรัง  อ. มายอ จ.ปตตานี 3500 ม.  ลึก  2.00  ม.

อ.หนองจิก

17 โครงการขุคลอกคลอง สายบาน  - เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหา ขุดลอกคลองกวาง 8.00 ม.  -  - 3,000,000   -เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร กองชาง

โคกดีปลี  ม.3 ต.ตุยง บานหารดีบี  นํ้าทวมขังในฤดูฝน ยาว 3,900 เมตร ลึก 3.00 ม. และแกไขปญหาการขาด

อ.หนองจิก จ.ปตตานี  - สงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง แคลนนํ้า
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18 โครงการขุดลอกคลองก้ันนํ้าเค็ม - เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ขุดลอกคลองเพ่ือก้ันนํ้าเค็มจากทะเล 1,800,000    -  - ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีสามารถ กองชาง

เขาพ้ืนท่ีทําการเกษตร ม. 7 ต.บางเขา สามารถประกอบอาชีพทําการ ไหลเขาสูพ้ืนท่ีทําการเกษตร ประกอบอาชีพทําการเกษตร

อ.หนองจิก จ.ปตตานี เกษตรได ขนาดกวาง 5.00 ม. ไดอยางสมบูรณ

- เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ยาว 4,200  ม.  ลึก 3.50 ม.

ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีไมเกิดการ พรอมฝงทอระบายนํ้า PVC 

ยายถ่ิน  Ø  10 " และฝาปด

19 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสาย เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 1,710,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

โคกดีปลี  ต.ตุยง  ต.บอทอง ขังในฤดูฝน 8.00  ม. ยาว  400  ม.โคกดีปลี  ต.ตุยง  ต.บอทอง ขังในฤดูฝน 8.00  ม. ยาว  400  ม.

(ระหวาง ม. 6,5,3) อ.หนองจิก ลึก 3.50  ม.

จ.ปตตานี
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อ.โคกโพธิ์

20 โครงการกอสรางโรงเรือนผลิตนํ้าดื่ม - ใหประชาชนมีนํ้าดื่มท่ีสะอาดได กอสรางโรงเรือนและติดตั้งระบบ  - 1,000,000    - ทําใหประชาชนมีสุขภาพท่ี กองชาง

ในชุมชน และติดตั้งระบบผลิตนํ้า มาตรฐาน ผลิตนํ้าและขุดเจาะบอบาดาลและ แข็งแรงและสรางรายได

ม.5 ต.ควนโนรี (บานพรุจูด) -สรางรายไดจากการจําหนายนํ้าดื่ม อุปกรณบรรจุนํ้า เพ่ิมข้ึน

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ใหกับชุมชน

อ.มายอ

21 โครงการกอสรางฝายก้ันนํ้าแหลงนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม กอสรางฝายก้ันนํ้าแหลงนํ้าขนาดเล็ก 1,500,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ขนาด เล็ก ต.กอลํา  อ.ยะรัง- ม.5 ขังในฤดูฝน

บานนํ้าใส ต.ลุโบะยิไร  อ. มายอ  
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22 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 859,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

โพรงกบ ต.ทาขาม-ต.บานนอก-ต.ควน ขังในฤดูฝน 8 - 10 ม.  ยาว 2,000 ม.

ต.คอกกระบือ  อ.ปะนาเระ

จ.ปตตานี

อ.แมลาน

23 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 2,136,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ควนอาศัย ต.ทุงพลา อ.โคกโพธ์ิ -  ขังในฤดูฝน กวาง 10.00  ม.  ยาว 4,000 ม.

ม.1 บานใหม ต.แมลาน  อ.แมลาน  ลึก 3.00  ม.ม.1 บานใหม ต.แมลาน  อ.แมลาน  ลึก 3.00  ม.

จ.ปตตานี 

อ.สายบุรี

24 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสาย เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 542,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

หมูท่ี 2 ต.ปะเสยะวอ-ต.บางเกา ขังในฤดูฝน กวาง 8 -10 เมตร  ยาว 1,115 ม.

อ.สายบุรี จ.ปตตานี  ลึก 3.00  ม.
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25 โครงการขุดลอกคลองบาราโหม  ม.  2 เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดตาม 3,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปตตานี ขังในฤดูฝน แบบท่ี  อบจ.ปตตานี  กําหนด (ประสานแผน)

26 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า 813,000      - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายโรงปุย-คลองชลประทาน ม. 4 รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง  0.60  ม.  หนา 0.10 ม. (ประสานแผน)
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27 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า 813,000         - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายขางและหลังวัดบุพนิมิตร  ม. 4 รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง  0.60  ม.  หนา 0.10 ม. (ประสานแผน)

บานนางโอ อ.แมลาน จ.ปตตานี ลึก  0.80 ม.  ยาว  250  ม.

28 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า 651,000       - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายหอประชุม-ถนนสี่เลนส  ม. 4 รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง 0.60 ม.  หนา 0.10  ม. (ประสานแผน)

บานนางโอ อ.แมลาน จ.ปตตานี ลึก 0.80  ม.  ยาว  200  ม.

29 โครงการขุดลอกคลองในพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดตาม 20,000,000   20,000,000   20,000,000   ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ปตตานี รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง แบบท่ี  อบจ.ปตตานี  กําหนดปตตานี รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง แบบท่ี  อบจ.ปตตานี  กําหนด

30 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติมอซง เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติพรอมปรับแตง 1,000,000    -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ขังในฤดูฝน คันดิน ม. 4-7 บานมอซง-บานมือลอ

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี

31 โครงการขุดลอกคลองบานโคกจันทน เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองบานโคกจันทน ขนาดกวาง 200,000       -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ขังในฤดูฝน เฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 528.00 ม.

ลึกเฉลี่ยประมาณ 2 ม.

32 โครงการขุดบอบาดาลพรอมถังกรองนํ้า เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าปะปา กอสรางระบบประปาบาดาล 500,000       -  - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง

ประปา ท่ีสะอาดใช ความสะดวกในการใช

นํ้าประปา
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33 โครงการซอมฝายประปาภูเขา เพ่ือใหประชาชนไดมีนํ้าปะปา ซอมฝายประปาภูเขา ม. 6  ต.แปน 1,000,000   - - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง
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นํ้าประปา

34 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม กอสรางคูระบายนํ้า คสล. ชวงท่ี 1 18,015,000  - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

หลังวัดนาประดู อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ขังในฤดูฝน คูระบายนํ้า คสล.ขนาดกวาง 0.60 ม. (ประสานแผน)

ลึก 0.80 ม. ยาว 60.00 ม. ชวงท่ี 2

คูระบายนํ้า คสล.ขนาดกวาง 1.00 ม.

ลึก 0.80 ม. ยาย 273.00 ม.

35 โครงการกอสรางทางเทาพรอมวางทอ เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม กอสรางทางเทาพรอมวางทอระบายนํ้า 1,164,000   - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ระบายนํ้าหนาตลาดอรณี ขังในฤดูฝน ทางเทาไมนอยกวา 260 ตร.ม. (ประสานแผน)ขังในฤดูฝน

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี และวางทอระบายนํ้าเสนผาศูนยกลาง

1.00 ม. ระยะทางยาว 60.00 ม.

36 โครงการสรางคูระบายนํ้าบริเวณ เพ่ือระบายนํ้าดานหลังอาคาร สรางคูระบายนํ้าดานหลังอาคาร  - 1,000,000    - สรางคูระบายนํ้าออกจาก ร.ร.บาน

ดานหลังอาคารโรงเรียนบานตะบิงตีงี ท้ัง 4  อาคาร โรงเรียนอยางรวดเร็ว ปองกัน ตะบิงตีงี

การเพาะพันธุของพาหะนําโรค

37 โครงการกอสรางรางลําเลียงนํ้า เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม กอสรางรางลําเลียง คสล. คลองลําราง 7,000,000   - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

คลองลํารางสาธารณะบริเวณ คานเรือ ขังในฤดูฝน สาธารณะ บริเวณคานเรือศิริอุดม (ประสานแผน)

ศิริอุดม ถนนปากนํ้า ต.สะบารัง ถนนปากนํ้า ขนาดกวางโดยเฉลี่ย 

อ.เมือง จ.ปตตานี 4.00 ม. ความยาวไมนอยกวา

190.00 ม. ลึกตามสภาพโดยเฉลี่ย

ไมนอยกวา 2.00 ม.
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38 โครงการกอสรางบอรับนํ้าและทอ เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม -กอสรางบอรับนํ้า คสล. ขนาดกวาง

ระบายนํ้าถนนมายอ ชวงหนาโรงเรียน ขังในฤดูฝน 0.20 ม. ยาว 0.75 ม. ท้ังสองฝง

ยุวชิตบริหารธุรกิจและศูนยฟอรด จํานวน 78 ชุด พรอมซอมแซมผิว

จราจรโดยรอบบอ

-วางทอสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20X1.20 ม. 3,886,000   - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

จากคูระบายนํ้าฝงโรงเรียนยุวชิตบริหาร (ประสานแผน)

ธุรกิจไปลงคลองอาเนาะซูงา โดยวาง

ตามซอยขาบานเลขท่ี 25 และบาน

เลขท่ี 100 ความยาวประมาณ 70.00 ม.

39 โครงการกอสรางบอรับนํ้าและทอ เพ่ือระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม -กอสรางบอรับนํ้า คสล. ขนาดกวาง 3,600,000     - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ระบายนํ้าถนนปรีดา ขังในฤดูฝน 0.20 ม. ยาว 0.75 ม. ท้ังสองฝง (ประสานแผน)

จํานวน 122 ชุด พรอมซอมแซม

ผิวจราจรโดยรอบบอ

-วางทอสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20X1.20 ม.

พรอมติดตั้งประตูระบายนํ้า 

จํานวน 1 จุด บริเวณหนามัสยิด

ปากีสถานลงแมนํ้าปตตานี

-ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟทลติก

คอนกรีตบริเวณหนามัสยิดปากีสถาน
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40 โครงการกอสรางกําแพงกันตลิ่งพรอม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย -กอสรางกําแพงกันตลิ่งดาดทองคลอง 14,000,000  - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ดาดทองคลองอาเนาะซูงา จากถนน และเพ่ิมประสิทธิการระบายนํ้า คสล.ความกวางเฉลี่ย 4.00 ม. (ประสานแผน)

ฤาดีถึงถนนยะรัง ลงสูแมนํ้าปตตานี ความยาว 79.00 ม. 

-ดาดทองคลองบริเวณท่ีมีเข่ือน คสล.

เดิมท้ังหมด ความกวางเฉลี่ย 5.70 ม.

ความยาว 255.00 ม. 

41 โครงการกอสรางโรงเรือนผลิต -เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าดื่มท่ี กอสรางโรงเรือนและติดตั้งระบบ 1,000,000    -  - ทําใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง กองชาง

นํ้าดื่มในชุมชนและติดตั้งระบบ สะอาดไดมาตรฐาน ผลิตนํ้าและขุดเจาะบอบาดาล และเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน

ผลิตนํ้า  ม.5 ต.ควนโนรี -สรางรายไดจากการจําหนาย และอุปกรณบรรจุนํ้า

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี (บานพรุจูด) นํ้าดื่มใหกับชุมชน
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90,353,000   28,990,000   34,598,000   

28             7               10             



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจและโครงการตามแนวพระราชดําริ 48 18,454,800 25 13,627,400 25 13,777,400 98 45,859,600

     4.2  สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา 3 10,651,000 3 15,600,000 2 10,600,000 8 36,851,000

           การลงทุนในทองถ่ิน

     4.3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 1 450,000 1 450,000 1 450,000 3 1,350,000

24,827,400 109 84,060,600รวม 52 29,555,800 29 29,677,400 28

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 รวม 3 ป
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1 โครงการสงเสริมสตรีมีอาชีพกลุม เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได -ฝกอบรมใหความรู 60,000       60,000       60,000       ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

แมบานเกษตรมุสลีมะ ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ปตตานี ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

2 โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บผาคลุมผม เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให -จัดฝกอบรมใหความรู 100,000      100,000      100,000      ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

 ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

3 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงนกกระทา เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทํา  - จัดฝกอบรม 100,000       -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

ม.6 บานสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล เพ่ิมรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

4 โครงการฝกอบรมวิชาการดาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร -ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานใหความรู 2,000,000   2,000,000   2,000,000   เกษตรกรมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี แกกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี เก่ียวกับเกษตรธรรมชาติ ปละไมนอย  เพ่ิมข้ึน

จังหวัดปตตานี กวา  2 รุน

-จัดหาเมล็ดพันธุพืช พันธุผัก 

-จัดงานประชาสัมพันธผลิตผลทาง

การเกษตร

-สนับสนุนการใชปุยอินทรียและ

สารชีวภาพ

5 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได -ฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร 500,000      600,000      600,000      เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

เศรษฐกิจ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัด -กอสรางโรงเรือน เพ่ิมข้ึน

ปตตานี เชน สัตวปก,แพะ,แกะ -จัดหาพอพันธุ , แมพันธุ

4. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาท่ี 4.1 สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชดําริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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 -สนับสนุนยาปฏิชีวนะ อาหาร

สําเร็จรูป ตาขายรั้วและอ่ืน ๆ
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6 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได -ฝกอบรมใหความรู 600,000      600,000      650,000      ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

อาหาร ขนมและพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ปตตานี ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

7 โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาใหแก -ฝกอบรมใหความรู 100,000      100,000      100,000      ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

อาหาร กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ เชน -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ขาวกลองสมุนไพร, ไขเค็มสมุนไพร -กอสรางปรับปรุงอาคารท่ีทํา ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

มะขามทรงเครื่อง, ขาวเกรียบ การกลุม

ทรงเครื่อง, ขาวเกรียบสมุนไพร

ฯลฯ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

8 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได -ฝกอบรมใหความรู 300,000      300,000      350,000      เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองแผนฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีทําการ -จัดหารถไถอเนกประสงคพรอม

เกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี อุปกรณตอพวง

-สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช,พันธุผัก

-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ปุยและอ่ืน ๆ 

-ปรับพ้ืนท่ีนา/นาราง

9 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ -ฝกอบรมใหความรู 500,000      550,000      600,000      สามารถลดตนทุนในการ กองแผนฯ

ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ลดตนทุนทางการเกษตรแกกลุม -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพของเกษตรกร

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี สงผลใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน
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10 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยง เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ -ฝกอบรมใหความรู 150,000      150,000      150,000      ประชาชนมีความเปนอยู กองแผนฯ

ปลากะพง ลดตนทุนทางการเกษตรแกกลุม -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ท่ีดีข้ึน

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี
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11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมโอแกว -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกําลัง -วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 100,000      200,000      200,000      สามารถสรางรายไดใหกับ กองแผนฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การผลิต การผลิตสมโอ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ชุมชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี -เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุมแมบาน

ท่ีมีฐานะยากจน

12 โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด -เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 150,000      150,000      150,000      สามารถสรางรายไดใหกับ กองแผนฯ

เพ่ือการคา รูวิธีการเพาะเห็ด ชุมชน

13 โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูก -เพ่ือใชพ้ืนท่ีท่ีไดปลอยรกราง เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 150,000      150,000      150,000      เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน รูจัก กองแผนฯ

ขาวพันธุดี วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชเวลาวางใหเปน

-เกษตรกรมีขาวท่ีมีคุณภาพ ประโยชน

14 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนปรัชญา -เพ่ือใหเกษตรกรไดรับรูการจัดการ - คณะกรรมการศูนยบริการและ 140,000      140,000      140,000      -ครัวเรือนเกษตรกร ไดรับ -กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน ฟารมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนรูแนวทางการ และ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี พอเพียงภาคเกษตรกรรม ประจําตําบล  จัดการฟารมตามหลัก สํานักงาน

-เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหสามารถ -เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรฯ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ -เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ภาคการเกษตรกรรม
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พอเพียง และเจาหนาท่ีสํานักงานการเกษตร -พัฒนาเกษตรกร ใหสามารถ

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน ประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

ดานเศรษฐกิจพอเพียง ตนเองและพ่ึงพากันเองใน

ชุมชนอยางยั่งยืน

-สามารถพัฒนาศักยภาพ

การทํางานของเจาหนาท่ี

เกษตร
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15 โครงการสงเสริมการปลูกพืชไร -เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 120,000      120,000      120,000      -เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองแผนฯ

เกษตรกร  รูจักการใชเวลาวางใหเปน

-ใชพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีมีอยูใหเปน ประโยชน

ประโยชน

16 โครงการตอยอดทําขนมขาวพอง -เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทําเปน กลุมสมาชิก  ม.2  ต.บาราโหม 151,000      151,000      151,000      -สามารถแกปญหาการ กองแผนฯ

หลักแหลง อ.เมือง  จ.ปตตานี วางงาน

-สามารถสรางงานและสรางรายได

17 โครงการสนับสนุนอาชีพสตรี -เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทําเปน กลุมสมาชิกบานตันหยงลุโละ  100,000      100,000      100,000      -สามารถแกปญหาการ กองแผนฯ

ประกอบอาหารบานตันหยงลุโละ หลักแหลง อ.เมือง  จ.ปตตานี วางงาน

อ.เมือง จ.ปตตานี -สามารถสรางงานและสรางรายได
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18 โครงการพัฒนาคลัสเตอรการผลิต -เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 4,700,000   4,700,000   4,700,000   -เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด กองแผนฯ

ไกสดเพ่ือบริโภคในทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปตตานี

19 โครงการกําจัดหนูเพ่ือลดการ -เพ่ือเปนการลดการแพรระบาด เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 229,400      229,400      229,400      -เพ่ือเปนการลดการแพร กองแผนฯ

ระบาดของหนู ของหนูซึ่งเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญของ ระบาดของหนูซึ่งเปนศัตรูพืช

นาขาวนาป ท่ีสําคัญของนาขาวนาป

-เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของชาวนา -เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของชาวนา

-เพ่ือเพ่ิมรายไดของเกษตรกร -เพ่ือเพ่ิมรายไดของเกษตรกร

20 โครงการพัฒนาศักยภาพชาวสวน -เพ่ือฝกอบรมใหมีความรูความ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 130,000      130,000      130,000      -เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด กองแผนฯ

ยางพารา เขาใจในการกรีดยางท่ีถูกตอง ปตตานีมีความรูความเขาใจ

และเหมาะสม ในการกรีดยางเพ่ิมข้ึน

21 โครงการกาแฟโบราณเยาวชน เพ่ืออนุรักษกาแฟโบราณและ -ฝกอบรมใหความรู 70,000       - - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ตําบลวัด สรางรายไดใหกับเยาวชนในพ้ืนท่ี -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

193

22 โครงการผลิตถานอัดกอนจากกะลา เพ่ือนําวัสดุเหลือใชเปนพลังงานทดแทน ฝกอบรมใหความรูการจัดทําผลิตถาน 60,000       - - สามารถสรางรายไดใหกับ กองแผนฯ

มะพราวและเศษวัสดุเหลือใช อัดกอนจากกะลามะพราวและวัสดุ ชุมชน

เหลือใช

23 โครงการสงเสริมอาชีพผลิตเครื่องแกง -เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีในการผลิต -ฝกอบรมใหความรู 100,000       -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

และนํ้าพริก ต.ปาไร อ.แมลาน เครื่องแกง -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

-เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางภาค ตลาดไดเพ่ิมข้ึน
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รัฐและภาคประชาชน

-เพ่ือแกปญหาความยากจนของ

ประชาชน

24 โครงการฝกอบรมฝมือผลิตภัณฑ -เพ่ือสงเสริมอาชีพการผลิตเฟอรนิเจอร -ฝกอบรมใหความรู 100,000       -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

เฟอรนิเจอรรากไมตําเสา กลุมวิสาหกิจ -เพ่ือแกไขปญหาความยากจน -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ชุมชน ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

25 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน -เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให  - จัดฝกอบรมใหความรู 90,000        -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ราตาปนยัง กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

26 โครงการสงเสริมอาชีพผลิตไขเค็มบาน -เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีในการผลิต -ฝกอบรมใหความรู 50,000        -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ตนซาน ไขเค็ม -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

-เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางภาค ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

รัฐและภาคประชาชน

-เพ่ือแกปญหาความยากจนของ

ประชาชน

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมผลิต -เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให  - จัดฝกอบรมใหความรู 1,080,000    -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ยางกอนถวย ต.ละหาร อ.สายบุรี กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

จ.ปตตานี  ตลาดไดเพ่ิมข้ึน
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28 โครงการสงเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน เพ่ือสงเสริมอาชีพกลุมแมบาน  - จัดฝกอบรมใหความรู 95,000       - - กลุมแมบานเกษตรกรมีการ กองแผนฯ

กลุมกือโปะตราดอกแกว ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพเสริมมีรายได
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เพ่ือข้ึน

29 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให  - จัดฝกอบรมใหความรู 150,000       -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

การปกผาคลุมผม ม.6 บาน โลทู กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี  ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

30 โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรผูปลูก  - เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชพ้ืนท่ี สนับสนุนปจจัยการผลิต เพ่ือรวมดําเนิน 50,000        -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

แตงโมปลอดภัยจากสารพิษ สาธารณบริเวณพ้ืนท่ีพรุใหเกิดประโยชน การตามโครงการกลุมเกษตรกรปลูก เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ต.ตะโละแมะนา อ.ทุงยางแดง สูงสุด แตงโมปลอดภัยจากสารพิษ ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

จ.ปตตานี  - เพ่ือใหเกษตรกรไดใชเวลาวางมีอาชีพ ตําบลตะโละแมะนา  จังหวัดปตตานี

เสริม สรางรายไดอยางยั่งยืน

31 โครงการจัดงานแสดงสินคา OTOP เพ่ือสงเสริมดานการตลาด  - ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูผลิตสินคา 900,000      900,000      900,000      ผลิตภัณฑสินคา  OTOP ได กองคลัง

จังหวัดปตตานี ผลิตภัณฑสินคา  OTOP  OTOP เขารวมแสดงสินคา เปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย

จังหวัดปตตานี  - จัดงานแสดงสินคา OTOP ประจําป  มีตลาดรองรับและเพ่ิมรายได

 - จัดการประกวดผลิตภัณฑสินคา ใหกับประชาชน

OTOP โดยจัดท่ี ศูนยจําหนาย

ผลิตภัณฑสินคา OTOP จ.ปตตานี

32 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและการ

กอสรางโรงเรือนใหกับกลมอาชีพสตรี

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหกลุมแมบานมีสถานท่ีทําการ

กลุมท่ีถาวรและไดมาตรฐาน

กลุมแมบานในพ้ืนท่ีปตตานี 100,000      100,000      100,000      กลุมแมบานสามารถมี ท่ีทํา

การกลุมท่ีไดมาตรฐาน

กองคลัง

(อุดหนุน)

33 โครงการหน่ึงหมูบาน หน่ึงผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจชุมชน -ฝกอบรมใหความรู 100,000      - - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองคลัง

-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย (อุดหนุน)

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน
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34 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยบริการ

และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล อําเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปตตานี

เพ่ือใหศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

เปนศูนยกลางในการฝกอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดการพัฒนา

อยางยั่งยื่นเปนศูนยขอมูลดาน

การเกษตรของตําบล

ศูนยบริการและถายทอดทคโนโลยี

การเกษตรประจําตําบลในพ้ืนท่ีอําเภอ

ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี จํานวน 18 

ตําบล ๆ ละ 16 คนรวม 288 ราย

450,000      450,000      450,000      เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยี

การกษตรในตําบลสามารถลด

รายจาย 50 % ของครัวเรือน

เกษตรกรในตําบลมีการ

พัฒนาการผลิต เกิดรายได 

10,000 บาท/ครัวเรือนป , 

การเกษตรเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืน

กองคลัง

(อุดหนุน)

35 โครงการสงเสริมการปลูกยางพารา

แบบสวนหลังบาน

เพ่ือใหเกษตรกรนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ

เกษตรกร,เพ่ือใชพ้ืนท่ีวางใหเปน

ประโยชน

ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

จํานวน 15 ตําบล จํานวน 655 

ครัวเรือน ๆ ละไมเกิน 20 ตน/

ครัวเรือนพ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน313ไร

655,000      655,000      655,000      เกษตรกรนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในชีวิตประจําวัน สามารถลด

ปญหาการวางงานและการ

ยายถ่ิน

กองคลัง

(อุดหนุน)

36 โครงการหมูบานเกษตรกรตนแบบ 

อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

เพ่ือใหเกษตรนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและ

มีอาชีพท่ียั่งยืน

ดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอยะหริ่ง

จํานวน 18 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบานรวม

 18 ตําบล หมูบานละ  20 

792,000      792,000      792,000      เกษตรกรนอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช

ในชีวิตประจําวัน เกษตรกร

ปลูกพืชผักเพ่ือการบริโภค 

และสามารถจําหนายได เกิด

ความเขมแข็งในชุมชนและมี

อาชีพท่ียั่งยืน

กองคลัง

(อุดหนุน)
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37 โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุม

แมบานอาชีพสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือใหกลุมอาชีพสตรีเกิดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

กลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 200,000      200,000      200,000      กลุมแมบานสามารถนํา 

ความรูท่ีไดรับมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน

กองคลัง

(อุดหนุน)
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38 โครงการเสริมพัฒนากลุมอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลา จัดซื้อเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ 144,500      - - มีการสงสินคาพ้ืนเมือง กองคลัง

ขาวเกรียบปลา ตรานิวเกรียบกรอบ และบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน ขาวเกรียบ จังหวัดปตตานี ใหวางขายใน (อุดหนุน)

ตลาดระดับสูง

39 โครงการตอยอดการเลี้ยงโคพ้ืนบาน เพ่ือสรางงานและสรางอาชีพใหเกิดข้ึน -ฝกอบรมใหความรู 150,000       -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองคลัง

ในชุมชน สงเสริมการทํางานในรูปแบบ -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย (อุดหนุน)

กลุม เพ่ือเปนการแกไขปญหาการวาง ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

งาน

40 โครงการเลี้ยงไกเน้ือ ม.6 บานโลทู เพ่ือสรางอาชีพเพ่ิมรายไดแกครอบครัว -ฝกอบรมใหความรู 280,000      - - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองคลัง

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี ของกลุมเยาวชนบานโลทู -สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย (อุดหนุน)

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

41 โครงการตอยอดปกผาคลุมผมสตรี  - เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให  - จัดฝกอบรมใหความรู 465,400       -  - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองคลัง

และตัดเย็บเสื้อสตรี กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย (อุดหนุน)

 ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

42 โครงการตอยอดกลุมอาชีพเลี้ยงปลา  - เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดให  - จัดฝกอบรมใหความรู 322,500      - - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองคลัง

ทับทิมในกระชังบานลาคอ กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย (อุดหนุน)

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน
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43 โครงการจัดงานวันแตงโม อ.ทุงยาแดง เพ่ือประชาสัมพันธสงเสริมใหการ เกษตรกรอําเภอทุงยาแดง 600,000      - - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมช้ึน กองคลัง

จ.ปตตานี เกษตรปลูกแตงโมปลอดภัยจากสารพิษ สงผลใหความเปนอยูดีข้ึน (อุดหนุน)

ใหเกษตรกรบริโภคแตงโมท่ีมีคุณภาพ

44 โครงการประกวดศูนยบริการถายทอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ประกวดศูนยบริการเทคโนโลยี 20,000       - - เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน กองคลัง

เทคโนดลยีการเกษตร ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ท่ีมีผลงานดีเดน มีความตั้งใจ เพ่ือการเกษตร (อุดหนุน)

การเกษตร อําเภอละ 1 ศูนย ใหบรรลุวัตถุประสงค

45 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาอาชีพ -ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานใหความรู 200,000      - - ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

กลุมผลิตดอกไมจากใยบัว แกกลุมผลิตดอกไมจากใบบัว เก่ียวกับการสงเสริมอาชีพ  เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ตลาดไดเพ่ิมข้ึน
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46 โครงการกอสรางอาคารศูนยฝก เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี กอสรางอาคารแปรรูป กวาง 4.00 500,000       -  - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีท่ีฝกอาชีพ กองชาง

อาชีพบานปาหวาย หมูท่ี 2 ตําบล มีท่ีฝกอาชีพ และทําเปนอาชีพ เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 เมตร และสามารถสรางรายไดใหกับ

ปะเสยาวอ อําเภอสายบุรี มีรายไดเพ่ิม ตนเองและครอบครัว

จังหวัดปตตานี

47 โครงการกอสรางอาคารแปรรูป หมู เพ่ือใหประชาขนในพ้ืนท่ีมีท่ีฝกทํา กอสรางอาคารสําเร็จรูป กวาง 4.00 300,000      ประชาชนในพ้ืนท่ีมีท่ีฝกอาชีพ กองชาง

ท่ี 2 ตําบลพิเทน อําเภอทุงยางแดง ขนมเลี้ยงชีพ สรางรายไดใหกับ เมตร  ยาว 12.00 เมตร สูง 3.20 และสามารถสรางรายไดใหกับ

จังหวัดปตตานี ตนเองและครอบครัว เมตร ตนเองและครอบครัว

48 โครงการทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ติดตั้งปายประชาสัมพันธการปองกัน 50,000       ประชาชนไดรับทราบขอมูล กองชาง

ความปลอดภัยบนทองถนน ภัยพิบัติตาง ๆ ใหประชาชนไดรับ  ขาวสาร จาก อบจ.ปน.

ทราบขอมูลขาวสารตาง จาก อบจ.ปน.



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

198

18,454,800  13,627,400  13,777,400  

48             25             25             
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1 โครงการเตรียมความพรอม สนับสนุนการผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร 10,000,000  10,000,000  10,000,000  ผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ กองแผนฯ

ใหสอดคลองดานเศรษฐกิจประเทศ เพ่ือมาแปรรูปใหมีตุณภาพสูง ท่ียั่งยืน

เพ่ือนบานประชาคมอาเซียน

2 โครงการพัฒนาศูนยจําหนาย เพ่ือยกระดับและพัฒนาศูนย -กอสรางรานคารอบศูนย OTOP 500,000      600,000      600,000      สมาชิกสินคา OTOP มีตลาด กองชาง

ผลิตภัณฑสินคา OTOP จังหวัด จําหนายผลิตภัณฑสินคา OTOP -ปรับปรุงลานจอดรถ กลางจําหนายสินคา

ปตตานี ท่ีจะไดรับถายโอนจาก จังหวัดปตตานีใหมีคุณภาพและ -ปรับปรุงหองนํ้า

จังหวัด ไดมาตรฐานยิ่งข้ึน -ซอมแซมระบบประปา

3 โครงการกอสรางตลาดกลาง เพ่ือเปนศูนยกลางจําหนายสินคา กอสรางตลาดกลางสินคาประมง - 5,000,000    - มีศูนยกลางในการรองรับและ กองชาง

สินคาเกษตรจังหวัดปตตานี ประมงและผลิตภัณฑอาหาร และสินคาเกษตรจังหวัดปตตานี จําหนายสินคาประมงและ

ทะเลแปรรูป สินคาเกษตร

4 โครงการจัดทําเต็นทรานคาชุมชน -เพ่ือใหประชาชนมีรานคา จางเหมาทําเต็นทรานคา ขนาดกวาง 151,000       -  - สรางรายไดใหกับประชาชน กองชาง

ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี จําหนายสินคาชุมชนท่ีสะอาด 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. ในชุมชนบานจะบังติกอ

ไดมาตรฐาน จํานวน 4 หลัง พรอมท้ังเปนการอนุรักษ

-สรางรายไดจากการจําหนาย อาหารพ้ืนเมืองของชุมชน

สินคาอาหารพ้ืนเมืองใหกับชุมชน

4. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาท่ี 4.2 สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา การลงทุนในทองถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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10,651,000  15,600,000  10,600,000  

3               3               2               



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพธุรกิจ

บริการสปาฮาลาลเพ่ือสุขภาพ

เพ่ือสรางอาชีพรองรับตลาด

อาเซียนในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนใต เพ่ือเปนการอนุรักษ

อาชีพ และรูปแบบการนวดไทย

ใหถูกตองตามแบบการนวดไทย

ใหถูกตองตามแบบแผนไทย,เพ่ือ

เพ่ิมรายไดของครอบครัวใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนใต

ชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียวใน 3 

จังหวัดชายแดนใต ชุมชนละ 3 

คน รวม 30 คน

450,000        450,000        450,000        สรางงานและอาชีพใหกับชุมชน

,สามารถอนุรักษการนวดไทย

และบริการท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย,สามารถฝกฝน

บุคลากรใหมีความพรอมสําหรับ

ตลาดอาเซียน

กองคลัง (อุดหนุน)

4. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาท่ี 4.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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450,000        450,000        450,000        

1                 1                 1                 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

     5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับ 12 10,610,000 11 11,105,000 10 10,905,000 33 32,620,000

           และพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

     5.2  สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ 13 49,509,000 17 54,025,000 10 68,729,000 40 172,263,000

     5.3  กอสราง ปรับปรุงสถานท่ีเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวของประชาชน 1 500,000 2 10,500,000 2 2,500,000 5 13,500,000

     5.4  ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงโบราณสถาน 5 9,141,500 4 6,141,500 4 6,241,500 13 21,524,500

           โบราณวัตถุ

     5.5  สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชน 9 17,490,000 9 17,640,000 9 17,640,000 27 52,770,000

           มีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

106,015,500 118 292,677,500รวม 40 87,250,500 43 99,411,500 35

2559 รวม 3 ป

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2557 2558
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แนวทางพัฒนาท่ี 5.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการกีฬา อบจ.คัพ ภาคใตประจําป เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง

ขาราชการ อบจ. 14 จังหวัดภาคใต

เขารวมแขงขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต

ประจําป

  3,000,000   3,500,000   3,500,000 สรางความสามัคคีใหเกิดข้ึน

ในหมูคณะขาราชการท่ีเขา

รวมการแขงขัน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสนับสนุน

การออกกําลังกายของประชาชน

เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือเสริมสรางสนับสนุนการออกกําลัง

กายของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป

จัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล 

วอลเลยบอล อ่ืนๆ

  2,000,000   2,000,000   2,000,000 เยาวชนประชาชนไดมีอุปกรณ

 ในแตละชนิดกีฬาอยาง

หลากหลายและท่ัวถึง

สํานักปลัดฯ

3 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.- เทศบาล 

สัมพันธ

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวาง

ผูบริหาร, ส.อบจ.,ขาราชการ และ

ลูกจาง

จัดแขงขันกีฬาผูบริหาร, ส.อบจ. สท., 

และขาราชการ

     100,000      100,000      100,000 เกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

เทศบาล กับ อบจ.

สํานักปลัดฯ

4 โครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสรางโอกาศ สนับสนุนเปนคาใชจายในการจัดสง   4,000,000   4,000,000   4,000,000 ชมรมกีฬาไดรับการสงเสริม กองคลัง

จังหวัดปตตานี ใหกับนักกีฬาของชมรมกีฬาตาง ๆ นักกีฬาของชมรมตาง ๆ เขารวม และกีฬามีพัฒนาการทางกีฬา (อุดหนุน)

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี การแขงขันในระดับตาง ๆ ท่ีดี

5 โครงการชบาเกมส เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพใหแก

เยาวชนสูความเปนเลิศ,เพ่ือเสริมสราง

คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีประสงค

ใหกับเยาวชน

นักเรียน จํานวน 37,238 คน ใน

สถานศึกษา สังกัด สนง.เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปตตานี

200,000     200,000     200,000     นักเรียนในสังกัดไดรับการ

พัฒนาทักษะและศักยภาพ

ทางการกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน,

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

6 โครงการเขารวมแขงขันบาสเก็ตบอล เพ่ือพัฒนาสนับสนุนใหเยาวชนไดมี เขารวมการแขงขันบาสเก็ตบอลเยาวชน 50,000      - - คนหาเยาวชนท่ีมีความสามารถ กองคลัง

เยาวชนท่ัวประเทศไทย โอกาสเขาแขงชันในระดับจังหวัด "TOA U18 Basketball ALL กีฬาบาสเกตบอลมาฝกซอม (อุดหนุน)

ระดับภาค และระดับประเทศ Thailand Championship 2014" เปนนักกีฬาระดับชาติ

5. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬา ประชาชนและเยวชนในพ้ืนท่ี 500,000     500,000     500,000     ประชาชนและเยาวชน กอง

เซปกตะกรอ อบจ.ปตตานีคัพ ฟุตบอล เซปกตะกรอ จังหวัดปตตานี หันมาสนในการเลนกีฬา การศึกษาฯ
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8 โครงการแขงขันกีฬาสตรีสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการออก จัดการแขงขันกีฬาสตรีพ้ืนท่ีจังหวัด 200,000     - - กลุมสตรี และประชน กอง

เทิดไทองคราชินี จังหวัดปตตานี กําลังกาย ปตตานี มีสุขภาพรางกายสมบูรณ การศึกษาฯ

แข็งแรง

9 โครงการแขงขันฟุตซอล อบจ. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนหันมาสนใจ ทีมฟุตซอลจากโรงเรียนระดับประถม 50,000      95,000      95,000      เด็กและเยาวชนมีความสนใจ กอง

ปตตานี จูเนียร FA คัพ ประจําป กีฬามากข้ึน เสริมสรางคุณภาพ ศึกษาในจังหวัดปตตานี จํานวน กีฬาหางไกลยาเสพติด การศึกษาฯ

2557 พลานามัยและบุคลิกภาพท่ีดี  อีกท้ัง 64 ทีม เขารวมการแขงขันฟุตซอล และสามารถพัฒนาศักยภาพ

เพ่ือใชกีฬาฟุตซอลเปนสื่อกลางในการ การเลนฟุตซอลไปสูระดับ

สรางความสมานฉันท มาตรฐาน

10 โครงการแขงขันกีฬาระหวาง เพ่ือสงเสริม พัฒนาการกีฬาใน -ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา 200,000     200,000     200,000     ผูเขารวมโครงการมีสุขภาพ กอง

สวนราชการในสังกัดองคการ ระดับองคกร และเพ่ือสงเสริม และพนักงานจาง อบจ.ปตตานี พลานามัยท่ีดี เกิดความ การศึกษาฯ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี สุขภาพพลานามัยท่ีดีของ จํานวน 150 คน สามัคคีในหมูคณะไปสูความ

องคการบริหารสวนจังหวัดกับ บุคลากร อีกท้ังเปนการสราง -ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา รวมมือในการทํางานใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, ความสัมพันธอันดีระหวาง และพนักงานจาง ท่ีปฏิบัติหนาท่ี องคกรและหนวยงานอ่ืน

หนวยงานของรัฐ, หนวยงาน ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ตั้งอยูในศูนยราชการ อบจ.ปตตานี 

เอกชน, กลุมมวลชน, กลุมผูนํา ฯลฯ ประจําและพนักงานจาง จํานวน 300 คน

ประจําปงบประมาณ 2557 อบจ.ปตตานี กับสวนราชการ/

ภาคเอกชนในจังหวัดปตตานี

11 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ขาราชการ บุคลากรทางการ 250,000     250,000     250,000     นักเรียนเกิดการพัฒนา กอง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสังกัดไดเลนกีฬามีรางกาย ศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ศักยภาพดานกีฬา เกิดความ การศึกษาฯ

แข็งแรงและเพ่ือใหเกิดความ อบจ.ปตตานี จํานวน 70 คน สามัคคีในหมูคณะ 

รวมมือ รวมใจและมีความเปน เขารวมแขงขันกีฬาฟุตซอล 

อันหน่ึงอันเดียวกันระหวาง กีฬาวอลเลยบอลชายหาด 

นักเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี กีฬาเปตอง
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12 โครงการเขาคายนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬาทองถ่ินภาคใต

เพ่ือเตรียมความพรอมนักกีฬาในการ

เขาแขงขันกีฬาทองถ่ิน

เขาคายนักกีฬา (เตรียมความพรอม)       60,000       60,000       60,000 นักกีฬามีความพรอมในการ

แขงขัน

โรงเรียนบาน

เขาตูม

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี

13 โครงการฟตเนสกลางแจง -เพ่ือใหนักเรียน คณะครู-บุคลากร ได

มีพ้ืนท่ีการออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน

-เพ่ือใหชาวบานในเขตพ้ืนท่ีใชสามารถ

บริการ ไดเขามาใชบริการ

-นักเรียน คณะครู-บุคลากรโรงเรียน

บานตะบิงตีงีและชาวบาน ไดออก

กําลังกาย

 -      200,000  - นักเรียน ครู ชุมชน มีอุปกรณ

และท่ีออกกําลังกาย

โรงเรียน

บานตะบิงตีงี



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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10,610,000 11,105,000 10,905,000 

12            11            10            



แนวทางพัฒนาท่ี 5.2 สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสนามฝกซอม เพ่ือใหมีสนามฝกซอมกีฬา ท่ีได  - ปลูกหญา ปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบ - 500,000      - ประชาชนไดมีท่ีฝกซอมกีฬา กองชาง

ฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ มาตรฐาน  - ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนาม 2,3 และสถานท่ีออกกําลังกาย

บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี  - ปรับปรุงสนามฟุตซอล

 - ปรับปรุงสนามเปตอง

2 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส เพ่ือปรับปรุงสนามเทนนิสใหได กอสรางปรับปรุงผิวสนามและปูผิว 2,000,000    -  - มีสนามเทนนิสท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ. ปตตานี มาตรฐาน สนามซอมประตู ไฟฟาแสงสวาง ทาสี สามารถใชเปนสถานท่ี

ฝกซอมและแขงขันกีฬา

เทนนิสได

3 โครงการซอมแซมปรับปรุงรั้วสนาม เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและ ปรับปรุง ติดตั้งเหล็กลูกกรง จํานวน - 500,000       - มีความปลอดภัยและเปน กองชาง

กีฬากลาง อบจ.ปตตานี สามารถปองกันสัตวเลี้ยงเขามา 25 ชอง และกออิฐบลอกโปรง ระเบียบเรียบรอยยิ่งข้ึน

ในบริเวณสนามได จํานวน 119 ชอง ประตูเหล็ก 1 ชอง

4 โครงการกอสรางตอเติมหลังคา เพ่ือกอสราง ตอเติมหลังคากันแดด กอสราง ตอเติมหลังคาเหล็ก - 1,250,000    - ประชาชนมีสถานท่ีน่ังชม กองชาง

โครงเหล็กอาบสังกะสีบนอัฒจันทร กันฝน เพ่ือรักษาสภาพอัฒจันทร โครงเหล็กอาบสังกะสี ขนาดกวาง การแขงขันกีฬาไดตลอด

ในสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี ใหมีอายุการใชงานยาวนานเพ่ิมข้ึน 5 ม. ยาว  80  ม.   สูง   3.50  ม. ฤดูกาล

5 โครงการกอสรางลานสุขภาพชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีในการ กอสรางลานสุขภาพสําหรับออกกําลัง - 1,500,000   - ประชาชนมีสถานท่ีในการออก กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ. ปตตานี ออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ กาย   โดยสรางสถานีออกกําลังกาย กําลังกาย และชวยสงเสริม

จํานวน 12 สถานี ตามแบบการกีฬา สุขภาพของประชาชน

แหงประเทศไทย จํานวน 1 แหง ในทองถ่ิน

6 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงผิวสนาม ปูหญา 1,900,000   - - มีสนามฟุตบอลท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

(สนาม 4) สนามกีฬากลาง อบจ. ยิ่งข้ึน พรอมติดตั้งประตูฟุตบอล สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอม

5. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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ปตตานี และแขงขันได
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7 โครงการกอสรางลานจอดรถภายใน เพ่ือใหมีลานจอดรถท่ีไดมาตรฐาน กอสรางลานจอดรถแอสฟลทติก - - 3,604,000   ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ.ปตตานี   คอนกรีต ลานท่ี  1  พ้ืนท่ีจอดรถ และมีความเปนระเบียบ

 ไมนอยกวา  4,500   ตร.ม. มากข้ึน

ลานท่ี  2  พ้ืนท่ีจอดรถไมนอยกวา

1,550  ตร.ม.

ลานท่ี  3  พ้ืนท่ีจอดรถไมนอยกวา

5,200  ตร.ม.

8 โครงการกอสรางสนามกีฬา  - เพ่ือใหไดสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน กอสรางสนามกีฬา ม.4 บานมอแซง - 5,000,000   - มีสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

ประจําหมูบาน  ม.4  บานมอแซง  - เพ่ือใหเยาวชนมีสนามท่ีออก ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี

ต.ปลองหอย  อ.กะพอ  จ.ปตตานี กําลังกายและใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

9 โครงการปรับปรุงสนามเปตอง เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงผิวสนามเปตอง 528,000      - - มีสนามเปตองท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี ยิ่งข้ึน สามารถใชเปนสถานท่ี

ฝกซอมและแขงขันได

10 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงสนามกีฬากลาง - - 1,200,000   มีสนามกีฬากลางท่ีมี กองชาง

อบต.ตะบ้ิง ยิ่งข้ึน อบต.ตะบ้ิง เชน ถมดิน ปูหญา มาตรฐานสามารถใชเปน

สถานท่ีฝกซอมและแขงขันได

11 โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสราง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี จัดซื้อท่ีดิน เน้ือท่ี จํานวน  6  ไร - - 750,000      ประชาชนมีสถานท่ี กองชาง
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สนามฟุตบอล  ม.6 ต.มะนังดาลํา ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย ทําใหมี

อ. สายบุรี  จ.ปตตานี สุขภาพท่ีดี

12 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพ่ือใหมีสนามท่ีใชในการจัดแขงขัน กอสรางสนามฟุตซอลพ้ืนยางพรอม 9,000,000   - - ไดสนามท่ีมีมาตรฐานและ กองชาง

สั้นยาวพรอมอัฒจันทรและรั้วรอบ ท่ีไดมาตรฐาน อัฒจันทรและรั้วรอบสนาม ทําใหประชาชนมีสถานท่ี

สนามสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี จํานวน 1 แหง ออกกําลังกาย

13 โครงการกอสรางสกอรบอรดบริเวณ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธและ กอสรางสกอรบอรดบริเวณสนาม 4,000,000   - - มีสนามกีฬาท่ีมีอุปกรณได กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี (สนาม 1) ผลการแขงขันใหไดมาตรฐาน กีฬากลาง อบจ.ปตตานี (สนาม 1) มาตรฐาน
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14 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เพ่ือใหมีสนามท่ีใชในการจัดแขงขัน ปรับปรุงสนามฟุตบอล (2) - 6,000,000   - ไดสนามท่ีมีมาตรฐานและ กองชาง

(สนาม 2) สนามกีฬากลาง ท่ีไดมาตรฐาน โดยทําการยกระดับ และปลูกหญา ทําใหประชาชนมีสถานท่ี

อบจ.ปตตานี พรอมระบายนํ้า จํานวน 1 แหง ออกกําลังกาย

15 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือความปลอดภัยในการแขงขัน ปรับปรุงสนามฟุตบอล (2) โดยกอ 22,000,000  - - ประชาชนมีท่ีน่ังในการชมการ กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี กีฬา สรางอัฒจันทรและรั้วรอบสนาม 2 แขงขันกีฬาและไดมาตรฐาน

16 โครงการกอสรางสนามเปตองบริเวณ เพ่ือใหไดสนามท่ีไดมาตรฐานและ กอสรางสนามเปตอง  - 2,500,000   - ประชาชนไดสนามแขงขัน กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี สงเสริมการแขงขันกีฬาเปตอง (ตามแบบมาตรฐาน) จํานวน  1  แหง เปตองท่ีไดมาตรฐาน

17 โครงการกอสรางสนามเทนนิสใน  - เพ่ือใหไดสนามท่ีไดมาตรฐาน กอสรางสนามเทนนิส จํานวน  2 - 4,000,000   - ประชาชนไดสนามแขงขัน กองชาง

บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี  - สงเสริมใหประชาชนมีการ สนาม  (โดยทําการรื้อถอนสภาพเดิม) เปตองท่ีไดมาตรฐาน

แขงขันกีฬา

18 โครงการกอสรางหองนํ้า - หองสวม  -ใหบริการแกประชาชนผูมาใช กอสรางหองนํ้า - หองสวม จํานวน - 2,400,000   - ไดรับความสะดวกในการ กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ. ปตตานี สนามกีฬากลาง 1 แหง (ตามแบบ อบจ.ปน.) ใชบริการหองนํ้า

 - รองรับการแขงขันกีฬาตาง ๆ 

19 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ือความปลอดภัยและความ กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง โดยฝง - 10,000,000  - ทําใหภูมิทัศนในบริเวณ กองชาง
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แสงสวางภายในบริเวณสนามกีฬากลาง สวยงามของสนามกีฬากลาง สายใตดินบริเวณรอบสนามกีฬากลาง สนามกีฬาสวยงาม

อบจ. ปตตานี อบจ.ปตตานี (ตามแบบ อบจ.ปน.) และปลอดภัย

20 โครงการวางระบบทอนํ้า หัวฉีด เพ่ือบํารุงรักษาสภาพหญาและ ติตตั้งระบบทอนํ้าหัวฉีดสําหรับ - 3,000,000   - ทําใหสนามฟุตบอลและตนไม กองชาง

สําหรับตนไม สวนหยอม  และ ตนไมบริเวณรอบสนาม รดตนไมและสนาม (สนาม 1) มีความสมบูรณ

และสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี (ตามแบบ อบจ.ปน.)

(สนาม 1)

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไม เพ่ือความสวยงามและมีสถานท่ี จัดสวนปลูกตนไมบริเวณสนามกีฬา - - 600,000      ประชาชนมีท่ีพักผอนหยอนใจ กองชาง

จัดสวนหยอมบริเวณสนามกีฬากลาง พักผอนหยอนใจของประชาชน อบจ.ปตตานี (ตามแบบ อบจ.ปน.)

จังหวัดปตตานี

22 โครงการจัดทําปายจราจรเพ่ือระบบ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งปายจราจร,ปายเตือน, 200,000      - - มีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

การจราจรในสนามกีฬากลางฯ และปลอดภัยในการใชรถ ใชถนน ปายบังคับ ฯลฯ (ตามแบบ อบจ.ปน.)
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23 โครงการกอสรางสถานท่ีขายอาหาร เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ กอสรางสถานท่ีขายอาหารในบริเวณ - 2,500,000   - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองชาง

ในบริเวณสนามกีฬากลางปตตานี เรียบรอย สนามกีฬากลาง ( ตามแบบ อบจ.ปน.)

24 โครงการกอสรางถนนลาดยางรอบ เพ่ือความสะดวกและประชาชน กอสรางถนนลาดยางรอบสนาม - 8,000,000   - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี มีท่ีออกกําลังกาย กีฬากลาง อบจ.ปตตานี ในการสัญจรมีท่ีออก

( ตามแบบ อบจ.ปน.) กําลังกาย

25 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคสล. เพ่ือระบายนํ้าในบริเวณสนาม กอสรางคูระบายนํ้าคสล. บริเวณ - - 12,000,000  แกไขปญหานํ้าทวมขัง กองชาง

บริเวณริมถนนในบริเวณสนามกีฬา แกปญหานํ้าทวมขัง (ฤดูฝน) ถนนลาดยางในสนามกีฬากลาง ในบริเวณสนามกีฬากลาง

อบจ.ปตตานี อบจ.ปตตานี ( ตามแบบ อบจ.ปน.)

26 โครงการซอมแซมรั้วรอบสนาม เกิดความสวยงามและปองกัน ซอมแซมรั้วรอบสนามกีฬากลาง ฯ - - 3,000,000   เกิดความสวยงามและปองกัน กองชาง

กีฬากลาง อบจ.ปตตานี ทรัพยสินทางราชการ ( ตามแบบ อบจ.ปน.) ทรัพยสินทางราชการ
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27 โครงการกอสรางสนามกีฬา - เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ กอสรางสนามกีฬา ประจําตําบล  -  - 45,000,000  -มีสถานท่ีออกกําลังท่ีได กองชาง

ประจําตําบลบานคอกวัว กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน ท่ีไดมาตรฐาน  จํานวน 1 แหง มาตรฐาน

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี - เพ่ือประชาชนมีท่ีออกกําลังกาย -สงเสริมใหเยาวชนรัก

และนันทนาการ การกีฬา และหางไกล

ยาเสพติด

28 โครงการปรับปรุงหองนํ้าปกซาย เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ ปรับปรุงหองนํ้าปกซายและปกขวา 2,000,000   - - ประชาชนมีสนามกีฬาท่ีได กองชาง

และปกขวาของอัฒจันทรมีหลังคา กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน ของอัฒจันทรมีหลังคา โดยทาสี มาตรฐาน

โดยทาสีปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร ปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร 

29 โครงการลานกีฬาอเนกประสงค เพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาทุกระดับ กอสรางลานกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัด 500,000      500,000      500,000      ชุมชนมีลานกีฬา กองชาง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปตตานี อเนกประสงคในการเลนกีฬา

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมฐานไฟฟา เพ่ือเปนเครื่องมือในการปรับปรุง ทําการหุมฐานเสา  คสล. และเช่ือม 2,000,000   2,000,000   2,000,000   นักกีฬาไดรับความสะดวก กองชาง

สองสนามฟุตบอล ในบริเวณสนาม ซอมแซม  วัสดุ  อุปกรณตางๆ เหล็กแผนประกัน ทาสีฐานเสาไฟฟา ปลอดภัย และมีท่ีสําหรับ

กีฬากลาง  ภายในสนาม จํานวน 4 ตัน และเปลี่ยนโคมฟลัดไลท จัดเก็บอุปกรณกีฬา

ไลท  ขนาด  380  โวลด  2000 วัตต

จํานวน  24  ชุด
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31 โครงการพัฒนาผูรับผิดชอบ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสนามกีฬาได บุคลากรประจําสนามกีฬา 50,000       75,000       75,000       บุคลากรประจําสนามกีฬา กอง

สนามกีฬาเพ่ือเพ่ิมความรูและ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการ จํานวน 20 คน เกิดทักษะในการทํางาน การศึกษาฯ

พัฒนาสนามกีฬากลางองคการ ปฏิบัติงานใหมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุด และ มากข้ึน

บริหารสวนจังหวัดปตตานี พัฒนาบุคลากรสนามกีฬาในการ

ประจําป 2557 ดูแลสนามกีฬาใหเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนและหนวยงานอ่ืน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

32 โครงการกอสรางสนามกีฬาฟุตบอล 4 - เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ กอสรางสนามกีฬาฟุตบอลตามแบบ - 4,300,000   - -มีสถานท่ีออกกําลังท่ีได กองชาง

กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน มาตรฐาน โดยทําการถมดิน ปรับพ้ืนท่ี มาตรฐาน

- เพ่ือประชาชนมีท่ีออกกําลังกาย งานปลูกหญา และงานอ่ืน ๆ -สงเสริมใหเยาวชนรัก

และนันทนาการ การกีฬา และหางไกล

ยาเสพติด

33 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 2 - เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ตามแบบ 5,000,000   - - -มีสถานท่ีออกกําลังท่ีได กองชาง

กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน มาตรฐาน โดยกอสรางตอเติม มาตรฐาน

- เพ่ือประชาชนมีท่ีออกกําลังกาย คูระบายนํ้า คสล. พรอมฟุตบาท -สงเสริมใหเยาวชนรัก

และนันทนาการ งานถมท่ี ปลูกหญา และอ่ืน ๆ การกีฬา และหางไกล

ยาเสพติด

34 โครงการลานคอนกรีตอเนกประสงค เพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาทุกระดับ กอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค 331,000      - - ชุมชนมีลานกีฬา กองชาง

สําหรับชุมชนบูรพา ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 22 เมตร อเนกประสงคในการเลนกีฬา
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49,509,000  54,025,000  68,729,000  

13             17             10             



แนวทางพัฒนาท่ี 5.3 กอสราง ปรับปรุง สถานท่ีเปนแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวของประชาชน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางศูนยวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี กอสรางศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการ   - 10,000,000    - นักเรียนมีความรูทางดาน กองชาง

เพ่ือการศึกษา และจังหวัดใกลเคียงไดศึกษาดาน ศึกษาพรอมครุภัณฑประจําศูนย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร มากข้ึน

2 โครงการพัฒนาหาดละเวง เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงบริเวณหาดละเวงใหเปน   -   - 2,000,000   เพ่ือใหประชาชนในอําเภอ กองชาง

ต.ดอนทราย  อ.ไมแกน ท่ีสําคัญของจังหวัดปตตานี แหลงทองเท่ียวโดยปรับปรุงศาลา ไมแกน และอําเภอใกลเคียง

ชมวิว กอสรางถนนลาดยาง หองนํ้า ใชเปนสถานท่ีพักผอน

และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน หยอนใจ

3 โครงการปรับปรุงศูนยศิลปาชีพ - เพ่ือพัฒนาศูนยศิลปาชีพใหมี พัฒนาศูนยศิลปาชีพตําบลพิเทน 500,000      500,000      500,000      -สามารถทําใหศูนยศิลปาชีพ กองชาง

ตําบลพิเทนในพระราชดําริ ศักยภาพในการพัฒนาบุคคลเพ่ิม อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี เปนท่ีรองรับการทํากิจกรรม

ข้ึน

- เพ่ือสามารถจัดตั้งเปนสถานท่ี

ศึกษาดูงานและสามารถรองรับใน

การเยี่ยมชมไดมากยิ่งข้ึน

5. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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500,000      10,500,000  2,500,000   

1               2               2               



แนวทางพัฒนาท่ี 5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสํารวจและจัดทําผังเมือง เพ่ือสํารวจและจัดทําผังเมืองใน จัดทําผังเมืองบริเวณแหลงทองเท่ียว 400,000     400,000     500,000     มีผังแมแบบในการปรับปรุง กองชาง

แหลงทองเท่ียว การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง จํานวน  12  แหง  แหลงโบราณสถาน แหลงทองเท่ียวโบราณสถาน  

 ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน  14  แหลง ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะ

ประโยชน

2 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพ่ือใหประชาชนท่ีใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 3,678,000  3,678,000  3,678,000  ถนนอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 2063   เขานํ้าตก คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

อรัญวารินทร ปลอดภัย  อยูในสภาพท่ีใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ไดนาน ระยะทาง  5.960 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

ชวง กม. 3+000-4+500

อําเภอปะนาเระ

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางผิว เพ่ือใหราษฎรไดใชประโยชนใน กอสรางถนนลาดยาง 1,763,500  1,763,500  1,763,500  การเดินทางสูหาดราชรักษ กองชาง

แคปซีลทางเขาแหลงทองเท่ียวหาด การคมนาคมและสัญจรไป -มา กวาง  6.00 ม. ของนักทองเท่ียวมีความ  

ราชรักษ ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ ไดโดยสะดวก ยาว 1+00 ม. สะดวกยิ่งข้ึน

จ.ปตตานี

อําเภอไมแกน

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเตรียมความพรอมในการรอ ปรับปรุงซอมแซมบริเวณพลับพลา 300,000     300,000     300,000     มีความพรอมในการรับเสด็จ กองชาง

พลับพลาบานละเวง รับเสด็จในชวงแปรพระราชฐานฯ โดยรอบ ในชวงแปรพระราชฐานฯ

5 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว - เพ่ือสงเสริมใหแหลงทองเท่ียวเชิง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 3,000,000  - - -เกิดการพัฒนาทองเท่ียวใน กองชาง

5. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

เชิงอนุรักษ (นกเงือก) อนุรักษ ใหไดรับการพัฒนา ต.กะรุบี  อ. กะพอ จ.ปตตานี พ้ืนท่ี  อ.กะพอ

-เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว -สรางงานสรางอาชีพใหกับ

ใน อ.กะพอ จ.ปตตานี ประชาชนในพ้ืนท่ี
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9,141,500  6,141,500  6,241,500  

5              4              4              



แนวทางพัฒนาท่ี 5.5 สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการทองเท่ียว

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานวันสถาปนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของ อบจ.ปตตานี

และสรางความสามัคคีระหวาง

ขาราชการ ลูกจาง และ ส.อบจ.ปตตานี

- จัดกิจกรรมสันทนาการ

- จัดกิจกรรมทางศาสนา และจัด

นิทรรศการ กิจกรรมของ อบจ.ปน. ป

ละ 1 ครั้ง

      10,000       10,000       10,000 สรางความสามัคคี ระหวาง

ขาราชการ ลูกจาง และ

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานี

สํานักปลัดฯ

2 โครงการงานประชาสัมพันธองคการ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี

เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม

งานตางๆ ของ อบจ.ปตตานี 

ใหประชาชนรับรูท่ัวกัน

จางเหมาบริการ โดยจัดทําโปสเตอร

โฆษณา หรือ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

  6,000,000   6,000,000   6,000,000 ประชาชนไดรับทราบผลการ

ดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ซึ่ง 

ในรอบเดือน รอบป 

อบจ.ปน. ไดดําเนินการ

สํานักปลัดฯ

3 โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียวจังหวัดปตตานี ทางสื่อ

ทีวี และสิ่งพิมพ

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและ

แนะนําแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ

จังหวัดปตตานี

- จัดประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญของจังหวัด โดยทางทีวีหรือ

หนังสือพิมพ

     250,000      250,000      250,000 เผยแพรแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญใหเปนท่ีรูจัก ท้ังชาวไทย

 และตางประเทศ

สํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธและ

จัดทําวารสารแนะนําแหลงทองเท่ียวใน

เขตองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแนะนํา

แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด

ปตตานี

จัดทําปายประชาสัมพันธแหลง

ทองเท่ียว และจัดทําวารสาร แผนพับ 

โดยพิจารณาปรับปรุงทุกป

  10,000,000   10,000,000   10,000,000 ประชาชนในพ้ืนท่ีและ

นักทองเท่ียวไดรูจักแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัด

ปตตานี

สํานักปลัดฯ

5 โครงการจัดงานมหกรรมทองเท่ียว

ปตตานี สมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียว

ปตตานี

เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธอนุรักษไว

ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดปตตานี

สบับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

สมโภชเจาแมลิ่มกอเหน่ียวและงาน

แสดงแสงสีเสียงประจําปใหกับจังหวัด

300,000     300,000     300,000     ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดี

งามของจังหวัดปตตานีสราง

ความเช่ือมั่นใหกับ

นักทองเท่ียวและนักลงทุน

มากยิ่งข้ึน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

5. ยุทธศาสตรพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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6 โครงการสนับสนุนการจัดงานแขงขัน

ตกปลาสายบุรี จังหวัดปตตานี 

ครั้งท่ี 26

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว

ของปตตานีและเปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดปตตานี

สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาล

ตําบลตะลุบันในการจัดการแขงขันตก

ปลาสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปตตานี

200,000     250,000     250,000     ภาพลักษณของจังหวัดปตตานี

ไดรับการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธสูสายตา

บุคคลภายนอก สรางความ

เช่ือมั่นใหนักทองเท่ียวและนัก

ลงทุนมากยิ่งข้ึน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

7 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณี และอนุรักษของดีเมือง 

ยะหริ่ง (งานปลากะพง)

เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ศิลปะวัฒนธรรมและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีของ อ.ยะหริ่ง

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงานวัน

ปลากะพง อ.ยะหริ่ง

400,000     400,000     400,000     ภาพลักษณของจังหวัดปตตานี

ไดรับการสงเสริมและ

ประชาสัมพันธใหรูจักอยาง

แพรหลาย

กองคลัง

(อุดหนุน)

8 โครงการสนับสนุนการจัดงานตางๆ ใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ของจังหวัดปตตานี

สนับสนุนการจัดงานตางๆ เชน

งานแหนก งานวันแตงโม เปนตน

300,000     400,000     400,000     ไดใชสื่อทางศิลปะวัฒนธรรม

เปนสิ่งดึงดูดสงเสริมใหเกิด

การทองเท่ียว

กองคลัง 

(อุดหนุน)

9 โครงการสมโภชศาลเจาจาวเองสือ

ปตตานี

เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธอนุรักษไว

ซึ่งประเพณีอันดีงามของจังหวัดปตตานี

สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน

งามของจังหวัดปตตานี สมโภชเจาแม

ลิ่มกอเหน่ียวและงานแสดงแสงสีเสียง

ประจําปใหกับจังหวัด

30,000      30,000      30,000      ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดี

งามของจังหวัดปตตานีสราง

ความเช่ือมั่นใหกับ

นักทองเท่ียวและนักลงทุน

มากยิ่งข้ึน

กองคลัง 

(อุดหนุน)



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ
วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา
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17,490,000 17,640,000 17,640,000 

9              9              9              



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

     6.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 13 11,370,000 5 850,000 7 2,150,000 25 14,370,000

           ของประชาชน

     6.2  สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึน 3 360,000 1 100,000 3 360,000 7 820,000

           ภายในจังหวัด

     6.3  การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจของคน 8 1,600,000 3 750,000 3 750,000 14 3,100,000

           ในชาติ

3,260,000 46 18,290,000รวม 24 13,330,000 9 1,700,000 13

2559 รวม 3 ป

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2557 2558
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แนวทางพัฒนาท่ี 6.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธใหความรู

ชุมชนในการรักษาความปลอดภัยใน

ภาวะวิกฤติจากสถานการณตางๆ

เพ่ือใหชุมชนตางๆ ไดมีความรู มีความ

พรอมในการรองรับสถานการณท่ีจะ

เกิดข้ึน

รวมกับหนวยงานตางๆ จัดทําแผนพับ

ประชาสัมพันธใหความรูเบ้ืองตนแก

ประชาชน

     200,000      200,000      200,000 ชุมชนมีความรู ความเขาใจใน

สถานการณและภาวะตางๆ

สํานักปลัดฯ

2 โครงการอบรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เพ่ือใหตํารวจชุมชนมีความรูพ้ืนฐาน จัดอบรมใหความรูการใชเครื่อง      100,000  -  - ตํารวจชุมชนมีความรู กองคลัง

แกตํารวจชุมชน ในการใชคอมพิวเตอรสามารถ คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และสามารถนําไปประยุกต (อุดหนุน)

นําความรู ไปประยุกตใชในการทํางาน ใชในการปฎิบัติงาน

3 โครงการลดอุบัติเหตุจราจร เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุจราจรใน

ทองถ่ิน,เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน

ใหรูจักการรักษากฎจราจร

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัยลด

การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน

50,000      50,000      50,000      ประชนในพ้ืนท่ีมีความ

ปลอดภัย,ลดการเกิดอุบัติเหตุ

บนทองถนน

กองคลัง 

(อุดหนุน)

4 โครงการจางเหมาบริการรักษา เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิต จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความปลอดภัย กองชาง

ความปลอดภัยสนามกีฬากลาง และทรัพยสินของประชาชน จากผูบริการดานรักษาความ และสามารถปองกันทรัพยสิน

จังหวัดปตตานี ศูนยจําหนาย ตลอดจน ทรัพยสินของทาง ปลอดภัยสําหรับรักษาความปลอดภัย ของทางราชการได

สินคา OTOP และสถานีขนสง ราชการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน

จังหวัดปตตานี ท่ีมาออกกําลังกายและดูแลทรัพยสิน

ของทางราชการ

5 โครงการฝกอบรมขาราชการ เพ่ือใหมีความรูในดานการปองกัน อบรมขาราชการ ลูกจางประจํา 300,000     300,000     300,000     สามารถใหความชวยเหลือ กองชาง

6. ยุทธศาสตรสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

ลูกจาง ประจําและพนักงานจาง และบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจาง จํานวน 50 คน และแกไขปญหาในการ

ของ อบจ.ปน. ดานการปองกัน เกิดภัยพิบัติตางๆ

และบรรเทาสาธารณภัย
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6 โครงการปรับปรุงไฟฟาภายใน เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา ปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเรียน 20,000      - - มีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

โรงเรียนและติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ความปลอดภัยของโรงเรียน ท่ีไดรับถายโอน  จํานวน  2  โรง  

รอบ ร.ร. บานตะบิงตีงี รร.บานเขาตูม ท่ีไดรับถายโอน

7 โครงการปรังปรุงติดตั้งระบบไฟฟา ซอมแซม,ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟา  ม.8 200,000     - 200,000     ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

ภายในเขตอุตสาหกรรมปตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี ชีวิตและทรัพยสิน

บริเวณถนนในเขตอุตสาหกรรมปตตานี

8 โครงการกอสรางเสาไฟฟา เพ่ือใหประชาขนไดรับความสะดวก กอสรางเสาไฟฟา HIGH MAST 500,000     - - ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

HIGHT MAST สูง 15 ม. บริเวณ ในการสัญจรไป-มา สูง 15 ม. บริเวณสี่แยกถนน ชีวิตและทรัพยสิน

สี่แยกถนน ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี  ในเขตอุตสาหกรรมปตตานี  

9 โครงการกอสรางเสาไฟฟา เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ บน กอสรางเสาไฟฟา  HIGH MAST 1,000,000  - 1,000,000  ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจ กองชาง

HIGHT MAST สูง 15 ม. บริเวณ ทองถนน และเพ่ิมความปลอดภัย สูง 15 ม.  บริเวณสี่แยกถนน เกิดข้ึนบนทองถนน

สี่แยกถนน อบจ.ปน. ใหกับชีวิตและทรัพยสิน อบจ.ปน. จํานวน 2 ชุด

10 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุบน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 300,000     - 300,000     ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจ กองชาง

จราจร ไฟกระพริบ พลังงาน ทองถนนและเพ่ิมความปลอดภัย ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย เกิดข้ึนบนทองถนน

แสงอาทิตย ใหกับชีวิตและทรัพยสิน ขนาด 300 เสา สูง 4 ม.

จํานวน 10 จุด บริเวณทางแยกถายโอน

11 โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนบาน เพ่ือขยายทางเขา - ออกของ ทําประตูเหล็กจํานวน 2 ชอง -      200,000 - -ทําใหสามารถเขา - ออก กองชาง

เขาตูม ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปตตานี โรงเรียนใหสะดวกยิ่งข้ึน ขนาดกวาง 6.00 ม.  สูง 2.00 ม. โรงเรียนไดสะดวกยิ่งข้ึน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

-สถานท่ีมีความปลอดภัย

12 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา เพ่ือใหประชาขนไดรับความ ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง HIGHT MAST 600,000     - - ปองกันทรัพยสินทางราชการ กองชาง

แสงสวาง HIGHT MAST  สะดวกในการสัญจรไป-มา สูง 12 ม. ก่ิงโดมวงกลม 6 ดวง และความปลอดภัยในชีวิต

ในบริเวณ โรงเรียนบานเขาตูม  ขนาด 400 วัตต จํานวน 4  จุด และทรัพยสิน

อ.ยะรัง และโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โรงเรียนบานเขาตูม จํานวน 2 จุด

อ.มายอ 2 จุด และโรงเรียนบานตะบิงตีงี จํานวน 2 จุด
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13 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสิน ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง HIGHT MAST 500,000     - - ปองกันทรัพยสินทางราชการ กองชาง

HIGHT MAST ท่ีบริเวณศูนย  OTOP ของประชาชนท่ีมาใชบริการ  สูง 12 ม. ก่ิงโดมวงกลม 8 ดวง และความปลอดภัยในชีวิต

 ทุงนเรนทร อ.หนองจิก  2  จุด ขนาด 400 วัตต จํานวน  2  จุด และทรัพยสิน

14 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของ กอสรางไฟฟาแสงสวาง จํานวน 30 ตน 7,500,000  - - ปองกันทรัพยสินทางราชการ กองชาง

 จํานวน 30 ตน Post top ประชาชนท่ีมาใชบริการในเขตพ้ืนท่ี Post top ความสูง 12 เมตร ตาม และความปลอดภัยในชีวิตและ

จังหวัดปตตานี แบบ อบจ.กําหนด) ทรัพยสิน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและท่ีมา

217

11,370,000 850,000     2,150,000  

13            5              7              



แนวทางพัฒนาท่ี 6.2 สงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นภายในจังหวัด

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจางเหมางานตีขีดเสน เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย จางเหมางานตีเสนจราจร  110,000     - 110,000     เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

จราจร ถนนถายโอน  จํานวน   ในการจราจรบนทองถนนและปองกัน ปายเตือน  ปายบังคับ ปายหมูบาน บนทองถนน

10  สาย พ้ืนท่ี  400  ตร.ม. การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 50 ปาย และเสาหลักโคง 

จํานวน 100 ตน

2 โครงการจางเหมาจัดทําปายจราจร เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย จางเหมางานตีเสนจราจร  150,000     150,000     เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ถนนถายโอน โดยติดตั้งปายเตือน ในการจราจรบนทองถนนและปองกัน ปายเตือน  ปายบังคับ ปายหมูบาน บนทองถนน

ปายจราจร ปายหมูบาน ปายบังคับ การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 50 ปาย และเสาหลักโคง 

ปายหลักโคง คสล. จํานวน 100 ตน

3 โครงการซอมแซมปรับปรุงปายจราจร เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซอมแซม  ปรับปรุงปายจราจร 100,000     100,000     100,000     ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิด กองชาง

หลักกันโคง หลักกิโลเมตร บนทองถนน และเพ่ิมความปลอดภัย หลักกันโคง หลักกิโลเมตร  ข้ึนบนทองถนน

GUARD RAIL เครื่องหมายจราจร ใหกับชีวิตและทรัพยสิน GUARD RAIL เครื่องหมายจราจร

บนพ้ืนทางถายโอน บนพ้ืนทางถนนถายโอน

6. ยุทธศาสตรสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
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360,000     100,000     360,000     

3              1              3              



แนวทางพัฒนาท่ี 6.3 การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมอาสาสมัคร

ปกปองสถาบัน (อสป.)

เพ่ือเปนการเทิดทูนและปกปอง

สถาบันพระมหากษัตริย และเกิด

ความรักความสามัคคี ความ

สมานฉันทและสรางวัฒนธรรม

การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปกปอง

สถาบัน(อสป.) หลักสูตร 3 วัน 2 

คืน หรือตามความเหมาะสมของ

แตละพ้ืนท่ี

        300,000         300,000         300,000 ทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี

 ความสมานฉันทในระบอบ

ประชาธิปไตย

สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝกอบรมพลังมวลชน

รวมแกไขปญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนใต

เพ่ือเสริมสรางความสงบสุขให

เกิดข้ึนในจังหวัดปตตานี

ดําเนินการฝกอบรมและระดม

กลุมพลังมวลชนโดยมีการ

บูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ

150,000        150,000        150,000        สรางความสงบสุขและความ

สันติสุขใหเกิดข้ึนแกประชาชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

กองกิจการสภาฯ

3 โครงการเสริมสรางสังคมสันติสุข เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและ

ทัศนคติท่ีสําคัญและจําเปนตอ

การสงเสริมกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนการปองกัน 

แกไข และเยียวยาความขัดแยง

ดวยสันติวิธี

ฝกอบรมผูนําศาสนาและผูนํา

ชุมชน จํานวน 100 คน พรอม

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

300,000        300,000        300,000        ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนใน

ชุมชนไดรับการแกไขดวยสันติวิธี

กองกิจการสภาฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ คนในชุมชนไดเห็นขอเดน ขอดี ดําเนินการฝกอบรมและระดม 150,000        - - ชุมชนสามารถวางแผนจัดการ สํานักปลัดฯ

การจัดทําแผนชุมชน โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน กลุมพลังมวลชนโดยมีการ กับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน กองแผนฯ

การพัฒนาอยางมีเปาหมาย บูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู

ไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพชุมชน

6. ยุทธศาสตรสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
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5 โครงการถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี นําสมาชิกกลุมออมทรัพย 250,000        - - สมาชิกกลุมออมทรัพย กองแผนฯ

สมเด็จพระนางเจาฯ ตอสถาบันพระมหากษัตริย เขาเฝาถวายพระพรชัยสมเด็จ ไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี

พระบรมราชินีนาถ กลุมออมทรัพย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม- พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดปตตานี ราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

6 โครงการถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดี นําสมาชิกลูกเสือ จํานวน 100 คน 120,000        - - ลูกเสือไดมีโอกาสแสดงความ กองคลัง

สมเด็จพระนางเจาฯ ตอสถาบันพระมหากษัตริย เขาเฝาถวายพระพรชัยสมเด็จ จงรักภักดี (อุดหนุน)

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม- พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ราชินีนาถ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

7 โครงการวันทองถ่ินไทยของจังหวัด เพ่ือรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ -พิธีรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 30,000         - - ผูบริหารสมาชิกสภาทองถ่ิน กองคลัง

ปตตานี ประจําป 2557 พระบาทสมเด็จพระจุลจมเกลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง (อุดหนุน)

เจาอยูหัว ราชการท่ี ๕ เจาอยูหัว ราชการท่ี ๕ และประชาชนไดสํานึกถึง

-จัดการแขงขันกีฬาและกิจกรรม พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็น สมเด็จพระจุลจอมเกลา

เก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาท่ี เจาอยูหัว ราชการท่ี ๕

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

8 โครงการสานสัมพันธ 3 วัฒนะรรม เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนเยียวยา 300,000        - - ประชาชนมีความเขาใจ กองคลัง

ไทยมุสลิม พุทธ จีน ตอกันในการอยูรวมกันในสังคม ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ และยอมรับความแตกตาง (อุดหนุน)

พหุวัฒธรรม ความไมสงบ รูวิธีการท่ีจะคลี่คลายตาง ๆ

ในชุมชน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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1,600,000     750,000        750,000        

8                 3                 3                 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

7. สงเสริม  สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

     7.1  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ดานการใหความรู 5 40,500,000 4 40,500,000 4 40,500,000 13 121,500,000

           เก่ียวกับประชาคมอาเซียน

     7.2  การประชาสัมพันธเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 1 150,000 - - - - 1 150,000

121,650,0006 40,650,000 4 40,500,000 4 40,500,000

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

รวม

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 รวม 3 ป

14
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7. ยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางพัฒนาท่ี 7.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ดานการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ประชาคมอาเซียน

เพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียนและเผยแพรความรู

เก่ียวกับประชาคมอาเซียนใหแก

สาธารณชน

จัดทําสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ประชาคมอาเซียน

  18,000,000   18,000,000   18,000,000 ประชาชนมีความรูความเขาใจ

ในกระบวนการสราง

ประชาคมอาเซียน

สํานักปลัดฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการ เพ่ือใหจังหวัดปตตานีสามารถรวมตัว จัดสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ   12,000,000   12,000,000   12,000,000 ไดพัฒนาศักยภาพทางการสื่อ สํานักปลัดฯ

สื่อสารภาษาอังกฤษของผูบริหาร สถาบันการศึกษาในการจัดทําแผน เก่ียวกับอาเซียน ภาษาอังกฤษของ ผูบริหาร

การศึกษาและครู จังหวัดปตตานี พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือ การศึกษา บุคลากรทางการ

รองรับประชาคมอาเซียน เตรียมความพรอมการเขาสูอาเซียน ศึกษา และครูจังหวัดปตตานี

ในป 2558

3 โครงการเขาคายภาษามุงสูอาเซียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เปดโอกาส พัฒนาศักยภาพในสาขาวิชาภาษา 500,000     500,000     500,000     ผูเขารวมโครงการไดพัฒนา กอง

สําหรับเยาวชนประจําปงบประมาณ แสวงหาความรูและเปดโลกทัศน อังกฤษและไดใชเวลาวางในชวง ศักยภาพในสาขาวิชาภาษา การศึกษาฯ

2557 เพ่ิมพูนความรูใหกับนักเรียนดาน ปดภาคเรียนใหเกิดประโยชน อังกฤษและไดใชเวลาวาง

ภาษาอังกฤษและใหนักเรียนรูจัก ในชวงปดภาคเรียนใหเกิด

เรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกัน ประโยชน

4 โครงการจัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือ เพ่ือเปนการสงสริมและสนับสนุนการ โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กนักเรียน  นักศึกษา กองแผนฯ

เขาสูอาเซียน ศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี มีหนังสือสําหรับคนควา

หาความรูเพ่ิมเติม

5 โครงการรอบรูสูอาเซียน เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับ จัดซื้อและจัดหาวัสดุ สื่อตาง ๆ 30,000      - - นักเรียนมีความรูเก่ียวกับ โรงเรียน

อาเซียนและเตรียบความพรอม เก่ียวกับอาเซียน อาเซียน และมีความพรอม บานตะบิงตีงี

เขาสูประชาคมอาเซียน เขาสูประชาคมอาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ
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  40,500,000   40,500,000   40,500,000

5              4              4              



7. ยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุนการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางพัฒนาท่ี 7.2 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2557 2558 2559 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธ เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนการประชาสัมพันธ 150,000     - - ประชาชนมีความรูความเขาใจ กองคลัง

เสริมสรางความเขาใจเรื่อง ของการรวมตัวเปนประชาคม เก่ียวกับประชาคมอาเซียน รูถึงวิธีปรับตัวและเตรียม (อุดหนุน)

ประชาคมอาเซียน อาเซียน พรอมสูความเปนประชาคม

อาเซียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา
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150,000     -           -           

1              -           -           
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สวนท่ี   6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

องคประกอบ      การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพฒันา   นําเสนอไดดังน้ี 

  1.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลซึง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

จัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน   ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร   ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพฒันาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเน่ือง 

2.  การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา

ไดดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ   ตามเปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมและ

บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  

3.  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมิน 

แผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคํานึงความเหมาะสม  ทั้งน้ีควร

กําหนดหวงเวลาในการติดตามระยะเวลาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประเมินผลการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ  1  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยป

ละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

1.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

  การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการ

อยูโดยที่ “การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพื่อใหขอมูล

ปอนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ

ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง   

คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่

ควรจะเปน   เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช 

ตนทุน (cost–effective) ดําเนินงานดานตางๆ การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา   

การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ของสวนตางๆ  ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  

เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองการใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง   จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวา
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เปนผูดําเนินการ   นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูงและกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามใน

ความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ  เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวาง 

ระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด  บางโครงการมีระบบติด

ตามที่อาศัยพนักงานช่ัวคราว (part –time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส  

หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full – time)   เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการ

ทําการศึกษาติดตาม   เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด 

 

ในสวนของ  “การประเมินผล” น้ัน   เปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับ 

การติดตาม  เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการ

ดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะบงช้ีวาแผนงาน

ที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปน

อยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม   อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ

ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ

ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (Feedback)   ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป    

นอกจากน้ี  การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่

เก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความเที่ยงตรง  เปนปรนัย  เช่ือถือได   
 

2.  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีฐานคิดวา 

ระบบติดตามประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบบริหารแผนทั้งหมด  ดังน้ัน ระบบอื่นๆ ที่เกิดข้ึนกอน

หนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน  และจะสงผลตอการติดตาม

และประเมินผลดวยเชนกัน   ดังน้ัน  ระบบติดตามและประเมินผล ฯ  ครั้งน้ีจึงมีกรอบแนวคิดการวางระบบการ

ติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน  

โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา และการติดตามความกาวหนาของผล 

การดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว  การวางระบบติดตามในที่น้ีจึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะ

นําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน  เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบ  ตามเวลา  และยังจะมีระบบ 

ประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดทั้งในสวนของผลิต (output) และผลลัพธ (outcome)วาเปนไปตามที่

ต้ังเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนาเพียงใด  อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะ

ไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการน้ันคือ  ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและ

ประเมินผลก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได  หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม  

เชน  ขาดความชัดเจน  หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผน ปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและ

ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 

2.1  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือในปจจุบันเรียกวา   

“แผนยุทธศาสตร”   จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวไดโดยจะปรากฏใน
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รูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร   โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง  “หนวยติดตามและประเมินผล”   

หรือ M &  E  Unit  (Monitoring  And   Evaluation  Unit)  ซึ่งไดแก   “องคการบริหารสวนจังหวัด”   ที่จะ

เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากน้ียังทําหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัย

ลวงหนา” (Early  Warning  System)  วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด  การดําเนินการตามแผนที่เกิดข้ึน

เปนอยางไร     เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงใหผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต 

2.2  องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งน้ี  ประกอบไปดวยองคประกอบ  

3  สวนหลัก    คือ  สวนของปจจัยนําเขา ( Input)   สวนของกระบวนการติดตาม   (Process)    และสวนของ

การประเมินผลลัพธ (Output    Goal)   ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได   ดังน้ี 

  (1)  สวนปจจัยนําเขา  (Input)   ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมี  เพื่อนําเขาสูระบบ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอันไดแก   แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน  ผูถูก

ประเมิน   และเครื่องมือในการประเมิน  ฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินที่มีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการ

บริหารสวนจังหวัด  ซึ่งเปนหนวยติดตามและประเมินผล  (M&E  UNIT)  เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจังหวัดไวโดยบทบาทของ  (M&E  UNIT)  ปจจัยนําเขาคือ การเปนผูวิเคราะหแผน

ยุทธศาสตร    ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเอง 

  (2)  สวนของกระบวนการติดตาม  (Process) คือ  ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ของทองถ่ิน  ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล     ซึ่งไดกําหนด

เปนการติดตามรายไตรมาส    คือ  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)   ไตรมาสที่  2    (มกราคม – มีนาคม) 

ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน )    และไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม - กันยายน)   ในแตละป     โดยการติดตาม

ดังกลาว    เปนการติดตามผลข้ันกลาง ของแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินที่ไดกําหนด

ไวหรือไม  ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง  โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนหนวยในการประสาน

แผนทองถ่ินในระดับจังหวัด    ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนน้ีเปนชวงที่ทําให ทราบวา   แผนยุทธศาสตรที่ได

กําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา   นอกจากน้ี  การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปนสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนา “ Early  Warning   System”  วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายที่ต้ัง

ไวไดหรือไม     เพื่อบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถ

นําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไว   ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู  M&E  UNIT   หรือองคการบริหาร

สวนจังหวัด  โดยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ      และการเปลี่ยนแปลงโครงการ   การติดตามการใช

จายงบประมาณ    การติดตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน  

  (3)  สวนของการประเมินผลลัพธ  (Output , Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก

เรียกวา   “การประเมินแผนยุทธศาสตร”   ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร 

ที่ผานมาในแตละป  ผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตาม

แผนยุทธศาสตรไปสู M&E  UNIT    ระดับจังหวัด เพื่อเปนหนวยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เพื่อ

เปนประโยชนสําหรับ  บุคลากร  หนวยงาน   และองคกรที่เกี่ยวของได  และเปนฐานในการพัฒนาแผน
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ยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต   โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ   มีเน้ือหาที่สําคัญในการ

ประเมินไดแก     ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาพรวม  ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ      ตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  และการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

2.3  ความเปนมาระบบของการติดตามและประเมินผล 

  จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินขางตน  

สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ  (Systematic)   ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  2  ระดับใหญ คือ  ระดับองคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งเปน M&E  

UNIT  ระดับจังหวัด   และระดับเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งจะมีหนวยติดตามประเมินดวยตนเอง 

Self   Assesstment  Unit  เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสงขอมูลใหกับ M&E  UNIT  ขององคการบริหาร

สวนจังหวัด   ทั้งน้ีองคการบริหารสวนจังหวัด   จะตองมีบทบาทหลัก  3  บทบาท  คือ  

1.  บทบาทในการเปนผูรวบรวมขอมูลขาวสาร (DATA  base)         

2.  บทบาทเปนนักวิเคราะหโครงการ  (Project   Analyst) 

3.  บทบาทการเปนผูเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร (Strategic  Linkage) 

2.4  หนาท่ีของหนวยติดตาม   และประเมินผล M&E  UNIT   

จากระบบดังกลาว  จะเห็นวา  หนวยติดตามและประเมินผล  หรือ  M&E  UNIT มี  2 ระดับคือ 

1.  ระดับบน   หรือระดับจังหวัด  (องคการบริหารสวนจังหวัด) 

2.  ระดับลาง    หรือระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (เทศบาลและ อบต.)   

ทั้งน้ีหนวยติดตามและประเมินผลจะมหีนาที่หลัก ๆ ดวยกัน  3  ประการคือ 

1.  หนาที่ในการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานตางๆ 

2.  หนาที่ในการวิเคราะหโครงการและตรวจสอบความถูกตอง (Project analysis  and 

validation) 

3.  หนาที่ในการเช่ือมโยงกลยุทธ  (Strategic  Linkage) 

****************** 
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