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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.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  กับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
 

2.  วัตถุประสงค 

  การวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรไปสู

ความสําเร็จทั้งในดานบริหารและการจัดการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัด  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง  มีวัตถุประสงค  ดังน้ี 

  1.  เพื่อกําหนดถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดทุกสภาพปญหา  และนํานโยบายตาง ๆ  มาแปลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

2.  เพื่อทําใหเกิดการประสานการดําเนินงานการพัฒนาในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนจังหวัดได

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุมคา  ลดความซ้ําซอน  ไมวาจะเปนสวนราชการอื่น  หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดวยกันเอง 

3.  เพื่อใหสามารถเปดโอกาสใหประชาชน  หรือองคกรอื่น  ไดมีสวนรวมในการพัฒนา  

การตรวจสอบ  ติดตาม  อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 
 



2 

 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

ขั้นตอนท่ี  1การเตรียมการจัดทําแผน 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพฒันาเขาพบผูบรหิารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค   

ความสําคัญ  และความจําเปน  ในการจัดทําแผนพฒันาสามป  เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่ตองดําเนินการ  

และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพฒันาสามปผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน

อนุมัติ 

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.  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันา

อยางรอบคอบ 

2.  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาภายใตแนวทาง 

เดียวกันในระหวางแนวทางการพัฒนา 
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3.  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงาน  และใน 

ดานผลการดําเนินงานบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

   จากความจําเปนเรงดวน 

   ขีดความสามารถดานทรัพยากรการบริหาร 

   ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนท่ี  5การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ 

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.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน 

พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

2.  ผูบริหารทองถ่ิน  ประกาศใชแผนพฒันาสามปแลวจัดสงใหคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 

3.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  พิจารณาใหความเห็นแผนพัฒนา 

สามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วามีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรหรือไม 

4.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พิจารณาดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด หากไมเห็นดวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลให

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดทราบตอไป    
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4.  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง  ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้ง

เชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง การ

ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

 

 

 

1.  ท่ีต้ังและอาณาเขต 

  จังหวัดปตตานี  ต้ังอยูภาคใตของประเทศไทย  หางจากกรุงเทพฯ  1,055กม.  มีเน้ือที่ประมาณ  

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

ทิศเหนือ   ติดตอกับ    อาวไทย 

ทิศใต  ติดตอกับ    เขตอําเภอเมืองยะลา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลาและ 

 เขตอําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อาวไทย 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ    เขตอําเภอเทพา และอําเภอสะบายอย  จังหวัดสงขลา 

 

สภาพท่ัวไป 
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แผนท่ีแสดงท่ีต้ังและอาณาเขตจังหวัดปตตานี
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2.  หนวยการปกครอง 

  จังหวัดปตตานีไดแบงหนวยการปกครองออกเปน12อําเภอ115ตําบล642  หมูบานโดยมีหนวยการ

ปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด  1  แหงเทศบาล13แหง แบงเปนเทศบาลขนาดใหญ

(เทศบาลเมือง)  1แหงขนาดกลาง6แหงขนาดเล็ก6แหงและองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  100แหงแบงเปน

อบต.ขนาดใหญ1แหงขนาดกลาง70แหงและขนาดเล็ก29แหง 

 

อําเภอ 
เนื้อท่ี 

(ตร.กม.) 
ตําบล  หมูบาน อบต. เทศบาล ชุมชน 

รอยละของ 

พ้ืนท่ีจังหวัด 

ระยะหางจาก

จังหวัด (กม.) 

1. เมืองปตตานี 96.837 13 66 9 2 18 4.99 0.05 

2. ยะรัง 183.952 12 72 12 1 - 9.48 15 

3. หนองจิก 231.526 12 76 11 2 - 11.93 8 

4. โคกโพธิ์ 339.414 12 82 12 2 - 17.49 26 

5. ยะหริ่ง 196.829 18 81 15 3 - 10.14 14 

6. ปะนาเระ 144.058 10 53 9 1 - 7.42 43 

7. มายอ 216.136 13 59 10 1 - 11.14 29 

8. สายบุรี 178.424 11 64 9 1 20 9.20 5 

9. ทุงยางแดง 114.970 4 23 4 - - 5.93 45 

10. กะพอ 93.815 3 27 3 - - 4.83 68 

11. แมลาน 89.194 3 22 3 - - 4.60 30 

12. ไมแกน 55.201 4 17 3 - - 2.84 65 

รวม 1,940.356 115 642 100 13 38 100 - 

 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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3.  ประชากรและศาสนา 

  จังหวัดปตตานีเปนอาณาจักรที่เกาแกและมีความเจริญรุงเรอืงทําใหเปนแหลงศูนยรวมของ

ประชากรหลากหลายเช้ือชาติศาสนามาต้ังแตในอดีตปจจบุนัเปนแหลงชุมชนทีม่ีผูอยูอาศัยหนาแนน โดยเฉพาะ

บริเวณลุมนํ้าปตตานี  ประชาชนสวนใหญรอยละ  87.25  นับถือศาสนาอสิลาม  รอยละ  12.72นับถือศาสนาพุทธ

และรอยละ  0.03นับถือศาสนาครสิตและศาสนาอื่น ๆ 

(1)  ประชากร 

จากการสํารวจจํานวนประชากรในหวงเวลา  3  ป  ต้ังแตป  พ.ศ.2552  -  2554ปรากฏวา 

แนวโนมของประชากรเพิ่มข้ึนทกุป ดังน้ี 

 
 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนประชากรจังหวัดปตตานีในหวงเวลา3ปต้ังแตปพ.ศ.2552 - 2554 

  จากการศึกษาเปรียบเทียบปรากฏวาแนวโนมอัตราจํานวนประชากรในชวงปพ.ศ.2552 - 2554 

เพิ่มข้ึนทุกปโดยในป2553เพิ่มข้ึนจากป2552รอยละ1.17และในป2554เพิ่มข้ึนจากป2553รอยละ1.25ซึ่งสืบ

เ น่ื อ งมาจากอั ตร าการ เกิ ดที่ เ พิ่ ม ข้ึนของจํ านวนประชากรและอัตร าการย าย เ ข าของประชากร

จํานวนประชากร
635,000.00

640,000.00

645,000.00

650,000.00

655,000.00

660,000.00

665,000.00

2,552.00
2,553.00

2,554.00

647,624.00

655,259.00

663,485.00
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(2)  ศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปตตานี  ระหวางป 2550 –2554 

 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/อ่ืน ๆ รวม 

ป พ.ศ. จํานวน 

ประชากร 
รอยละ 

จํานวน 

ประชากร 
รอยละ 

จํานวน 

ประชากร 
รอยละ 

จํานวน 

ประชากร 
รอยละ 

2550 89,991 14.09 547,608 85.85 336 0.06 637,935 100 

2551 80,326 12.54 559,619 87.40 338 0.06 640,283 100 

2552 79.152 12.24 567,164 87.73 198 0.03 646,514 100 

2553 80,898 12.39 572,008 87.60 55 0.01 652,961 100 

2554 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 661,218 100 
 

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปตตานี(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนของผูนับถือศาสนาตางๆในจังหวัดปตตานี เปรียบเทียบต้ังแต ป 2552- 2554 

 

 

 
 
 

  จากแผนภูมิ จํานวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ  อิสลาม  และคริสต/อื่นๆ  ของจังหวัด

ปตตานี ระหวางป  2552 – 2554มีสัดสวนของประชากรคอนขางคงที่  คือ  มีผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 

87.7387.60และ87.25  ตามลําดับ  สําหรับประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ  มีสัดสวนรอยละ  12.2412.39และ 

12.72  ตามลําดับ  และประชากรที่นับถือศาสนาคริสต/อื่น  ๆ  มีสัดสวนรอยละ0.030.01และ 0.03ตามลําดับ 
 

 

 
 

0
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300,000

400,000

500,000

600,000

2552 2553 2554

พุทธ

อิสลาม

คริสตอ่ืน ๆ

จํานวนประชากร 

ตามการนับถือศาสนา 
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จํานวนประชากรท่ีนับถือศาสนาในจังหวัดปตตานี จําแนกตามอําเภอ ประจําป 2554 

อําเภอ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/อ่ืน ๆ 

 ประชากร รอยละ ประชากร รอยละ ประชากร รอยละ 

1. เมืองปตตานี 14,669 11.79 109,537 88.05 201 0.16 

2. หนองจกิ 9,510 13.26 62,185 86.74 - - 

3. โคกโพธ์ิ 25,831 39.44 39,670 60.56 - - 

4. ยะรัง 3,876 4.48 82,682 95.52 - - 

5. ยะหริ่ง 4,394 5.37 77,355 94.63 - - 

6. มายอ 1,114 2 54,548 98 - - 

7. สายบุร ี 6,607 10.07 59,029 89.93 - - 

8. ปะนาเระ 9,385 21.23 34,817 78.77 - - 

9. ไมแกน 2,216 18.83 9,550 81.17 - - 

10กะพอ 219 1.30 16,577 98.70 - - 

11. ทุงยางแดง 421 1.94 21,236 98.06 - - 

12. แมลาน 5,865 37.62 9,724 62.38 - - 

รวม 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 
 

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปตตานีขอมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
 

  จากตารางจังหวัดปตตานีมปีระชากรทัง้สิ้น  661,218  คน  ประชากรสวนใหญในจงัหวัดปตตานี  

นับถือศาสนาอสิลามจํานวน576,910คน คิดเปนรอยละ 87.25รองลงมาคือศาสนาพุทธ  จํานวน  84,107คน คิด

เปนรอยละ  12.72และนับถือศาสนาครสิต/อื่น  ๆ  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  0.03 

หมายเหตุ ขอมูล ณ  30กันยายน 2554 
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4.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

  (1) ปาไม 

  จังหวัดปตตานีมีเน้ือที่ปาตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ  พ.ศ.2507  ทั้งสิ้น  99,648  ไร 

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  25,895.375  ไร  กรมปาไมไดสงมอบพื้นที่ใหสํานักงานปฏิรูปที่ดิน  เพื่อ

เกษตรกรรม  ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.  ใหแกเกษตรกร  ทั้งสิ้น  9,292-3-68  ไร  มีอุทยานแหงชาติ  2แหง 

คืออุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี  มีเน้ือที่ประมาณ  213,125  ไร  ครอบคลุมพื้นที่  3  จังหวัด  คือ  จังหวัด

ปตตานี  (อําเภอกะพอ  เน้ือที่  8,607  ไร)  จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส  และอุทยานแหงชาตินํ้าตก

ทรายขาว  มีเน้ือที่ประมาณ  43,482  ไร  ครอบคลุม  3  จังหวัด  คือจังหวัดปตตานี(อําเภอโคกโพธ์ิเน้ือที่ 

16,312.50  ไร)  จังหวัดยะลา  และจังหวัดสงขลา  และเขตหามลาสัตวปา  1  แหง  คือเขตหามลาสัตวปา    ปา

รังไก  สภาพปาสวนใหญของจังหวัดปตตานีเปนปาดิบช้ืน  ปาชายเลน และปาพรุ 

  จากขอมูลเมื่อ  พ.ศ.2547  จากการแปลภาพถายดาวเทียม  Land sat - 5 ป  พ.ศ.2546 - 

2547 จังหวัดปตตานี  มีเน้ือที่ปาไมรวม  50,125  ไร  ปาบก  26,937  ไร  ปาชายเลน  23,188  ไร  (เน้ือที่ปาไม 

หมายถึง  เน้ือที่ปาทุกชนิดไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ  อุทยานแหงชาติ  หรือเน้ือที่ปาอื่น ๆ) 
 

ประเภทของพ้ืนท่ีปาไม 
 

ประเภทพ้ืนท่ีปาไม ทองท่ีอําเภอ จํานวน เน้ือท่ี (ไร) หมายเหตุ 

ปาสงวนแหงชาติ  15  ปา 99,648 ตามกฎกระทรวงของ 

1. ปาเลนยะหริง่ ยะหริง่ 1  ปา 6,212 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. ปาเลนยะหริง่ แปลงที่ 2 ยะหริง่ 1  ปา 1,250  

3. ปาเลนยะหริง่ แปลงที่ 3 ยะหริง่ 1  ปา 375  

4. ปาเลนหนองจิก หนองจิก 1  ปา 12,187  

5. ปาไมแกน ไมแกน 1  ปา 4,020  

6. ปาสายโฮ หนองจิก 1  ปา 6,750  

7. ปาบาโงจะลาฆี ยะรัง 1  ปา 625  

8. ปาเขายีโดะ มายอ,ทุงยางแดง,

สายบรุ ี

1  ปา 22,500  

9. ปาบูเกะกุง 

10. ปาเขาตูม 

11. ปาเทือกเขาเปาะยานิ 

12. ปากะรุบ ี

 

13. ปาดอนนา 

มายอ,ทุงยางแดง 

ยะรัง 

 

1  ปา 

1  ปา 

1  ปา 

1  ปา 

 

1  ปา 

933 

1,850 

10,008 

2,500 

 

4,844 

 

 

 

 

อยูในอุทยานแหงชาติ 

บูโด – สุไหงปาดี 
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ประเภทพ้ืนท่ีปาไม ทองท่ีอําเภอ จํานวน เน้ือท่ี (ไร) หมายเหตุ 

14. ปาบูเกะตางอ ทุงยางแดง 1  ปา 1,219  

บางสวนอยูในเขตอุทยาน

แหงชาตินํ้าตกทรายขาว 

15. ปาเขาใหญ โคกโพธ์ิ 1  ปา 24,375 

อุทยานแหงชาติ 

1. อุทยานแหงชาติ 

บูโด – สุไหงปาดี 

 
 

2.อุทยานแหงชาตินํ้าตก 

ทรายขาว 

 

กะพอ 

 

 
 

โคกโพธ์ิ 

 

1 ปา 

 

 
 

1 ปา 

 

8,607 

 

 
 

16,312.50 

 

ครอบคลมุ 3 จังหวัด คือ 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส

เน้ือที่ประมาณ 213,125 ไร 
 

ครอบคลมุ  3  จังหวัด คือ 

ปตตานี ยะลา และสงขลา 

เน้ือที่ประมาณ 43,482 ไร 

พ้ืนท่ีปาถาวรตามมติ 

คณะรัฐมนตรี 

1. ปาไมแกน 

 

2. ปาเลนหนองจิก 

3. ปาดอนนา แปลง 1 

4. ปาดอนนา แปลง 2 

5. ปาสายโฮ 

6. ปาเขาใหญ 

7. ปาเทือกเขายีโตะ 

8. ปาบูเกะกุง 

9. ปาเขาตูม 

10. ปาบาโงจะลาฆี 

11. ปาเทือกเขาเปาะยานิ 

12. ปากะรุบ ี

 

 

ไมแกน 

 

หนองจิก 

 

12 ปา 

1 ปา 

 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

1 ปา 

 

25,895.375 

4,934.375 

 

899 

1,071 

1,393 

3,065 

2,223 

5,685 

656 

958 

1,004 

807 

3,200 

 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

วันที่ 2 มีนาคม 2514 

ตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่

28 ธันวาคม 2536 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

-”- 

เขตหามลาสัตวปา 

1.  เขตหามลาสัตวปา      

ปารังไก 

 

ปะนาเระ 

 

1 ปา 

 

157-0-29 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม 2526 
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พ้ืนท่ีท่ีกรมปาไมมอบใหสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก)ทองท่ีจังหวัดปตตานี 

เน้ือทีร่วม 9,292-3-68 ไร  ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี 
ปาสงวนแหงชาติ เน้ือท่ี มอบให คงเหลือ 

(ไร-งาน-ตารางวา) (พื้นที่ตามการจําแนกการใชประโยชน) (ไร-งาน-ตาราวา) (ไร-งาน-ตารางวา) 

1. ปาสายโฮ 6,750-0-00 2,590-3-25 4,159-0-75 

2. ปาบาโงจะลาฆี 1,725-0-00 1570-2-48 154-1-52 

3. ปาเทือกเขาเปาะยานิ 10,008-0-00 2,160-0-00 7,848-0-00 

4. ปาเขายีโดะ 28,050-0-00 2,481-0-00 25,569-0-00 

5. ปาบูเกะกุง 1,450-0-00 190-1-95 959-3-05 

รวม 5 แหง 47,983-0-00 8,992-3-68 38,690-1-32 

 

หมายเหตุสําหรับพื้นที่ปาคงสภาพ และพื้นที่ปาเส่ือมโทรม ปจจุบันกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืชยังไม 

มีการสํารวจในพื้นที่  จึงไมมีขอมูลแตอยางใด 

ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดปตตานี 
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(2)แรธาตุ 

  จังหวัดปตตานีมีรายไดจากคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมแรไมมากนักเน่ืองจากไดรับสิทธิการ

ทําเหมืองมีประทานบัตรเพียงจํานวน  1แปลงที่บานเตราะปลิง  ตําบลทุงคลา  อําเภอสายบุรี  ชนิดแรหินแกรนิต  

(เพื่ออุตสาหกรรมการกอสราง)  ปจจุบันไมไดเปดการทําเหมืองผลิตแรแตอยางใดเน่ืองจากอยูระหวางการขอ

ใบอนุญาตซื้อ มี ใช ซึ่งวัตถุระเบิด  (แบบ ป.5)  รายไดที่จัดเก็บไดจึงมีเฉพาะคาธรรมเนียมแรเทาน้ัน 
 

ตารางแสดงจํานวนเหมืองแร  กรรมกร  และรายได  ระหวางป  2546–2554 

   รายได 

ป จํานวนเหมือง 

(แหง) 

จํานวนกรรมกร 

(คน) 

คาภาคหลวงแร 

(บาท) 

คาธรรมเนียมแร 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

2546 2 19 346,896 - 346,896 

2547 2 19 138,425.60 110,718.13 249,143.73 

2548 2 2 - 19,080 19,080 

2549 1 - - 3,320 3,320 

2550 1 - - 1,300 1,300 

2551 1 - - 1,300 1,300 

2552 1 - - 1,300 1,300 

2553 1 - - 1,300 1,300 

2554 1 - - 1,300 1,300 

  ที่มา : ฝายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี 
 

5.  สภาพภูมิประเทศ 

  แบงเปน  3  ลักษณะ ประกอบดวย  พื้นราบชายฝงทะเล  ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ  ประมาณ  1 

ใน  3  ของพื้นที่จังหวัด  ไดแกทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด  มีหาดทรายยาว  และเปนที่ราบ

ชายฝงกวางประมาณ10 – 30กิโลเมตร  พื้นที่ราบลุม  บริเวณตอนกลาง  และตอนใตของจังหวัด  มีแมนํ้าปตตานี

ไหลผานที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม  และพื้นที่ภูเขา  ซึ่งเปนพื้นที่สวนนอยอยูทางตอนใตของอําเภอ

โคกโพธ์ิ  อําเภอกะพอ  และทางตะวันออกของอําเภอสายบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.  สภาพภูมิอากาศ 
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  (1)  ฝน 

ปริมาณนํ้าฝนของจังหวัดปตตานี  ระหวางป  พ.ศ.2545–ป  พ.ศ.2554อยูในชวง 1,281.1  

มิลลิเมตร  ถึง  2,600.9มิลลิเมตร  สําหรับปริมาณฝนในรอบป  พ.ศ.2554มีฝนรวมทั้งปวัดได 2,448.9  มิลลิเมตร  

จํานวนวันที่ฝนตก  180  วัน  เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน  2554วัดได 517.5  มิลลิเมตร  

เดือนที่มีฝนตกนอยที่สุด  คือ  เดือนกุมภาพันธ 2554  วัดได4.5มิลลิเมตร  ปริมาณฝนสูงสุดใน  1  วันวัดได  

162.2  มิลลิเมตร  เมื่อวันที่23  พฤศจิกายน  2554 

    

หมายเหตุ:ปริมาณฝนสูงสุดใน  1  วัน  ในป  2553  วัดได  274.3  มิลลิเมตร  เม่ือวันที่  1  พฤศจิกายน  2553(ซ่ึงเปนวันที่มี 

พายุดีเปรสช่ันพัดผานจังหวัดสงขลาและบางสวนของจังหวัดปตตานี)  

 

ตารางแสดงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยและจํานวนวันท่ีฝนตก ประจําป พ.ศ. 2554 

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

ปริมาณนํ้าฝน 
4.6 0.2 6.9 3.7 5.9 5.4 4.6 4.7 2.7 7.9 17.3 16.2 - 

เฉลี่ยตอวัน(ม.ม.) 

จํานวนวัน 
9 4 21 4 18 23 10 16 14 24 21 16 180 

ที่ฝนตก(วัน) 

 

  (2)  อุณหภูมิ 

คาอุณหภูมิของจงัหวัดปตตานี  ระหวางป  พ.ศ.2545 - ป พ.ศ.2554อยูในชวง 18.6องศา

เซลเซียส  ถึง  38.0องศาเซลเซียส  สําหรับอุณหภูมิในรอบป  พ.ศ.2554มีคาเฉลี่ย  27.22องศาเซลเซียส  คา

อุณหภูมิสงูสุดวัดได  35.6องศาเซลเซียส  เมื่อวันที่  19พฤษภาคม  2554และคาอุณหภูมิตํ่าสุดวัดได 19.6เมื่อ

วันที่  21มกราคม  2554         
 

7.  โครงสรางพ้ืนฐาน 

  (1) ไฟฟา          

   จั งห วัดปตตา นีมีที่ทํ าการ ไฟฟาทั้ งหมด  12  แห ง   ป  2554  ใชกระแสไฟฟาสิ้ น 

433,154,885.78หนวย  และมีจํานวนผูใชไฟฟาทั้งสิ้น  149,334.00ราย มีการใชกระแสไฟฟาในพื้นที่ควบคุม 

กฟจ.ปตตานี  จํานวน 348,391,993.71หนวย จํานวนผูใชไฟฟา 96,090.00  รายและการใชกระแสไฟฟาในพื้นที่

ควบคุม กฟอ.สายบุรี  จํานวน84,762,892.07  หนวย  จํานวนผูใชไฟฟา  53,244.00  ราย 
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  (2)  โทรศัพท 

  จังหวัดปตตานีมีจํานวนเลขหมายโทรศัพทในป2554ทั้งสิ้น29,421เลขหมายเปนเลขหมายที่มีผู

เชา จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  จํานวน  20,106  เลขหมายในจํานวนน้ีการใชโทรศัพทบานมีการเชาเลข

หมายมากที่สุด  14,876  เลขหมาย  คิดเปนรอยละ  73.98  (ลดลงจากป 2554  รอยละ  0.11)ของจํานวนเลข

หมายทั้งหมด รองลงมาเปนสวนราชการหนวยธุรกิจและเลขหมายสาธารณะตามลําดับและมีเลขหมายของผูไดรับ

สัมปทาน  คือ  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  จํานวน  10,782เลขหมาย 
 

ตารางแสดงบริการโทรศัพทในจังหวัด ระหวางป 2549– 2554 

ป 
จํานวน 

เลขหมายท่ีม ี

จํานวนเลขหมายท่ีมีผูเชา จํานวน 

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

2549 23,140 27,200 1,623 14,034 1,661 262 1,317 8,303 

2550 25,768 18,576 1,721 13,744 1,630 264 1,217 7,943 

2551 25,897 18,688 1,730 13,813 1,647 265 1,233 8,420 

2552 28,224 20,727 1,890 15,574 1,655 286 1,322 6,775 

2552 28,224 20,727 1,890 15,574 1,655 286 1,322 6,775 

2553 28,920 20,542 1,970 15,220 1,679 288 1,385 5,610 

2554 29,421 20,106 2,014 14,876 1,704 288 1,225 10,782 

ท่ีมา :โทรศัพทจังหวัดปตตานี 
 

  (3)  ถนน 

  จังหวัดปตตานีมีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทาง

หลวงชนบทจังหวัดปตตานี  และแขวงการทางปตตานี  รวมทั้งสิ้น  845.564กม.  โดยเปนถนนในความรับผิดชอบ

ของสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปตตานี502.690กม.  เปนถนนลาดยาง  447.837กม.  เปนถนนลูกรัง  

46.458กม. เปนถนนคอนกรีต  8.395  กม.  และเปนถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทางปตตานี377.768

กม.  ซึ่งเปนถนนลาดยาง  ทั้งหมดโดยมีถนนสายหลักที่สําคัญเช่ือมตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ  ถนนสาย  43

เช่ือมตอกับจังหวัดสงขลา  ถนนสาย  410และ  418เช่ือมตอกับจังหวัดยะลา  และถนนสาย  42เช่ือมตอกับ

จังหวัดนราธิวาส 
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  หนวยงานในจังหวัดปตตานีประกอบดวยหนวยงานผูแทนกระทรวงทุกกระทรวงยกเวน 2 

กระทรวง  ที่ไมมีหนวยงานผูแทนกระทรวงในจังหวัด  คือ  กระทรวงการตางประเทศ  และกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีหนวยงานที่มีที่ต้ังสํานักงานในจังหวัดปตตานี  จําแนกได  5  ประเภท  ดังน้ี 

1.หนวยงานสวนกลาง จํานวน 65หนวยงาน ข้ึนตรงตอสวนกลาง (กรมตนสังกัด) 

2.หนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน  33 หนวยงาน  อยูในการกํากับควบคุมดูแลของ ผูวาราชการจังหวัด 

3.หนวยงานสวนทองถ่ิน จํานวน 114 หนวยงาน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด1  แหง   

เทศบาล 13 แหง องคการบริหารสวนตําบล 100 แหง 

4.  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน 17หนวยงาน 

5.  หนวยงานอิสระ  จํานวน 7 หนวยงาน 

 

โครงสรางการบริหารราชการของจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารราชการ 

ผูวาราชการจังหวัด 

รองผูวาราชการจังหวัด 

หนวยงานสวนกลาง/หนวยงานอิสระ/

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีที่ตั้งอยูในจังหวัด 

หนวยงานสวนภูมิภาค/สวนราชการประจํา

จังหวัด 

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

(อบจ./เทศบาลเมือง) 

สวนราชการระดับอําเภอ 

ขึ้นตรงตอสวนกลาง 

หนวยงานสวนทองถ่ิน 

(เทศบาลตําบล/อบต.) 
            สายการบังคับบัญชา 

- - - - -  สายการประสานงาน 
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หนวยงานสวนกลาง 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(1) สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 

(2) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจงัหวัดปตตานี 

(3) จังหวัดทหารบกปตตานี 

(4) กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 

(5) หนวยเฉพาะกจิปตตานี 

สังกัดกระทรวงการคลัง 

(6) สนง.สรรพากรพื้นที่ปตตานี 

(7) สนง.สรรพสามิตพื้นที่ปตตานี 

(8) สนง.ธนารักษพื้นทีป่ตตานี 

(9) ดานศุลกากรปตตานี 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 

(10) สถานสงเคราะหเด็กปตตานี 

(11) ศูนยพัฒนาสงัคมหนวยที่ 30 จังหวัดปตตานี 

       (นิคมสรางตนเองโคกโพธ์ิ) 

(12) บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(13) สนง.ตรวจบญัชีสหกรณจังหวัดปตตานี 

(14) โครงการสงนํ้าและบํารงุรักษาปตตานี 

(15) โครงการชลประทานปตตานี 

(16) ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดปตตานี 

(17) ศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี 

(18) ศูนยวิจัยขาวปตตานี 

(19) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปตตานี 

(20) สถานีพัฒนาที่ดินปตตานี 

(21) สถานีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงจังหวัดปตตานี 

(22) สถานีวิจัยและทดสอบพันธุสัตวปตตานี 

(23) สถานีวิทยุประมงชายฝงจงัหวัดปตตานี 

(24) สถานีทดลองการใชนํ้าชลประทานที่ 7 ปตตานี 

(25) ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงคมนาคม 

(26) สนง.เจาทาภูมิภาคที่ 4  สาขาปตตานี 

(27) แขวงการทางปตตานี 

(28) สนง.ทางหลวงชนบทจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(29) สํานักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ 6 (สาขาปตตานี) 

(30) อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว 

สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(31) สถานีอุตุนิยมวิทยาปตตานี 

สังกัดกระทรวงพาณิชย 

(32) สนง.การคาภายในจังหวัดปตตานี 

(33) สนง.งานพัฒนาธุรกิจการคาจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(34) สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

      จังหวัดปตตานี 

(35) สนง.ยุติธรรมจังหวัดปตตานี 

(36) เรือนจํากลางจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงแรงงาน 

(37) สนง.แรงงานจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(38) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  

      เขต 1 

(39) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  

       เขต 2 

(40) สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี  

       เขต 3 

(41)  สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 

(42) สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

       ตามอัธยาศัยจังหวัดปตตานี 

(43) ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ 

      ชายแดนปตตานี 

(44) วิทยาลัยการอาชีพปตตานี 
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(45) วิทยาลัยการอาชีพสายบรุ ี

(46) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

(47) วิทยาลัยเทคนิคปตตานี 

(48) วิทยาลัยประมงปตตานี 

(49) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกปตตานี 

(50) วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปตตานี 

(51) โรงเรียนเบญจมราชูทิศจงัหวัดปตตานี 

(52) โรงเรียนเดชะปตตนยานุกลู 

(53) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

(54) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปตตานี 

(55) สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี 

(56) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 40 จังหวัดปตตานี 

 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

(57) ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(58) โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมอืงยะรัง 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวง 

(59) ตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี 

(60) สถานีตํารวนทางหลวง 5 กองกํากับการ 7 

(61) ดานตรวจคนเขาเมอืง 

(62) สถานีตํารวจนํ้า 2 กองกํากบัการ 7 

(63) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 444 

(64) หนวยพิสจูนหลักฐานจังหวัดปตตานี 

(65) หนวยตํารวจสันติบาลจังหวัดปตตานี 
 

หนวยงานสวนภูมิภาค 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(1) สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 

(2) ที่ทําการสสัดีจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงการคลัง 

(3) สนง.คลังจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย 

(4) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

     จังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(5) สนง.เกษตรและสหกรณจงัหวัดปตตานี 

(6) สนง.ประมงจังหวัดปตตานี 

(7) สนง.ปศุสัตวจงัหวัดปตตานี 

(8) สนง.เกษตรจังหวัดปตตานี 

(9) สนง.สหกรณจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงคมนาคม 

(10) สนง.ขนสงจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(11) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       จังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(12) สนง.สถิติจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงพาณิชย 

(13) สนง.พาณิชยจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

(14) สํานักงานจังหวัดปตตานี 

(15) ที่ทําการปกครองจังหวัดปตตานี 

(16) สนง.พฒันาชุมชนจงัหวัดปตตานี 

(17) สนง.ที่ดินจังหวัดปตตานี 

(18)สนง.โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวัดปตตานี 

(19) สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดปตตานี 

(20)  สนง.สงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

(21) สนง.คุมประพฤติจังหวัดปตตานี 

(22) สนง.บังคับคดีจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงแรงงาน 

(23)สนง.แรงงานจงัหวัดปตตานี 
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หนวยงานสวนทองถ่ิน 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

(1)ทาเทียบเรือประมงปตตานี 

(2)ศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจงัหวัดปตตานี 

(3)ที่ทําการไปรษณียจังหวัดปตตานี 

(4)สวนบริการลูกคาจังหวัดปตตานี 

(โทรศัพทจงัหวัด) 

(5)สํานักบรกิารลูกคา กสท. ปตตานี 

(6)การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดปตตานี 

(7)การประปาสวนภูมิภาคสายบุร ี

(8) สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดปตตานี 

(9)สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

จังหวัดปตตานี 

(10)สถานีไฟฟาแรงสงูปตตานี 

(11) สถานีรถไฟปตตานี 

(12) บริษัทขนสงจํากัด สาขาเดินรถปตตานี 

(13)ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

(14) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

แหงประเทศไทย สาขาปตตานี 

(15)ธนาคารออมสิน สาขาปตตานี 

(16)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

จังหวัดปตตานี 

(17) ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 

หนวยงานอิสระ 

(1)สนง.อัยการจงัหวัดปตตานี 

(2)สนง.อัยการจงัหวัดแผนกคดีเยาวชน 

และครอบครัวจงัหวัดปตตานี 

(3) ศาลจังหวัดปตตานี 

(4) ศาลจังหวัดปตตานีแผนกคดีเยาวชน 

และครอบครัว 

(5) สนง.คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจํา 

จังหวัดปตตานี 

(6)สนง.คณะกรรมการกํากบัและสงเสรมิการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดปตตานี 

(7) สนง.กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  

สาขาปตตานี 

(24) สนง.จัดหางานจังหวัดปตตานี 

(25) สนง.สวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปตตานี 

(26) สนง.ประกันสังคมจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(27) สนง.สาธารณสขุจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

(28) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดปตตานี 

(29) สนง.วฒันธรรมจังหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงพลังงานจังหวัดปตตานี 

(30) สนง.พลังงานจงัหวัดปตตานี 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 

หรือทบวง 

(31) สนง.พระพทุธศาสนาจงัหวัดปตตานี 

สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

(32) สนง.การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปตตานี 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด  1  แหง 

(2) เทศบาล  13  แหง 

เทศบาลขนาดใหญ        1  แหง 

(เทศบาลเมืองปตตานี) 

เทศบาลขนาดกลาง 4  แหง 

เทศบาลขนาดเลก็       7แหง 

(3) องคการบริหารสวนตําบล 100 แหง 

ขนาดใหญ    1  แหง(อบต.บานา) 

ขนาดกลาง66  แหง 

ขนาดเล็ก    34  แหง 
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1.  ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด(GPP  =  GROWTH  PROVINCIAL  PRODUCT) 

  (1)  ผลิตภัณฑจังหวัดจําแนกตามสาขาการผลิตพ.ศ.2553 

สาขาการผลิต พ.ศ.2554 คิดเปนเปอรเซ็นต 

ภาคเกษตร 8,604 45.1 

เกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม 2,022 10.6 

การประมง 6,582 34.5 

ภาคนอกเกษตร 10,489 54.9 

การทําเหมอืงแรและเหมอืงหิน 12 0.1 

การผลิตอุตสาหกรรม 1,238 6.5 

การไฟฟากาซและการประปา 432 2.3 

การกอสราง 428 2.2 

การขายสงการขายปลีกการซอมแซมยานยนตจักรยานยนต   

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรอืน 2,502 13.1 

โรงแรมและภัตตาคาร 77 0.4 

การขนสงสถานทีเ่ก็บสินคาและการคมนาคม 996 5.2 

ตัวกลางทางการเงิน 362 1.9 

บริการดานอสงัหาริมทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกจิ 824 4.3 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ   

รวมทั้งการประกันสงัคมภาคบังคับ 1,505 7.9 

การศึกษา 1,434 7.5 

การบริการดานสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห 473 2.5 

การบริการชุมชนสังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ 191 1.0 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 16 0.1 

ผลิตภัณฑจังหวัด 19,093 100 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
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  (2)  ผลิตภัณฑจังหวัด  จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2553 

  จากขอมูล พบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปตตานีป 2553 มีมูลคา 19,093ลานบาท 

สําหรับสาขาการผลิตที่สรางมูลคามากที่สุดของจังหวัด คือ สาขาประมง มีมูลคา 6,582 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

34.5 รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม มีมูลคา 2,022 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.6 

สวนสาขาที่สรางมูลคานอยที่สุด คือ สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน มีมูลคา 12ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.1 

รองลงมาเปนสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล มีมูลคา 16 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสัดสวนคงที่คิดเปนรอยละ 

0.1 เทาน้ัน 

 
 

 

 

 

 

 

    เกษตรกรรมฯ 2,022 ล้าน

บาท

10.6

11%
    การประมง 6,582 ล้านบาท

34.5

34%

0%
    การทําเหมืองแร่  และเหมือง

หิน 12 ล้านบาท

0.1

0%
    การผลิตอตุสาหกรรม 1,238 

ล้านบาท

6.5

6%

    การไฟฟ้า  ก๊าซ  และการ

ประปา 432 ล้านบาท

2.3

2%

    การก่อสร้าง 428 ล้านบาท

2.2

2%

0%

    การขายส่งฯ 2,502 ล้านบาท

13.1

13%

   โรงแรม  และภตัตาคาร 77 

ล้านบาท

0.4

0%

   การขนส่งฯ 996 ล้านบาท

5.2

5%

   ตัวกลางทางการเงิน 362 

ล้านบาท

1.9

2%

   บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ฯ 

824 ล้านบาท

4.3

4%

0%

   การบริหาร

ราชการแผ่นดินฯ  

1,505 ล้านบาท

7.9

8%
   การศกึษา 1,434 ล้านบาท

7.5

8%

   การบริการด้านสขุภาพฯ   

473 ล้านบาท

2.5

2%

   การบริการชมุชนฯ 191 ล้าน

บาท

1.0

1%

   ลกูจ้างในครัวเรือนส่วน

บุคคล 16 ล้านบาท

0.1

0%

ผลิตภณัฑ์จงัหวัดปัตตานี  พ.ศ.2553
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(3)  ผลิตภัณฑจังหวัดตามราคาป2531จําแนกตามสาขาการผลิตพ.ศ.2553 
 

สาขาการผลิต พ.ศ.2551 คิดเปนเปอรเซ็นต 

ภาคเกษตร 8.604 45.1 

เกษตรกรรมการลาสัตวและการปาไม 2,022 10.6 

การประมง 6,582 34.5 

ภาคนอกเกษตร 10,489 54.9 

การทําเหมอืงแรและเหมอืงหิน 12 0.1 

การผลิตอุตสาหกรรม 1,238 6.5 

การไฟฟากาซและการประปา 432 2.3 

การกอสราง 428 2.2 

การขายสงการขายปลีกการซอมแซมยานยนตจักรยานยนต   

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรอืน 2,502 13.1 

โรงแรมและภัตตาคาร 77 0.4 

การขนสงสถานทีเ่ก็บสินคาและการคมนาคม 996 5.2 

ตัวกลางทางการเงิน 362 1.9 

บริการดานอสงัหาริมทรัพยการใหเชาและบริการทางธุรกจิ 825 4.3 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ   

รวมทั้งการประกันสงัคมภาคบังคับ 1,505 7.9 

การศึกษา 1,434 7.5 

การบริการดานสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห 473 2.5 

การบริการชุมชนสังคมและบริการสวนบุคคลอื่นๆ 191 1.0 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 16 0.1 

ผลิตภัณฑจังหวัด 19,093 100 
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  (4)  ผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาป 2531 จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2553 

  จากขอมูลพบวา มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปตตานีตามราคาป 2533จําแนกตามสาขา

การผลิตป 2533  มีมูลคา  19,093ลานบาท อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในป 2553 เพิ่มข้ึนจากป 2552คิด

เปนรอยละ 4.3สําหรับสาขาการผลิตที่สรางมูลคามากที่สุดของจังหวัด  คือ  สาขาประมง  มีมูลคา  6,582 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ  34.5  รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรม  การลาสัตว  และการปาไม  มีมูลคา  2,022  ลาน

บาท  คิดเปนรอยละ  10.6สวนสาขาที่สรางมูลคานอยที่สุด  คือ  สาขาการทําเหมืองแรและเหมืองหิน มีมูลคา 12  

ลานบาท  รองลงมาเปนสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  มีมูลคา  16  ลานบาท ตามลําดับโดยมีสัดสวนคงที่

คิดเปนรอยละ0.1เทาน้ัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาปี2531  จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2553

824 ล้านบาท

บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์

4.3%

362 ล้านบาท

   ตัวกลางทางการเงิน 1.9%

996 ล้านบาท

   การขนสง่ฯ 5.2%

2,502 ล้านบาท

    การขายสง่ฯ 13.1%

1,434 ล้านบาท

   การศึกษา 7.5%

1,505 ล้านบาท

   การบริหารราชการแผน่ดินฯ

  7.9%

191 ล้านบาท

   การบริการชุมชนฯ 1.0%

473 ล้านบาท

   การบริการด้านสขุภาพฯ 

 2.5%

77 ล้านบาท

   โรงแรม  และภัตตาคาร 0.4%

428 ล้านบาท

    การก่อสร้าง 2.2%

432 ล้านบาท

    การไฟฟ้า  ก๊าซ  

และการประปา 2.3%
1,238 ล้านบาท

    การผลติอุตสาหกรรม 6.5%

12 ล้านบาท

    การทําเหมืองแร่  

และเหมืองหิน 0.1%

6,582 ล้านบาท

    การประมง 34.5%

2,022 ล้านบาท

    เกษตรกรรมฯ 10.6%

16 ล้านบาท

   ลกูจ้างในครัวเรือนสว่น

บุคคล 0.1%
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2.  ภาวะสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

  ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการคาทั่วไปของจังหวัดปตตานี  ข้ึนอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนหลัก 

โดยมีสินคาเกษตรที่สําคัญ  ไดแก  การประมง  รองลงมา  คือ  การเกษตรดานการทําสวนยาง  ซึ่งเศรษฐกิจของ

ปตตานีจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับกิจกรรม  2ภาคน้ี  เปนสําคัญ  สําหรับการประมงในปตตานีมีผลผลิตสัตวนํ้าที่จับได

เปนลําดับตนๆ ของประเทศและมีทาเรือซึ่งสรางโดยภาครัฐที่มีขนาดใหญ  มีอุตสาหกรรมตอเน่ืองจากการประมง  

สวนราคายางน้ันก็เปนปจจัยที่ทําใหใหเศรษฐกิจของปตตานีมีพื้นฐานที่แข็งแกรงพอสมควร ยางพารา ป 2554 

ยางแผนดิบช้ัน 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  122.47 บาท  นํ้ายางสด  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  117.12  บาท เมื่อ

เทียบกับป  2553  พบวา  ราคาเพิ่มข้ึนรอยละ  20.26  และ  19.56ตามลําดับ 
 

3.  ดานการเกษตร 

  จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เกษตรกรรม  977,457  ไร  คิดเปนรอยละ  79.75ของพื้นที่จังหวัดปตตานี  

ครัวเรือนเกษตรกรจํานวน  91,213ครัวเรือนโดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและผลผลิตในป  2554 ดังน้ี 

  (1) ยางพารา 

เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหน่ึงของจังหวัดพื้นที่เพาะปลูก380,396 ไร เปดกรีดแลว  

320,207ไร  ผลผลิตรวม  83,713.32  ตัน  มูลคาการผลิต  10,252.65  ลานบาท  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  

122.47  บาท  ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา  33,666  ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ36.91ของครัวเรือนเกษตรกรทั้ง

จังหวัด 

  (2)  ขาว 

ฤดูทํานาป  2553/2554ทําทั้งนาปและนาปรังรวมเน้ือที่291,468ไรรวมผลผลิตขาว 102,824.56

ตัน มูลคาการผลิตรวม917.50ลานบาทครัวเรือนที่ทํานา50,496ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 55.36ของครัวเรือน

เกษตรกรทั้งจังหวัด 

  (3) ไมผลท่ีสําคัญ 

จังหวัดมีพื้นที่ปลูกไมผล จํานวน 57,428  ไร  มูลคา383.89 ลานบาท ไดแก 

-  ลองกอง เน้ือที่ใหผลผลิต 13,912 ไรผลลิต2,803.72ตัน มูลคาการผลิต60.81ลานบาท ราคา

เฉลี่ย 21.12บาท/ก.ก. 

- ทุเรียนพันธุดี เน้ือที่ใหผลผลิต 8,082 ไร ผลผลิต 3,574.16 ตัน มูลคาการผลิต 68.39 ลานบาท 

ราคาเฉลี่ย 18.92 บาท/ก.ก. 

- สมโอ เน้ือที่ใหผลผลิต 3,243 ไร ผลผลิต 3,591.54 ตัน มูลคา 36.38 ลานบาท ราคาเฉลี่ย 

10.53 บาท/ก.ก. 

- เงาะพันธุดี เน้ือที่ใหผลผลิต 2,261 ไร ผลผลิต 2,082.88 ตัน มูลคา 26.97 ลานบาท ราคา

เฉลี่ย 13.36 บาท/ก.ก. 

(4)  ไมยืนตนท่ีสําคัญ 

ที่ปลกูในจงัหวัด  (ไมรวมยางพารา)  จํานวน82,180  ไร มูลคา546.42ลานบาทไดแก 

- มะพราว  เน้ือที่ใหผลผลิต  70,085  ไร  ผลผลิต54,991.18ตัน  มูลคา  492.43ลานบาทราคา

เฉลี่ย  8.97บาท/ผล 
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- ปาลมนํ้ามัน  เน้ือที่ใหผลผลิต  1,860  ไร  ผลผลิต  3,217.02  ตัน  มูลคา16.90 ลานบาท

ราคาเฉลี่ย  5.37บาท/ก.ก. 

- สะตอ เน้ือที่ใหผลผลิต 1,236 ไร ผลผลิต 813.11 ตัน มูลคา 37.09 ลานบาทราคาเฉลี่ย 47.28

บาท/ก.ก. 

(5) พืชไร 

จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชไรจํานวน 16,071 ไร ใหมูลคาผลผลิตรวม 237.99  ลานบาท   

พืชไรที่สําคัญไดแก  แตงโม  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวลิสง  ขาวโพด  ออย  มันเทศ  ถ่ัวหรั่งเปนตน 

(6) พืชผัก  

จังหวัดปตตานีมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผัก จํานวน 90,22 ไร ใหมูลคาผลผลิตรวม181.36ลานบาท  มี

พืชผักที่สําคัญ  ไดแก  แตงกวา  ถ่ัวฝกยาว  พริกข้ีหนูสวน  พริกหยวก  บวบ  คะนากวางตุง เปนตน 

  ที่มา  สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี 
 

4.  ดานประมง 

  จังหวัดปตตานีมีความยาวชายฝงทั้งหมด116.40กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อําเภอชายทะเล 6

อําเภอประกอบดวยอําเภอหนองจิกอําเภอเมืองปตตานีอําเภอยะหริ่งอําเภอปะนาเระอําเภอสายบุรีและอําเภอไม

แกน 

(1)  อุตสาหกรรมการประมง 

  จังหวัดปตตานีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรบัการแปรรูปวัตถุดิบภาคการประมงที่สําคัญดังน้ี 

 - อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า8โรง 

 - อุตสาหกรรมหองเย็น4โรง 

 - อุตสาหกรรมปลาปน10โรง 

 - อุตสาหกรรมซอมคานเรือ3ราย 

 - อุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็งซอง12โรง 
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 (2)  ประมงทะเล 

กราฟแสดงปริมาณสัตวนํ้า (กิโลกรัม) และมูลคา (ลานบาท) ของการทําประมงทะเล 

ต้ังแตป พ.ศ.2548 – 2554 
 

 
 

ตารางแสดง เท่ียวเรือประมงขึ้นทา ปริมาณสัตวนํ้า และมลูคา ของการทําประมงทะเล 

ต้ังแตป พ.ศ. 2548–2554 

ป 
เรือประมงขึ้นทา ปริมาณสัตวนํ้า 

มูลคา (ลานบาท) หมายเหตุ 
(เท่ียว) (กิโลกรัม) 

2548 9,101 124,021,874 3,326.7 - 

2549 8,555 93,422,850 3,079.7 ลดลง 

2550 8,282 77,410,217 3,392.3 เพิ่มข้ึน 

2551 5,400 66,482,817 2,880.7 ลดลง 

2552 4,882 84,558,823 2,843.6 ลดลง 

2553 5,775 91,963,856 3,080.1 เพิ่มข้ึน 

2554 6,015 65,563,331 3,205.7 เพิ่มข้ึน 

รวม 48,010 603,423,768 21,809 - 
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(3)  สถานการณทางดานประมงทะเล 

  ปพ.ศ.2548ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

124,021,874เมตริกตันลดลงจากปพ.ศ. 2547ซึ่งมีปริมาณ125,096,917เมตริกตันจํานวน1,075,043 เมตริกตัน

หรือลดลง รอยละ0.86มูลคา2,969.5ลานบาท 

  ปพ.ศ.2549ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

93,422,850เมตริกตันลดลงจากปพ.ศ. 2548ซึ่งมีปริมาณ124,021,874เมตริกตันจํานวน30,599,024เมริกตันหรือ

ลดลงรอยละ24.67 

  ปพ.ศ.2550ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

77,410,217เมตริกตันลดลงจากปพ.ศ.2549ซึ่งมีปริมาณ93,422,850เมตริกตันจํานวน1,601,263,300เมริกตัน

หรือลดลงรอยละ17.14มูลคา3,079.7ลานบาท 

  ปพ.ศ.2551ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

66,482,817เมตริกตันลดลงจากปพ.ศ.2550ซึ่งมีปริมาณ77,410,21เมตริกตันจํานวน10,927,400เมตริกตันหรือ

ลดลงรอยละ14.12มูลคา3,392.3ลานบาท 

  ปพ.ศ.2552ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

84,558,823เมตริกตันเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2551ซึ่งมีปริมาณ66,482,817เมตริกตันจํานวน18,076,006เมริกตันหรือ

ลดลงรอยละ27.19มูลคา2,880.7ลานบาท 

  ปพ.ศ.2553ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

91,963,856เมตริกตันเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2552ซึ่งมีปริมาณ84,558,823 เมตริกตันจํานวน7,405,033เมริกตันหรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ8.76มูลคา2,843.6ลานบาท 

  ปพ.ศ.2554ปริมาณสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน

65,563,331เมตริกตันลดลงจากปพ.ศ.2553ซึ่งมีปริมาณ91,963,856 เมตริกตันจํานวน26,400,252เมริกตันหรือ

ลดลงรอยละ28.71มูลคา3,080.1ลานบาท 

(4)  มูลคาสัตวนํ้านําขึ้นท่ีทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลา 

  ปพ.ศ.2548มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน3,326.7

ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2547ซึ่งมีจํานวน357,210,340ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ12.03 

  ปพ.ศ.2549มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน3,079.7

ลานบาทลดลงจากปพ.ศ.2548ซึ่งมีจํานวน246,995,075ลานบาทหรือลดลงรอยละ7.42 

  ปพ.ศ.2550มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน3,392.3

ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2549ซึ่งมีจํานวน312,615,789ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ10.15 

  ปพ.ศ.2551มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน2,880.7

ลานบาทลดลงจากปพ.ศ.2550ซึ่งมีจํานวน511,580,967ลานบาทหรือลดลงรอยละ15.08 

  ปพ.ศ.2552มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน2,843.6

ลานบาทลดลงจากปพ.ศ.2551ซึ่งมีจํานวน37,106,069ลานบาทหรือลดลงรอยละ1.29 
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  ปพ.ศ.2553มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน3,080.1

ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2552 ซึ่งมีจํานวน236,454,426ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ8.32 

  ปพ.ศ.2554มูลคาสัตวนํ้านําข้ึนที่ทาเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลามีจํานวน3,205.7

ลานบาทเพิ่มข้ึนจากปพ.ศ.2553ซึ่งมีมูลคา3,080.1ลานบาทจํานวน125,620,892ลานบาทหรือเพิ่มข้ึนรอยละ4.08 

(5)  ประมงนํ้าจืด 

กราฟแสดงปริมาณสัตวนํ้า (ตัน) และมูลคา (ลานบาท) ของการทําประมงนํ้าจืด 

ต้ังแตป พ.ศ.2548 – 2554 

 
 

ตารางแสดง ปริมาณสัตวนํ้า และมลูคา ของการทําประมงนํ้าจืด ต้ังแตป พ.ศ.2548-2554 

ป ปริมาณสัตวนํ้า(ตัน) มูลคา (ลานบาท) การเปลี่ยนแปลง 

2548 2,207 69.35 - 

2549 3,009 100.45 เพิ่มข้ึน 

2550 4,960 191.88 เพิ่มข้ึน 

2551 4,247 192.34 เพิ่มข้ึน 

2552 4,359 190.77 ลดลง 

2553 4,960 198.69 เพิ่มข้ึน 

2554 5.132 220.67 ลดลง 

รวม 28,874 1,164 - 
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(6)  ประมงชายฝง 

กราฟแสดงปริมาณสัตวนํ้า (กิโลกรัม) และมูลคา (ลานบาท) ของการทําประมงชายฝง 

ต้ังแตป พ.ศ.2548 -2554 

 

 
 

ตารางแสดง ปริมาณสัตวนํ้า และมลูคา ของการทําประมงนํ้าจืด ต้ังแตป พ.ศ.2548 – 2554 
 

ป 
ปริมาณสัตวนํ้า 

มูลคา (ลานบาท) หมายเหตุ 
(ตัน) 

2548 10,877.93 10,877.93  

2549 10,207.75 10,207.75  

2550 9,067.10 9,067.10  

2551 9,751 9,751  

2552 9,806 9,806  

2553 10,020 10,020  

2554 10,365 10,020  

รวม 70,094.78 69,749.78  
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5.  ดานปศุสัตว 

  เกษตรกรในจังหวัดปตตานีมีการเลี้ยงปศุสัตวเพื่อการคาในภาพรวมที่เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะแพะ-แกะ

เน่ืองจากการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากภาครัฐซึ่งเปนที่ตองการของประชาชนในพื้นที่อาทิเชนโครงการสงเสริม

การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย (โครงการเลี้ยงแพะหน่ึงฟารมหน่ึงตําบล) ต้ังแตปพ.ศ.2547และดําเนินการสงเสริม การ

เลี้ยงแพะรายยอยและโครงการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชยสูเกษตรกรเรื่อยมาต้ังแตปพ.ศ.2550จนถึงปจจุบันเชน

โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชยในสวนปาลม, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตวในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะในเกษตรกรรายยอย, โครงการพัฒนาเครือขายการผลิต

และการตลาดแพะ-แกะและโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง2555นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญซึ่งเปนเกษตรกรรายยอยมีการเลี้ยงสัตวปกเพื่อ

บริโภคภายในครัวเรือนและเหลือจําหนายเปนรายไดเสริมมีจํานวนมากข้ึนเน่ืองจากมีการสงเสริมจากภาครัฐ

หนวยงานตางๆองคการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปริมาณการเลี้ยงสัตวของจังหวัดปตตานีป2554แบงเปนชนิดสัตวท่ีสําคัญๆดังน้ี 
 

ชนิดสัตว จํานวนสัตว(ตัว) จํานวนเกษตรกร(ราย) 

1. โคเน้ือ 64,377 15,464 

2. กระบือ 1,530 288 

3. สุกร 7,090 393 

4.ไกไข 6,031 374 

5. เปดไข 73,937 3,560 

6. ไกเน้ือ 304,468 402 

7. เปดเทศ 305,818 15,498 

8. ไกพื้นเมือง 652,691 26,996 
 

  ที่มา :  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปตตานี 
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6.  การคา-การลงทุน 

  ป 2554  จังหวัดปตตานีมีผูจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 90ราย  ทุนจดทะเบียนรวม 158.60ลานบาท  

จําแนกเปน  บริษัทจํากัด 34 ราย ทุนจดทะเบียน 95.70ลานบาท   หางหุนสวนจํากัด56ราย ทุนจดทะเบียน

62.90ลานบาท  เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนในชวงเวลาเดียวกันของป2553  พบวา จํานวนผูจดทะเบียนลดลง 7 

ราย  (- 7.22%) และทุนจดทะเบียนลดลง21.31 ลานบาท  (- 11.85%) โดยในวันที่ 31 ธันวาคม  2554มีจํานวน

นิติบุคคลที่คงอยู จํานวน 922 ราย   
 

ตารางแสดงจํานวนผูจดทะเบียนและเงินทุนจดทะเบียน 

 

ป 

บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด รวม 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

ราย ทุน 

(ลานบาท) 

2551 18 52.00 66 101.55 84 153.55 

2552 27 94.00 71 157.47 98 151.47 

2553 31 172.10 66 74.40 97 246.50 

2554 34 95.70 56 62.90 90 158.60 
 

ธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียนสูงสุด ป 2554 
ลําดับ ชื่อกิจการ ทุน (ลานบาท) ประเภทธุรกิจ 

1 บจ. เอส.เค. ปตตานีทรานสปอรต 
บจ. ซี.วาย.แกส แอนดออยล 

20.00 
20.00 

ขนสง/ขนถายสินคา-คนโดยสาร 
สถานีบรกิารนํ้ามัน 

2 บจ. เอสทซีี ปโตรเลียม 10.00 คาปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิง-แกส 
3 บจ. อัฟฟาน อิสตานา โฮมแอนด

เดคคอร 
5.00 คาอุปกรณของใชครัวเรือน/เครื่องตกแตง

บาน 
 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดปตตานี 
 
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมจาก BOI 

  ป 2554  จังหวัดปตตานีไมมีกิจการที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุน

ภาคที่5 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) แตอยางใด 

พ.ศ. จํานวนโครงการ เงินลงทุน (ลานบาท) แรงงานไทย (คน) 

2551 1 155.00 52 

2552 - - - 

2553 1 200.00 50 

2554 - - - 
 

ที่มา : ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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(1)  การลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 

ปจจุบันภาครัฐไดดําเนินการในสวนของสาธารณูปโภค  เชน ระบบไฟฟา ประปา และถนน 

รวมทั้งมีการจัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS)เพื่อใหบริการผูประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบ

วงจร โดยจังหวัดไดใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ รวมดําเนินการพิจารณาใชประโยชนศูนยพัฒนาและกระจาย

สินคาผลิตภัณฑฮาลาลในนิคมฯ โดยใหกลุมวิสาหกิจที่อยูบริเวณนิคมเขาใชประโยชน และมอบใหอุตสาหกรรม

จังหวัดปตตานีเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการและในสวนของภาคเอกชน ไดบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่โดยเปด

ใหนักลงทุนเขามาลงทุนแตปจจุบันยังไมมีนักลงทุนเขามาเน่ืองจากปญหาความไมสงบและขาดสิทธิประโยชนที่จูง

ใจ 

(2)  แนวโนมการลงทุน ป 2555 

แนวโนมการลงทุนของป  2555ยังคงมีการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมทางดานเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมที่ตอเน่ืองเปนหลัก  โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  เชน ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ที่มีราคาที่ดี ทํา

ใหนักลงทุนกลาที่จะลงทุน เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมดีข้ึน แตทั้งน้ียังมีปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจในการลงทุน เชน ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํ้ามันปาลม ปญหาแรงงาน และปญหาความไมสงบใน 

3จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

  (3)  การคาชายแดน 

  ลักษณะการคาชายแดนของจังหวัดปตตานี ผูประกอบการคาสงออก  - นําเขาสินคาจากประเทศ

มาเลเซีย จะนําเขา - สงออก  ทางดานสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  ดานปาดังเบซาร  และดานสะเดา จังหวัด

สงขลา  สําหรับดานศุลกากรปตตานี  เปนทาเรือที่ต้ืนเขิน  เรือขนสงสินคาไมสามารถเขามารับสงสินคาได  

ผูประกอบการจึงตองสงออก – นําเขา สินคาทางดานจังหวัดใกลเคียงดังกลาว สินคาที่นําเขามาในลักษณะมากับ

เรือประมงของมาเลเซีย เพื่อนํามาอุปโภค-บริโภค และไดแจงกับดานศุลกากรปตตานีไว มิไดทําการซื้อขาย สวน

นํ้ามันดีเซลเปนการถายลําเพื่อขนไปสงออกพมาทางชายแดนจังหวัดระนองตอไป 
 

ป พ.ศ. 2554 2553 2552 2551 2550 

มูลคา (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

มูลคาการคา 28.01 11.29 0.17 0.06 - 

มูลคาการนําเขา 28.01 11.29 0.17 0.06 - 

มูลคาการสงออก - - - - - 
        

ที่มา  :  สํานักงานพาณิชยจังหวัดปตตานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 
 

7.  สถานประกอบการและลูกจาง 

  ในป  2554  จังหวัดปตตานีมีจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด2,286 แหง  จํานวนลูกจาง

ทั้งหมด 19,576คนแยกเปนชาย  9,664คน หญิง 7,912คน  และเด็ก  23คน  

 (1)  ขอมูลการคุมครองแรงงาน        

สถานประกอบกิจการทีผ่านการตรวจคุมครองแรงงานและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  ใน

ปงบประมาณ  2554 

- สถานประกอบการ   286   แหง 

  - ลูกจางไดรบัการคุมครอง  8,048   คน 

  - รับคํารองทกุขจากลูกจาง  10/21/307,583 ราย/คน/บาท 

  - วินิจฉัยใหลูกจางไดรับประโยชน  8/17/250,074 ราย/คน/บาท 

  - ใหคําปรึกษา ช้ีแจง แนะนํา   874   คน 

             ตอบปญหาเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย-  

  คุมครองแรงงาน 

(2)  ขอมูลดานความปลอดภัยในการทํางาน     

 สถานประกอบการที่ผานการตรวจความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย - 

ปงบประมาณ  2554 

  - สถานประกอบการ      118  แหง 

  - ลูกจางไดรบัการคุมครองดานความปลอดภัยในการทํางาน  5,663  คน 

  - จํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางานป  2554      -  คน 

  - อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานกรณีหยุดงาน-  -  คน

 เกิน  3  วันข้ึนไปในป  2554 
 

(3)  ขอมูลการจัดสวัสดิการแรงงาน      

 - สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว  ป  255416แหง 
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8.  ผูสมัครงาน  ตําแหนงงานวาง  และการบรรจุงาน 

  ในป  2554 มีนายจาง/สถานประกอบการแจงตําแหนงงานใหสํานักงานจัดหางานจังหวัดปตตานี

ประชาสัมพันธ จํานวน 2,479  อัตรา เพิ่มข้ึนจากป2553จํานวน 942 อัตรา (ป 2553 จํานวน 1,537อัตรา)มี

ผูสมัครงานมาใชบริการจํานวน5,187คน เพิ่มข้ึนจากป 2553จํานวน731คน (ป 2553 จํานวน 4,456 คน) และมี

ผลการบรรจุงาน จํานวน 2,230 คน เพิ่มข้ึนจากป 2553จํานวน 943คน (ป 2553 จํานวน 1,287 คน) คิดเปนรอย

ละ  42.99ของผูสมัครงานที่มาใชบริการ  เพิ่มข้ึนจากป  2553คิดเปนรอยละ 15.37 (ป 2553 รอยละ 27.62 )    
  

ตาราง จํานวนตําแหนงงานวาง/ผูสมัครงานและการบรรจุงานจังหวัดปตตานี 

ปงบประมาณ 2552–2554 
 

ปงบประมาณ 
ตําแหนงงานวาง 

(อัตรา) 

ผูสมัครงานมาใชบริการ 

(คน) 

ผลการบรรจุงาน 

(คน) 
รอยละ 

2552 1,542 4,529 1,498  

2553 1,537 4,465 1,287  

2554 2,479 5,187 2,230  

  ที่มา:  สํานักงานจัดหางานจังหวัดปตตานี 
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1.  การสาธารณสุข 

  (1)  สถานบริการสาธารณสุข 

  จังหวัดปตตานี  มีสถานบริการสาธารณสุข  เพื่อรองรับในการใหการบริการประชาชนครอบคลุม

ทุกอําเภอ และทุกตําบล เปนสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จํานวน 140แหง ไดแก โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบลจํานวน128  แหง โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน1แหง  คือโรงพยาบาลปตตานี ขนาด  

360  เตียง  โรงพยาบาลชุมชน  จํานวน  11แหงแยกเปนขนาด 60 เตียง3แหงคือ  โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ, 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  และโรงพยาบาลยะหริ่ง  ขนาด  30  เตียง จํานวน  8  แหง  นอกจากน้ีมี

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม  จํานวน  1  แหง  คือ  โรงพยาบาลคายอิงคยุทธบริหาร  จํานวน  30  เตียง  

และสังกัดกรมการแพทย จํานวน  1  แหง  คือศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ขนาด110เตียง ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาล จํานวน 3แหง คือ ศูนยบริการสาธารณสุขกะลาพอ, ศูนยบริการสาธารณสุขปากนํ้า และศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลตําบลตะลุบัน และคลินิกอบอุน จํานวน 1 แหง (ดังตารางที่ 1) 
 

ตาราง 1 แสดง จํานวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัดและอําเภอ 

ป 2552-2554 

ประเภทสถานบริการ ชื่อสถานบริการ 
ขนาดเตียง 

2552 2553 2554 

1. โรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.โรงพยาบาลทั่วไป 

1 แหง 

-รพ.ปตตานี,รพท. 335 360 360 

2.โรงพยาบาลชุมชน -รพ.หนองจกิ,รพช. 30 30 30 

11 แหง -รพ.โคกโพธ์ิ,รพช. 60 60 60 

 -รพ.แมลาน,รพช. 30 10 30 

 -รพ.ยะรงั,รพช. 30 30 30 

 -รพ.ยะหริ่ง,รพช. 30 30 60 

 -รพ.ปะนาเระ,รพช. 30 30 30 

 -รพ.มายอ,รพช. 30 30 30 

 -รพ.สายบุรี,รพร. 60 60 60 

 -รพ.ไมแกน,รพช. 30 30 30 

 -รพ.ทุงยางแดง,รพช. 30 30 30 

 -รพ.กะพอ,รพช. 30 30 30 

รวม  705 730 780 
 

 

สภาพทางสังคม 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสขุในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัดและอําเภอ         

ป 2552-2554(ตอ) 

ประเภทสถานบริการ ชื่อสถานบริการ ขนาดเตียง 

  2552 2553 2554 

2.โรงพยาบาลนอกสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.สังกัดกระทรวง 

กลาโหม 1 แหง 

โรงพยาบาลคายองิคยุทธบรหิาร 30 30 30 

2.กรมการแพทย 1 แหง ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด 110 110 110 

3.ศูนยบริการสาธารณสุข 

1.ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาล3 แหง 

-ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปตตานี

(กะลาพอ) 

0 0 0 

 -ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปตตานี

(ปากนํ้า) 

0 0 0 

 -ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตําบลตะลบุัน 0 0 0 

4.คลินิก 

1.คลินิกอบอุน 1 แหง -มะกรูดเวชกรรมคลินิก 0 0 0 

ที่มา :  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนสถานบริการระดับตําบล ป 2552-2554 

ชื่อสถานบริการ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

สถานีอนามัย(แหง) ยกฐานะเปนศูนยสุขภาพชุมชน(แหง) ยกฐานะเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(แหง) 

สสอ.เมอืงปตตานี 10 10 10 

สสอ.หนองจกิ 15 15 15 

สสอ.โคกโพธ์ิ 12 12 12 

สสอ.แมลาน 5 5 5 

สสอ.ยะรงั 15 15 15 

สสอ.ยะหริ่ง 18 18 18 

สสอ.ปะนาเระ 14 14 14 

สสอ.มายอ 12 12 12 

สสอ.สายบุร ี 13 12 12 

สสอ.ไมแกน 5 5 5 

สสอ.ทุงยางแดง 3 3 3 

สสอ.กะพอ 6 5 5 

รวม 128 126 126 

ที่มา :  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
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  (2)  บุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข 

 ตาราง  3  แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรสาธารณสุขตอประชากรป 2552-2554 

 

ประเภทบุคลากร ป 2552 ป2553 ป 2554 

สัดสวน :

ประชากร 

ป 2552 

สัดสวน  :

ประชากร 

ป 2553 

สัดสวน :

ประชากร 

ป 2554 

แพทย 101 118 102 1: 6,322 1: 5,519 1: 6,548 

ทันตแพทย 37 44 40 1: 17,256 1: 14,802 1: 16,468 

เภสัชกร 68 69 69 1: 9,390 1: 9,439 1: 9,547 

พยาบาลวิชาชีพ 829 844 2,011 1: 770 1: 772 1: 328 

พยาบาลเทคนิค       

จพง.สาธารณสุขชุมชน 269 241 244 1: 2,374 1: 2,702 1: 2,700 

ที่มา :  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี  
 

  จากตารางที่ 3  ในป 2554 บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปตตานี  พิจารณาตามสัดสวนประชากร  จําแนกตามวิชาชีพ  พบวา   

  แพทยมีสัดสวนตอประชากรเทากับ 1: 6,548ซึ่งสูงกวาเกณฑระดับประเทศ,ภาคใต และเขต 8 

(เกณฑประเทศ = 2,893,ภาคใต = 3,504,เขต 8=3,107: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขจากสํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2553)  

  ทันตแพทย เทากับ 1:16,468ซึ่งสูงกวาเกณฑระดับภาคใตและเขต8แตสูงกวาระดับประเทศ 

(เกณฑประเทศ = 13,252, ภาคใต = 13,294, เขต 8=12,593 ตามลําดับ: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขจากสํานัก

นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปพ.ศ. 2553)      

  เภสัชกรเทากับ 1: 9,547  ซึ่งสูงกวาเกณฑระดับประเทศ,ภาคใตและเขต8 (เกณฑประเทศ = 

7,087,ภาคใต = 7,066,เขต 8=7,127 ตามลําดับ: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2553)   

  พยาบาล เทากับ 1: 328ซึ่งตํ่ากวาเกณฑระดับประเทศ,ภาคใตและเขต 8 (เกณฑประเทศ = 

493,ภาคใต = 341,เขต8=464 ตามลําดับ: ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ.2553)     

  เจาพนักงานสาธารณสุข เทากับ 1: 2,700 (ไมมีเปรียบเทียบเกณฑในทุกระดับ เน่ืองจากไมใช

สาขาที่ขาดแคลน)   
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  (3)สถานะสุขภาพของประชาชน 

จากตารางที่  4  พบวาอัตราการเกิดของจงัหวัดปตตานี ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  

ในป 2552 –2554มีอัตราการเกิดมีแนวโนมคงที่ เพิ่มข้ึน18.68, 18.73 และ 19.96 ตามลําดับ  ซึ่งสงูกวา

ระดับประเทศ ภาคใต และเขต 8  (เกณฑ 12.0, 15.1 และ 15.9 ตอพันประชากรตามลําดับ : ขอมูลจากสถิติ

สาธารณสุข พ.ศ.2553)   

  อัตราการตายของจงัหวัดปตตานี ในป 2552-2554  พบวา2ปที่ผานมามีแนวโนมคงที ่ คือ อัตรา

ตายตอประชากรพันคน เทากบั 6.60และ6.07 แตในป 2554เทากับ6.85ซึง่สงูกวาคาเฉลี่ยของประเทศ,ภาคใต

และเขต 8(เกณฑ 6.5,5.6 และ5.8ตอประชากรพันคน ตามลําดับ:ขอมูลสถิติสาธารณสุข ป พ.ศ.2553) 

  อัตราการเพิ่มประชากรของจังหวัดปตตานี  ในป  2552-2554  มีแนวโนมที่ลดลง โดยมีอัตรา

เพิ่มตอประชากรรอยคน เทากับ 1.20, 1.27 และ 1.30 ตามลําดับ แตสูงกวาระดับประเทศ,ภาคใตและตํ่ากวา

ระดับเขตเลก็นอย (เกณฑ 0.5,0.9 และ 1.0ตอประชากรรอยคน ตามลําดับ : ขอมูลสถิติสาธารณสุขป พ.ศ.2553) 

  อัตรามารดาตายของจงัหวัดปตตานีในป 2554 พบวา จํานวนมารดาตาย 3ราย  คิดเปนอัตรา 

31.74ตอแสนการเกิดมีชีพ  ซึ่งในป  2552-2553  มีอัตรามารดาตายสงูกวา ป 2554เทากับ 41.68 และ 65.95

ตามลําดับ และทีผ่านมามีอัตรามารดาตายที่สงูกวาระดับประเทศ,ภาคใตและเขต 8 (เกณฑ 10.2,9.7 และ 17.5 

ตอการเกิดมีชีพแสนคน ตามลําดับ : ขอมูลสถิติสาธารณสุข ป พ.ศ.2553) 

  อัตราทารกตายอายุตํ่ากวา 1 ป ของจังหวัดปตตานี ในป 2554พบวา จํานวนทารกตาย 148 ราย 

คิดเปนอัตรา 11.67 ตอพันการเกิดมีชีพพันคน ซึง่ใกลเคียงกับป 2552-2553เทากับ 11.92และ 10.80 ตามลําดับ 

และยังสูงกวาระดับประเทศ,ภาคใตและเขต 8 (เกณฑ 7.0,8.3 และ 8.9ตอพันการเกิดมีชีพ ตามลําดับ : ขอมูล

สถิติสาธารณสุข ป พ.ศ.2553)  
 

ตาราง 4 แสดงสถานะสุขภาพประชาชนจังหวัดปตตานี  ระหวางป 2552-2554 

สถานะสุขภาพ 
2552 2553 2554(ม.ค.-ก.ย.) 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

อัตราเกิด :ประชากรพันคน 11,997 18.68 12,132 18.73 12,686 19.96 

อัตราตาย :ประชากรพันคน 4,232 6.60 3,933 6.07 4,185 6.85 

อัตราการเพิ่มประชากร:

ประชากรรอยคน 

7,765 1.20 8,199 1.27 8,501 1.30 

อัตรามารดาตายประชากร:           

การเกิดมีชีพแสนคน 

5 41.68 8 65.94 3 23.65 

อัตราทารกตายตํ่ากวา 1 ป:

การเกิดมีชีพพันคน 

143 11.92 131 10.80 148 11.67 

  ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ซ่ึงมาจากสูติบัตร-มรณบัตร  

  ทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยที่ใชในการคํานวณสถิติชีพ)  
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  (4)อัตราตายตอประชากรแสนคน  10 อันดับแรก ตามกลุมโรค ICD-10จังหวัดปตตานี ในป 

2553 (ท่ีมา:รายงานสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข)จากตารางท่ี 4 และ 5 พบวา 

  กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตาย  อันดับที่ 1 และ2ตอเน่ืองทั้ง 3 ปที่ผานมา คือ อุบัติเหตุอื่นๆ (ถูก

ยิง, พลัดตก, หกลม, จมนํ้า) และโรคมะเร็งทุกชนิด อันดับ3 และ 4 คือ โรคหัวใจทุกชนิด และติดเช้ือในกระแส

เลือด 

  ผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุอื่นๆในกลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในป 2552 – 2554 มีอัตรา

ตายเทากับ 61.82, 39.06 และ 36.17 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ในป 2554อุบัติเหตุที่เปนสาเหตุการตาย

สูงสุด ไดแก ถูกทํารายดวยอาวุธปนที่ไมระบุชนิด อัตราตาย 18.16ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ อุบัติเหตุ

จากเหตุการณที่ไมระบุเจตนา อัตราตาย 9.61 ตอประชากรแสนคน พลัดตก, หกลม, จมนํ้า, ไฟฟาดูดอัตราตาย 

7.33ตอประชากรแสนคน และทํารายตัวเอง เชน แขวนคอ อัตราตาย 1.07 ตอประชากรแสนคน 

  ผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทุกชนิด อยูในอันดับ 2 ในป 2552-2553 มีอัตราตายเทากับ 32.86 และ 

28.41ตอประชากรแสนคน ในป 2554 โรคมะเร็งที่เปนสาเหตุการตายสูงสุดเปนอันดับ 3 อัตราตายเทากับ 23.96 

ไดแก มะเร็งอื่น ๆ (เน้ืองอกรายไมระบุตําแหนง) อัตราตาย16.33 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ มะเร็งปอด 

อัตราตาย3.97ตอประชากรแสนคน มะเร็งตับ อัตราตาย 1.83 ตอประชากรแสนคน มะเร็งเตานม อัตราตาย 1.37 

ตอประชากรแสนคน และมะเร็งปากมดลูก อัตราตาย 0.46 ตอประชากรแสนคน  ผู เ สี ย ชี วิ ตด ว ย

โรคหัวใจทุกชนิด อยูในอันดับ 4 ในป2552 มีอัตราตาย 27.87 ตอประชากรแสนคนอันดับที่ 3 ในป 2553 มีอัตรา

ตายเทากับ 27.02และอันดับที่ 2 ในป2554 มีอัตราตายเทากับ 24.72 

  ผูเสียชีวิตดวยติดเช้ือในกระแสเลือด ในป 2552 อยูในอันดับที่3มีอัตราตาย เทากับ 31.61 ตอ

ประชากรแสนคน สําหรับ ในป 2553-2554  อยูในอันดับที่ 4มีอัตราตายเทากับ 24.24 และ 15.87 ตอประชากร

แสนคน 

ตาราง 4  แสดงจํานวนและอัตราการตายตอประชากร 100,000คน ตามกลุมสาเหตุการตาย 

10 อันดับแรก ปพ.ศ. 2552-2554(ม.ค.-ก.ย.54) 

ลําดับที่ สาเหตุการตาย ป 2552 NO ป 2553 NO ป 2554 NO 

  จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา  จํานวน อัตรา  

1. อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 397 61.82 1 325 39.06 1 237 36.17 1 

2. โรคมะเร็งทุกชนิด  211 32.86 2 184 28.41 2 157 23.96 3 

3. ติดเช้ือในกระแสเลือด 203 31.61 3 157 24.24 4 104 15.87 4 

4. โรคหัวใจทุกชนิด  179 27.87 4 175 27.02 3 162 24.72 2 

5. โรคหอบ 89 13.86 5 85 13.12 7 58 8.85 9 

6. โรคความดันโลหิตสูง 86 13.39 6 79 12.20 8 66 10.07 7 

7. โรคเบาหวาน 86 13.39 7 94 14.51 6 65 9.92 8 

8. อัมพาต  77 12.00 8       

9. อุบัติเหตุจราจร 79 12.30 9 78 12.04 9 74 11.92 5 

10. โรคปอดบวม  71 11.06 10 74 11.43 10    

11. โรคหลอดเลือดสมอง    109 16.83 5 73 11.14 6 

  ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป 2552-2553 และ2554(ม.ค.-ก.ย.54) 



40 

 

ตาราง 5แสดงจํานวนและอัตรา สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ป พ.ศ.2554(ม.ค.-ก.ย.54) 

(กลุมโรคตาม ICD –10) 

 

ลําดับที ่

 

สาเหตุการตาย 

จํานวน

ปวย 

(รง.505) 

จํานวนตาย 

(มรณบัตร) 

อัตราตาย:

ประชากร 

แสนคน 

อัตราปวย 

ตาย:100 

1. อุบัติเหตุอ่ืน ๆ(W00-W99, X00-X99, 

Y00-Y98) 

     - ถูกทํารายดวยอาวุธปนไมระบุชนิด (X91–

Y09) 

     - พลัดตก ,หกลม ,จมนํ้า ,ไฟฟาดดู 

(W00 - W99,X00–X39, X40–X49, X50–X59, 

X60–X69,X85-X90, Y10-Y19,Y86) 

-  อุบัติเหตุจากเหตุการณท่ีไมระบุเจตนา (Y20–

Y36, Y40 , Y84–Y89) 

     - ทํารายตัวเอง เชน แขวนคอ, ยงิตัวตาย 

(X70–X84) 

2,684 

 

424 

 

1,845 

 

 

398 

 

17 

 

237 

 

119 

 

48 

 

 

63 

 

7 

36.17 

 

18.16 

 

7.33 

 

 

9.61 

 

1.07 

8.33 

 

4.43 

 

1.79 

 

 

2.35 

 

0.26 

2. โรคหัวใจทุกชนิด (I05-I09, I20-I28, I30-I52) 5,201 162 24.72 6.04 

3. โรคมะเร็งทุกชนิด (C00-C95, D00-D09) 

- มะเร็งปากมดลูก (C53) 

- มะเร็งเตานม (C50) 

- มะเร็งตับ (C22) 

- มะเร็งปอด (C34) 

- อ่ืน ๆ(เน้ืองงอกรายไมระบุตําแหนง) 

335 

46 

119 

81 

89 

- 

157 

3 

9 

12 

26 

107 

23.96 

0.46 

1.37 

1.83 

3.97 

16.33 

5.58 

0.11 

0.34 

0.45 

0.97 

3.99 

4. ติดเชื้อในกระแสเลือด (A41) 2,082 104 15.87 3.87 

5. อุบัติเหตุจราจร (V01-V99) 1,695 74 11.29 2.76 

6. โรคหลอดเลือดสมอง(I60-I69) 942 73 11.14 2.72 

7. โรคความดันโลหติสงู ( I10–I15) 5,647 66 10.07 2.46 

8. โรคเบาหวาน (E10-E14) 2,990 65 9.92 2.42 

9. โรคหอบ (J45)  838 58 8.85 2.16 

10. โรคไต (N17-N19) 1,647 55 8.93 2.05 

ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร (เดือนมกราคม–กันยายน 2554) ประชากรทะเบียนราษฎร 31 ธันวาคม 2553 
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  (5)  อัตราปวยตอประชากรแสนคน 10 อันดับแรก  ตามกลุมโรค ICD-10จังหวัดปตตานี   

  จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาตามกลุมสาเหตุการปวย( 21 กลุมโรค) พบวา อัตราผูปวยนอก 10 

อันดับแรก ยังเปนกลุมเดียวกัน คือ โรคระบบทางเดินหายใจ ต้ังแตป 2552-2554 สําหรับป 2554กลุมโรคที่เปน

สาเหตุสําคัญ3อันดับแรก พบวา ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจยังมีอัตราปวยสูงที่สุดเทากับ 47,331.06  ตอ

ประชากรแสนคน รองลงมา คือ โรคระบบยอยอาหาร อัตราปวยเทากับ 31,115.65ตอประชากรแสนคน และโรค

ระบบไหลเวียนเลือด อัตราปวยเทากับ 30,294.51 ตอประชากรแสนคน 

  (6) อัตราปวยตอประชากรแสนคนโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ตาม

กลุมโรค  ICD-10จังหวัดปตตานี  ป 2552-2554 

  จากตารางที่ 7 พบวา โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 

โรคที่มีอัตราปวยสูงสุดตอเน่ือง 3 ป (2552-2554)คือ โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน อัตราเทากับ 1,833.99, 

1,947.11 และ 1,529.02 ตามลําดับ ซึ่งตํ่ากวาเกณฑระดับประเทศ แตสูงกวาระดับภาคและเขต 8 (เกณฑ

ประเทศ 2,168.89,ภาคใต 2,188.36 และเขต 2,054.65 ตามลําดับ ที่มา : สรุปรายงานเฝาระวังโรคประจําป 

2553) สําหรับในป พ.ศ.2554  พบวา โรคที่มีอัตราปวยรองลงมา  ไดแก โรคตาแดง,โรคสุกใสและโรคปอดบวม 

เทากับ 286.11, 141.64 และ140.61 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา ต้ังแตป 2552 – 2553โรคไขหวัดใหญ, 

อหิวาตกโรค และอาหารเปนพิษ เริ่มเปนปญหามากข้ึนทําใหติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของโรคที่ตองเฝาระวัง

ทางระบาดวิทยาดังน้ันจึงควรมีมาตรการควบคุมปองกันโรคเพิ่มข้ึน  อันจะสงผลกระทบใหเกิดการระบาดของโรค

ที่อาจรุนแรงไดหากประชาชนยังมีพฤติกรรมที่ไมถูกสุขลักษณะที่สามารถปองกันได 

ตาราง 7  แสดงจํานวนและอัตราปวยตอประชากร 100,000 คน โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

10 อันดับแรก จังหวัดปตตานี ป 2552-2554 

ลําดับท่ี 
โรคท่ีตอง 

เฝาระวัง 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

จํานวน อัตรา อันดับ จํานวน อัตรา อันดับ จํานวน อัตรา อันดับ 

1 โรคอุจจาระรวง

เฉียบพลัน 

11,899 1,833.99 1 13.037 1,947.11 1 10,309 1,529.02 1 

2 โรคตาแดง 4,417 696.21 3 1,967 293.78 3 1,929 286.11 2 

3 โรคปอดบวม 1,124 137.24 5 1,279 191.02 4 948 140.61 4 

4 ไขไมทราบ

สาเหตุ 

1,316 202.84 4 810 120.98 5 547 81.13 5 

5 โรคสุกใส 848 130.70 6 792 118.29 6 955 141.64 3 

6 โรคไขเลือดออก 716 110.36 7 3,208 478.12 2 155 22.99 10 

7 โรคชิกุนคุนยา 4,542 700.06 2       

8 งูสวัส       168 24.92 8 

9 โรคหัด       210 31.15 7 

10 โรควัณโรคปอด 289 44.54 9 185 27.63 10 157 23.29 9 

11 ไขหวัดใหญ 496 76.45 8 215 32.11 9    

12 อหิวาตกโรค 94 115.97 10 600 90.21 7    

13 อาหารเปนพิษ    249 37.19 8 306 45.39 6 

ที่มา : รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง. 506) มกราคม –ธันวาคม 2554 
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  (7) การดําเนินงานตามการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

  (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) สรุปผลการดําเนินงานการข้ึนทะเบียนและออกบัตร UC 

ประจําเดือนกันยายน 2552-2554 
 

ตาราง 8 แสดงความครอบคลุมของการมีสิทธิประกันสุขภาพจังหวัดปตตานี (ณ เดือนกันยายน ) 

            ประจําป 2552- 2554 

ประเภทสิทธิ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 จํานวนผูมี

สิทธิ์(คน) 

รอยละ จํานวนผูมี

สิทธิ์(คน) 

รอยละ จํานวนผูมี

สิทธิ์(คน) 

รอยละ 

1. จํานวนประชากรทั้งสิ้น 673,485 - 861,896 - 688,198 - 

2. จํานวนบัตรทอง(ในเขต) 562,405 83.51 564,720 82.82 569,408 82.74 

3. จํานวนบัตรทอง(นอกเขต) 21,612 3.21 23,582 3.46 27,899 4.05 

4. ขาราชการ 37,832 5.62 38,172 5.60 37,817 5.50 

5. ประกันสังคม 29,357 4.36 30,504 4.47 30,759 4.47 

6. สิทธิคนไทยในตางประเทศ 241 0.04 248 0.04 349 0.05 

7. ครูเอกชน 1,647 0.25 1,510 0.22 1,466 0.21 

8. สิทธิอื่นๆ 2,692 0.40 2,882 0.42 3,788 0.55 

9. ข้ึนทะเบียนทีอ่ื่น 36,076 4.72 38,638 5.67 42,129 6.12 

10. บุคคลรอพสิูจนสถานะ 1,977 5.80 1,681 0.30 1,342 0.24 

รวมมีหลักประกันสุขภาพ(ในเขต) 672,230 99.81 678,355 99.48 687,048 99.83 

11. สิทธิวาง 1,255 0.19 3,541 0.52 1,150 0.17 

11.1 ขอมูลรออนุมัติ 536 0.08 968 0.17 502 0.09 

11.2สงขอมลู Province Survey - 0.00 - 0.00 - 0.00 

11.3ขอมูลสทิธิวางคงเหลือ 719 0.11 2,573 0.38 648 0.09 
 

  ที่มา : กลุมงานประกันสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 
 

  จากตารางที่ 8พบวา จังหวัดปตตานีมีความครอบคุลมหลักประกันสุขภาพของประชาชน ในป  

2552- 2554 รอยละ 99.81, 99.48 และ 99.83 ตามลําดับ และพบวายังมีขอมูลสิทธิวาง รอยละ 0.19, 0.52และ

0.17 ตามลําดับ สงขอมูลรออนุมัติ รอยละ 0.08,0.17 และ 0.09ตามลําดับ คงเหลือขอมูลสิทธิวาง รอยละ 

0.11,0.38 และ0.09 ตามลําดับ จากการตรวจสอบฐานขอมูลสิทธิวาง  พบวาสวนใหญเปนขอมูลผูที่หมดสิทธิ

ประกันสังคม ซึ่งยังไมไดข้ึนทะเบียนบัตรทอง  ขอมูลขาราชการ  ขอมูลที่ไมมีตัวบุคคล  เด็กเกิดใหมคลอดที่บาน 
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2.  ปญหาสาธารณสุขท่ีเปนจุดเนนป 2554 

  (1)  การควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ 

  1)โรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีนมีอัตราปวยดวยโรคหัดตอเน่ืองต้ังแตป 2547 ถึง 2554 

อัตราปวยโรคคอตีบตอเน่ืองต้ังแตป 2551 จนถึงปจจุบัน และในป2554 มีผูปวยจํานวน 6ราย คิดเปนอัตราปวย 

0.89ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยโรคไอกรนในป 2551 และ 2552 เทากับ 0.16 และ0.62 ตอประชากร

แสนคน  

2)โรคติดตอดวยอาหารและนํ้า  มีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคตอเน่ืองในป 2553อัตรา 

ปวยเทากับ 89.61 และในป 2554 อัตราปวยเทากับ 6.08 ตอประชากรแสนคน (จํานวน 41 ราย) 

 3) โรคติดตอท่ีนําโดยแมลงมีการระบาดของโรคชิคุนกุนยาอัตราปวยเทากับ0.59ตอแสน

ประชากร (ผูปวยจํานวน 5 ราย) และโรคไขเลือดออก อัตราปวยเทากับ 13.50 ตอแสนประชากร (ผูปวยจํานวน 

91 ราย) 

ตาราง 9แสดงอัตราการเกิดโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 

ลําดับ โรค 
อัตราตอแสนประชากร 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1 บาดทะยัก

ในเด็กแรก

เกิด (ตอพัน) 

 

0.09 

 

0 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 หัด 11.98 26.27 9.45 49.48 53.97 37.15 12.84 1.78 

3 ไอกรน 0.16 0 0 0 0.16 0.62 0 0 

4 คอตีบ 0.16 0 0.16 0 1.16 0.31 6.87 0.89 

5 ตับอักเสบ

จากไวรัสบ ี
4.73 3.87 2.4 1.62 1.1 0.46 0.30 0.30 

  ที่มา : รง.506  งานระบาดวิทยาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี(ขอมูลเดือน มกราคม– ธันวาคม) 
 

 จากตารางที่ 9 โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน ยังเปนปญหาของจังหวัดปตตานีพบวา โรคหัด อัตรา

ปวยมีแนวโนมที่ลดลง ในป 2551-2554 เทากับ 53.97, 37.15, 12.48 และ1.78  ตอแสนประชากร ตามลําดับ ไอ

กรน อัตราปวยแนวโนมลดลง เทากับ 0.16,0.62,0.00และ0.00 ตอแสนประชากร และคอตีบอัตราปวยมีแนวโนม

สูงข้ึน ในป 2551 เทากับ 1.16 เปนอัตราเทากับ 4.63 ตอแสนประชากร ในป 2553 และในป 2554 อัตราปวย

ลดลง เทากับ 0.89 และไวรันตับอักเสบบี อัตราปวยมีแนวโนมลดลง ในป 2551-2554 เทากับ 1.1, 0.46,0.30 

และ0.30 ตามลําดับ 
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ตาราง 10แสดงอัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีสําคัญ 

ลําดับ โรค 
อัตราตอแสนประชากร 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1 โรคปอด

บวม 1,195.73 1,625.59 1956.77 1,608.56 1,414.94 1,336.56 1,775.45 373.11 

<5ป 

2 โรค

ไขเลือดออก 
25.37 40.13 64.25 203.16 126.91 110.51 477.48 13.2 

3 โรควัณโรค 69.18 56.89 64.61 54.82 45.18 .4192 29.72 10.98 

4 โรคเรื้อน 3.75 2.74 2.88 1.94 3.14 0.92 0.39 0.42 

ที่มา : รง.506  งานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี(ขอมูลเดือน มกราคม– ธันวาคม) 
  

  จากตารางที่ 10 โรคติดตอที่ยังคงเปนปญหา  คือ วัณโรค  โรคเรื้อน และโรคเอดส จังหวัด

ปตตานีดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคภายใตกลวิธี DOTS (Directly Observed  Treatment, Short course)  

โดยมีการเก็บรวบรวมรายงานผูปวยวัณโรคที่ข้ึนทะเบียนรักษาต้ังแตป 2544 – 2553พบวาจํานวนวัณโรครายใหม

เสมหะบวก  คือ  316, 413, 364, 372, 355,353,365, 371, และ 308  ราย  ตามลําดับ ผลการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมวัณโรคในป  2544-2551มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 85 พบวาอัตรา

ความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรค(Successrate)รอยละ74.0,76.7,76.1,75.7,76.2,73.3,80.7,83.9,89.9 และ 

87.7 ตามลําดับ ซึ่งในป 2552-2553จังหวัดปตตานีอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวก

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว มากกวารอยละ 87.0:  โดยอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคระหวางป 2544-

2551 ปญหาที่สําคัญที่ทําใหอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวก  ตํ่ากวาเกณฑที่

กําหนด  คือ 

 1)  อัตราการขาดยาของผูปวยรายใหมเสมหะบวก รอยละ 12.7, 11.4, 12.6, 

10.5,10.2,13.6,10.1, 4.2, 1.4 และ 1.6 ตามลําดับ มีผลการดําเนินงานสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ไมเกิน รอยละ 5 

แตในป 2551-2553 มีอัตราการขาดยาของผูปวยวัณโรค มีผลการดําเนินงานตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว  

2) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวกระหวางการรักษาวัณโรครอยละ  

10.5, 8.8, 7.4, 10.5,8.8,7.39, 6.92, 8.61, 7.32และ 5.84 ตามลําดับมีผลการดําเนินงานสูงกวาเกณฑที่กําหนด

ไวรอยละ 0.00 

  จากการรวบรวมขอมูลในป  2551– 2552พบวา  ผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะบวกที่เสียชีวิตใน

ระหวางการรักษา จํานวน 60 ราย  พบวา อายุนอยที่สุด 21  ป  มีผลการตรวจ  HIV  Positive  ระดับ CD4 = 

46 Cell/Cu.mm  สวนอายุมากที่สุด 86 ป มีโรคประจําตัวคือ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง  สวนกลุมอายุที่มี

จํานวนผูเสียชีวิตมากที่สุด  คือ กลุมอายุ 60ป ข้ึนไป จํานวน  35 ราย (58.3%)  HIV  Negative  19ราย  

Unknown 16ราย มีโรคประจําตัว  26 ราย  คือ  เบาหวาน,  ภาวะไตวาย, ความดันโลหิตสูง  และโรคถุงลมโปง

พอง รองลงมาคือกลุมอายุ 21 – 40  ป เสียชีวิต  จํานวน  15ราย  (25.00%)  พบ HIV  Positive   
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จํานวน 12ราย, Negative  จํานวน  1  ราย, Unknown จํานวน 2ราย, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  จํานวน 1  ราย

และกลุมอายุ  41-60 ป  เสียชีวิตจํานวน  10  ราย (16.67%)HIV  Positive  จํานวน  1  ราย  Negative 

จํานวน  3  ราย  Unknown  จํานวน  6 รายมีโรคประจําตัว  จํานวน  5  ราย  คือ  หอบหืด, เบาหวาน,  ภาวะ

ไตวาย และโรคหัวใจ 

  ดังน้ันในสวนของการแกไขปญหาเรื่องการเสียชีวิตของ  ผูปวยวัณโรคในระหวางการรักษาตอง

เฝาระวังในกลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังรวมดวยและในกลุมวัยแรงงานที่มีผลการตรวจ  HIV  Positive  ซึ่งจะตอง

วางแผนในการรักษาเพื่อใหผูปวยกลุมน้ีเขาสูระบบยาตานไวรัสโดยเร็วที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบความยากงายในการ

จัดการกับปญหาทั้งสองสวน  การแกไขปญหาการขาดยาของผูปวยวัณโรครายใหมสามารถจัดการไดงายกวา

ปญหาการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคที่มีความซับซอนเกี่ยวกับโรคประจําตัวของผูปวยที่เปนผูสูงอายุจะมีโรคเรื้อรัง

ตางๆ  รวมดวย เชน โรคเบาหวาน,  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, ภาวะไตวาย  เปนตน  สวนวัยแรงงานจะมีการตรวจพบ

เช้ือ  HIV  รวมดวย    

 สถานการณโรคเรื้อน ในป 2554 มีผูปวยโรคเรื้อนข้ึนทะเบียนรักษา 28 ราย  โดยคิดอัตราความชุก

โรคเรื้อน(Prevalence  rate) 0.42ตอประชากรหมื่นคน  พบเปนประเภท  เช้ือมาก (MB)  จํานวน  2 ราย  

(25.00%)  พบมีความพิการระดับ 2จํานวน  2 ราย  (25.00%)  ในการแกปญหาเนนการเฝาระวังและควบคุมโดย

การคนหาผูสัมผัสโรครวมบานใหครอบคลุม รอยละ 100 และติดตามตรวจสภาวะผูปวยเพื่อติดตามผลการรักษา

ผูปวย 

 สถานการณโรคเอดส จากการเฝาระวังโรคเอดส โดยรบัรายงานจากบัตรรายงาน 506/1,507/1ซึ่ง

เปนผูปวยทีเ่ขารับบรกิารในสถานบรกิารทัง้ภาครัฐและเอกชน จนถึงวันที่ 31สิงหาคม 2554พบผูปวยเอดส 2,453

คน ในจํานวนน้ีเสียชีวิต 679คน (27.68%) ผูติดเช้ือที่มีอาการ 519คน ในจํานวนน้ีเสียชีวิต 107คน (18.10%) รวม

ผูปวยเอดสและผูติดเช้ือที่มีอาการ 3,044คน ในจํานวนน้ีเสยีชีวิต 786คน (25.82%) 

 เมื่อจําแนกตามบุคคล สถานที่พบวา เพศชาย รอยละ 77.66 (2,364คน) เพศหญิง รอยละ 

22.33(680คน) สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 3.4: 1พบมากที่สุดอายุระหวาง 30–34ป รอยละ 25.78รองลงมาอายุ 

25-29ป  รอยละ 21.98และอายุ 35-39ป รอยละ 20.33ตามลําดับ อาชีพรบัจางทั่วไปมากที่สุดรอยละ 30.60

รองลงมารับจางประมง รอยละ 22.93และเกษตรกรรม รอยละ 8.63ตามลําดับ 

     ปจจัยเสี่ยงติดจากเพศสัมพันธสูงสุด รอยละ 51.24รองลงมายาเสพติดชนิดฉีด รอยละ 32.32และ 

ติดเช้ือจากมารดา 4.13 ตามลําดับอําเภอที่มีอัตราปวย/แสนประชากรของผูปวยเอดส/ผูติดเช้ือทีม่ีอาการ 5อันดับ

แรก ในป 2552ไดแก สายบรุี ยะหริ่ง ยะรัง เมืองปตตานี และโคกโพธ์ิ  (อัตราปวยตอแสนประชากร เทากบั 

18.78, 6.06, 5.99, 5.43  และ4.42ตามลําดับ) 

      โรคติดเช้ือฉวยโอกาส  ต้ังแตป 2532– 2554โรคติดเช้ือฉวยโอกาส 6อันดับแรกที่พบสงูสุด ไดแก 

วัณโรครองลงมา กลุมอาการทองเสียและหรือมีไขรวมกบันํ้าหนักลดมากกวา 1เดือน, เช้ือราของหลอดอาหาร

หลอดลม หรือปอด, โรคปอดบวมจากเช้ือ Pneumocystis cariniiเช้ือราจากเช้ือ Cryptococcalและปอดบวม

จากเช้ือPneumonia recurrent (Bacteria) มากกวา1เดือน(รอยละ 37.1,36.45,21.03,15.87, 35.60และ3.76

ตามลําดับ) 
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  (2)งานอนามัยแมและเด็ก  0-5ป 

 1)ปญหาอนามัยของแมและเด็ก  ซึ่งมีสาเหตุการปวยของผูปวยในโรงพยาบาล อันดับ 1 

เปนปญหาจากการต้ังครรภผิดปกติ การคลอดผิดปกติ หลังคลอดที่ผิดปกติ ทําใหมีมารดาตายจากการคลอดสงูกวา

เกณฑ  พบปญหาของแมและเด็ก สาเหตุจากชายหญิงวัยเจริญพันธุและหญิงต้ังครรภขาดความตระหนัก ในการ

ดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ พบวา หญิงต้ังครรภมาฝากครรภชาไมใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ 

มองเรื่องการต้ังครรภเปนเรื่องธรรมชาติที่ไมจําเปนตองใสใจในดูแลเปนพิเศษ และสาเหตุจากคุณภาพบริการ 

พบวา สถานบริการไมปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริการฝากครรภและการคลอด เจาหนาที่ขาดความรูและทักษะ

ในการประเมินปจจัยเสี่ยงจากการต้ังครรภและการคลอด เมื่อพบภาวะฉุกเฉินจากการต้ังครรภ และการคลอดไม

สามารถสงตอเพื่อรับการรักษาไดอยางทันทวงที 

ตาราง 11แสดงสถานการณดานอนามัยแมและเด็กป 2549-2554 

ลําดับ 

ท่ี 
โรค 

รอยละ 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 

1 ภาวะโลหิตจางในหญิงมีครรภ 20.70 18.97 17.00 17.76 18.06 21.73 

2 การฝากครรภกอน 12สัปดาห 45.43 60.19 63.91 70.42 71.74 69.22 

3 การดูแลกอนคลอดครบ 4คร้ังตามเกณฑ 91.02 84.99 88.58 89.29 82.28 85.75 

4 การคลอดโดยผดุงครรภโบราณ  9.90 10.59 9.69 6.40 5.27 4.71 

5 การคลอดโดยเจาหนาที ่ 90.1 89.41 90.31 93.60 94.72 94.88 

6  อัตราทารกตายปริกําเนิด      

(ทารกอายุ 0 – 7 วันตาย) 
11.4 11.6 11.62 9.97 10.75 11.91 

7 อัตราสวนการตายของมารดา 37.4 58.63 49.98 48.69 71.07 30.61 

  ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี(ตุลาคม-กันยายน)ของทุกป 
 

  จากตารางที่ 11 ปญหาอนามัยของแมและเด็ก  พบวา ในป 2549-2554  ภาวะโลหิตจางจาก

การขาดธาตุเหล็กในหญิงมีครรภ ถึงรอยละ 20.7,18.97,17.0,17.76, 18.06 และ21.73 ตามลําดับ (เกณฑไมเกิน

รอยละ 10 ) ในป 2554 หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอดครบ 4ครั้งตามเกณฑรอยละ 85.75(เกณฑมากกวา

รอยละ 90)  เปนการฝากครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาหรอยละ 69.22  (เกณฑ เขต 8รอยละ 75)  โดยมีการ

คลอดกับผดุงครรภโบราณ รอยละ 4.71 อัตราสวนการตายของมารดาเทากับ  30.61ตอแสนการเกิดมีชีพ โดยมี

มารดาเสียชีวิต 3 คน (เกณฑเขต 8 นอยกวา36)  อัตราทารกตายปริกําเนิด 11.91ตอพันการเกิดมีชีพ (เกณฑนอย

กวา 9)  สาเหตุการตายของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด และการติดเช้ือ  ตายปริกําเนิดของทารกสาเหตุการ

ตายในครรภจากการขาดออกซิเจน และพิการแตกําเนิด 

 ปญหาของแมและเด็ก สาเหตุจากชายหญิงวัยเจริญพันธและหญิงต้ังครรภขาดความตระหนักใน

การดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ  โดยพบวาหญิงต้ังครรภมาฝากครรภชา ไมใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพขณะ

ต้ังครรภ  มองเรื่องการต้ังครรภเปนเรื่องธรรมชาติที่ไมจําเปนตองใหการใสใจดูแลเปนพิเศษ 
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  และสาเหตุจากคุณภาพบริการ พบวา สถานบริการขาดคุณภาพมาตรฐานในการใหบริการฝาก

ครรภและการคลอด การประเมินปจจัยเสี่ยงจาการต้ังครรภ และการคลอดไมครอบคลุม เมื่อพบภาวะฉุกเฉินจาก

การต้ังครรภและการคลอดไมสามารถสงตอเพื่อรับการรักษาไดอยางทันทวงทีจึงไดมาการพัฒนามาตรฐานการ

ใหบริการ โดยการนิเทศหนางาน จากการที่ทีมตรวจประเมินหนางานอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัดไดลงตรวจ

ประเมินหนางานของโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 7 แหง (เปาหมาย 11 แหง) รอยละ 63.64พบวา มีโรงพยาบาลที่

พัฒนามาตรฐานไดดี จํานวน2โรงพยาบาล ไดแก  โรงพยาบาลสายบุรี,ยะหริ่ง 

 2)โภชนาการ เด็กอายุ 0-5 ป  พบภาวะทุพโภชนาการรอยละ 5.58  พบวา มีปญหามากในเด็ก

กอนวัยเรียน โดยเฉพาะกลุมเด็กอายุ 1-2 ป ที่ยังไมเขาสูระบบของศูนยพัฒนาเด็ก และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม

ครอบคลุมทุกตําบล ปญหาทุพโภชนาการสงผลตอพัฒนาการทางรางกายและสติปญญา และสงผลตอเน่ืองถึงวัย

กอนเรียนและกอนประถมศึกษา 

ตาราง 12แสดงสถานการณดานภาวะโภชนาการป 2549-2554 
 

ลําดับ 

ท่ี 

ภาวะโภชนาการ รอยละ 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 

8 ภาวะโภชนาการเด็กอายุ  

0-72เดือน 

เกณฑนํ้าหนักอายุ 

- ภาวะตํ่ากวาเกณฑ 

- ภาวะเกินเกณฑ 

 

 

5.5 

1.7 

 

 

6.1 

2.3 

 

 

5.58 

1.75 

 

 

4.69 

3.55 

 

 

4.80 

2.60 

 

 

6.53 

1.44 

 เกณฑสวนสูงอายุ 

-ภาวะตํ่ากวาเกณฑ(เต้ีย) 

-ภาวะเกินเกณฑ(สูง) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

8.25 

2.72 

 

12.69 

3.38 

 เกณฑนํ้าหนัก สูงอายุ 

-ภาวะตํ่ากวาเกณฑ(ผอม) 

-ภาวะเกินเกณฑ(อวน) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

4.29 

3.05 

 

7.67 

4.61 

 พัฒนาการเด็กอายุ 0-72 เดือน 

-พัฒนาการสมวัย 

-พัฒนาการลาชา 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

97.62 

2.26 

 

97.66 

2.34 
 

  ที่มา : งานสงเสริมสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี(ตุลาคม-กันยายน)ของทุกป 
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 จากตารางที่ 12 สถานการณโภชนาการเด็กอายุ 0-72 เดือนในจังหวัดปตตานี ปงบประมาณ 

2553  พบวา เด็กที่ช่ังนํ้าหนัก59,977คน มีภาวะโภชนาการนํ้าหนักเกินเกณฑ 1,560 คน คิดเปนรอยละ 2.60 

นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ 2,877 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ตรวจพัฒนาการเด็ก พบวา เด็กมีพัฒนาการลาชา 1,353 

คน คิดเปนรอยละ 2.26 และจากการศึกษาเชิงลึกในเด็กที่มีภาวะโภชนาการตํ่ากวาเกณฑ พบวา เด็กจะเริ่มมี

ปญหาโภชนาการ ในชวงอายุ 8 เดือน-2 ป ปญหาสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง พอแม 

ผูปกครองขาดความรู ความเขาใจในการเลี้ยงดู และไมใหความสําคัญในการดูแลโภชนาการเด็ก สงผลใหเด็กมี

พัฒนาการลาชา  สมองไมไดรับการพัฒนาสติปญญาตํ่า การเรียนรูชา เฉ่ือยชา โดยเฉพาะ เด็กตํ่ากวา 5ป ที่มีการ

ขาดอาหารโดยเฉพาะแบบเรื้อรัง จะมีผลตอระดับสติปญญาของเด็กและเจ็บปวยไดงาย เมื่อเปนผูใหญมีโอกาสเปน

โรคเรื้อรังตาง ๆ มากข้ึน 

 และในปงบประมาณ 2554มีเด็กช่ังนํ้าหนัก 58,413คน คิดเปนรอยละ 87.67 ของเด็กทั้งหมด 

66,625 คน พบวา ภาวะโภชนาการนํ้าหนักเกินเกณฑ 841 คน รอยละ 1.44 และนํ้าหนักนอยกวาเกณฑ 3,814 

คน รอยละ 6.53 สวนภาวะโภชนาการสวนสูงเทียบกับอายุ พบวา  เด็กมีภาวะตํ่ากวาเกณฑ(เต้ีย) 7,411 คน รอย

ละ 12.69 เด็กมีภาวะเกินเกณฑ(สูง) 1,975 คน รอยละ 3.38 สําหรับภาวะโภชนาการนํ้าหนักเทียบกับสวนสูง 

พบวา เด็กมีภาวะโภชนาการตํ่ากวาเกณฑ(ผอม) 4,482 คนรอยละ 7.67 ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ(อวน) 2,693 

คน รอยละ 4.61 ตรวจพัฒนาการเด็ก พบวา เด็กมีพัฒนาการลาชา รอยละ 2.34 

  (3)ทันตสาธารณสุข 

 มีปญหาเด็กกอนวัยเรียน/เด็กประถมศึกษาปราศจากฟนผุตํ่ากวาเกณฑพบเด็กอายุ 18เดือน  

ปราศจากฟนผุรอยละ 78.74  เด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุรอยละ 26.35 และเด็ก 12 ป(ประถมศึกษา)ปราศจาก

ฟนผุรอยละ 21.12 (เปาหมายรอยละ 45) 

  การดําเนินการแกไขในป 2554 เนนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย โดยเฉพาะพฤติกรรม

การทําความสะอาดชองปาก และพฤติกรรมการบริโภคอันเปนสาเหตุหลักในการกอใหเกิดโรคฟนผุ เหงือกอักเสบ 

โดยวิธีสงเสริมสุขภาพชองปากเด็กประถมศึกษาที่ตองปรับเขาเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตครูและนักเรียนโดยบูรณา

การเขากับการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน  และการจัดการใหเกิดการดูแลทันต

สุขภาพอยางครบวงจร  ต้ังแตการสงเสริมทันตสุขภาพการปองกันโรคในชองปาก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการ

บริการทันตสุขภาพที่มีคุณภาพครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความจําเปนของนักเรียนไดโดย

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และระบบบริการสุขภาพโดยรวม   

 (4)การควบคุมโรคไมติดตอเปนปญหาสําคัญ 

 สาเหตุการปวยของผูปวยในและสาเหตุการตายของโรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวานและ 

หลอดเลือดสมอง  อยูในเปนสาเหตุการตาย 10อันดับแรก   

 โรคไมติดตอ  พบอัตราปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอยูใน 10 ลําดับแรกและมี

แนวโนมเพิ่มสูงข้ึน และเปนสาเหตุการตายใน ลําดับที่ 7และ 8 ของจังหวัด จากขอมูลระบบการเฝาระวังโรคไม

ติดตอเรื้อรังจังหวัดปตตานี พ.ศ.2549-2554 โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)  โรคความดันโลหิตสูง 

(Hypertension)  
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โรคหัวใจขาดเลือด (Ischaemic heart disease) โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) พบจํานวน

ผูปวยและอัตราปวยตอแสนประชากรทุกกลุมโรคเพิ่มสูงข้ึน กลาวคือ 

  1)โรคเบาหวาน จาก 10,441คน (1612.20)  ในป 2552เพิ่มเปน 14,312 (2,122.7) 

  2)โรคความดันโลหิตสูงจาก 27,810คน (4294.16) ในป 2552 เพิ่มเปน 38,746 คน (5,746.8) 

  3)โรคหัวใจขาดเลือดจาก 3,252คน (501.14) ในป 2552 เพิ่มเปน 4,447คน (569.6)  

  4)โรคหลอดเลือดสมองจาก 1,643คน (253.70) ในป 2552 เพิ่มเปน 2,468คน (336.0)  

 จังหวัดปตตานี ทําการเฝาระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดปตตานี ป2551- 

2554โดยการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป พบวาอัตราเสี่ยง

สูงตอโรคความดันโลหิตสงูในประชากรเปาหมายมีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 9.53 ในป 2551 เพิม่เปนรอยละ 

14.45  ในป 2554 และเฝาระวังผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในโรงพยาบาลทุกแหงและหนวยบริการปฐมภูมทิี่มีแพทย

ออกตรวจ พบอัตราปวยตอประชากรแสนคน ในโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือดและหลอดเลอืด

สมองของจังหวัดปตตานี มีแนวโนมเพิม่สงูข้ึนในทุกโรค โดยอัตราปวยโรคเบาหวานป 2554พบสูงสุดในกลุมอายุ 

>= 60 ป รอยละ 50.67  รองลงมาเปนกลุมอายุ 50-59 ป รอยละ 26.88  กลุมอายุ 40-49 ป รอยละ 16.21 และ

ตํ่ากวา 40 ป รอยละ 6.64 และอัตราปวยโรคความดันโลหิตสูง พบสงูสุดในกลุมอายุ>= 60 รอยละ 60.05 

รองลงมาเปนกลุมอายุ 50-59 ป รอยละ 22.87  กลุมอายุ 40-49 ป รอยละ 12.50 และตํ่ากวา 40ป รอยละ 4.57 

นอกจากน้ี ยังพบวาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เปนสาเหตุการเสียชีวิตใน 

10ลําดับแรกของจงัหวัดปตตานี    

 ในปงบประมาณ 2554 กลุมเสี่ยงสงูโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของจงัหวัดปตตานี  ไดรับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 8,170 คน คิดเปนรอยละ 20.62 ของกลุมเสี่ยงสงูทั้งหมด 39,612 คน 

(โรคเบาหวาน 8,906 คน และโรคความดันโลหิตสงู 30,706 คน)  โดยในป 2554 กลุมเสี่ยงสงูโรคเบาหวาน/

จํานวน 13,812 คน ปวยเปนโรคเบาหวานรายใหม จํานวน1,259 คน คิดเปนรอยละ 9.11 ซึ่งสงูกวาเปาหมายที่

กําหนดไวไมเกินรอยละ 5 

 ผลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล พบวา อัตราการไดรับการ

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทีส่ําคัญในปทีผ่านมา(งบประมาณ 2554) ไดแก ตา ไต เทา และสุขภาพในชอง

ปาก ในผูปวยเบาหวาน และผูปวยความดันโลหิตสูง ไดแก การตรวจระดับไขมัน Lipid profile, Serum 

Creatinin, Serum Potassium, U/A และ EKG  ยังอยูในอัตราที่ไมสูงนัก (ตํ่ากวารอยละ 60)และการดูแลดาน

คุณภาพ พบวาผูปวยที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด โดยดูจากคาHbA1C การควบคุมระดับไขมันในเลือด

และความดันโลหิต ในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสงู ยังอยูในเกณฑที่ไมสงูนักเชนกัน  และเมือ่เปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานในการศึกษาประเมินผลการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง ระดับเขต 12 

ของโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรงุเทพมหานคร ป 2554 ซึ่งศึกษาโดยเครือขายวิจัย

คลินิกสหสถาบัน (CRCN) พบวา ผลการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสงูของโรงพยาบาลในจังหวัด

ปตตานี สวนใหญอยูในลําดับกลาง ๆ (3-5) ของเขต  
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 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ

เรื้อรังโดยมีคณะกรรมการ NCD Board ระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับจังหวัดรวมขับเคลื่อน และบูรณาการ

แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร และกิจกรรมตาม Function ในภาพรวมของจังหวัด ครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ทั้งกลุมปกติ/สุขภาพดี กลุมเสี่ยงและกลุมปวย ในดานการควบคุมปองกันโรคเรื้อรัง  พบวาโรคความดันโลหิตสูง

และเบาหวานมีแนวโนมสูงข้ึน  ไดดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง  และผูไดรับผิดชอบ

งานโรคไมติดตอเรื้อรังของอําเภอเปน Case Manager  คลินิกโรคไมติดตอเรื้อรังของโรงพยาบาลพรอมทั้ง

เช่ือมโยงระบบงานสงเสริม ปองกัน ควบคุมโรคของจังหวัด  เพื่อบูรณาการดานกิจกรรมและงบประมาณ  โดยใช

แผนสุขภาพชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน  ในสวนของการเฝาระวังโรคมะเร็งปากมดลูก  ยังมีความครอบคลุมอยูใน

เกณฑตํ่า ป 2554 รอยละ 13.54ซึ่งไดมีการประชุมแนวทางการดําเนินงาน  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอม

สนับสนุนรวมถึงการนิเทศ ติดตามตามจุดมุงเนนภายใตยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดปตตานี  จํานวน 3 

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 -ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมศักยภาพของเครือขายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไดแกการสราง

สุขภาพและปองกันโรคแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยมุงเนนการสรางความเขมแข็งแกภาคีเครือขายและชุมชนใน

การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยพัฒนากลไกกองทุนตําบลและขยายแหลงเรียนรูจากโรงเรียน อสม.  

 -  ยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ ไดแกโครงการระบบสุขภาพไรรอยตอและมี

คุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพทีมงานและทีมนําระดับCUP เพื่อพัฒนาระบบงานสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟู 

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาBest Practice โดยการประกวดผลการพัฒนาระบบสุขภาพไรรอยตอและ

มีคุณภาพระดับCUP 

 -  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการทํางานรวมกัน ไดแก โครงการ

พัฒนาระบบการจัดการองคกร โดยการพัฒนาระบบ Data Center เพื่อเช่ือมตอระบบงาน การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรดานการคิดเชิงระบบและมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและการจัดระบบบริหารงานรวมกัน  

 โดยมีการถายทอดยุทธศาสตรลงสูระดับอําเภอและตําบล โดยทุกอําเภอกําหนดใหการปองกัน

ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนจุดมุงเนนตามแผนยุทธศาสตรอําเภอและโรคหลอดเลือดสมองเปน

โรคตามนโยบายที่ทุกอําเภอตองดําเนินการตามเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ภายใตคณะกรรมการอําเภอ

ควบคุมโรคเขมแข็ง โดยมีผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรังของอําเภอ ทําหนาที่เปน Case manager ในระดับ

อําเภอรวมกับCase managerคลินิกโรคไมติดตอเรื้อรังของโรงพยาบาล  

  การเช่ือมโยงระบบงานสงเสริมปองกันและควบคุมโรคของจังหวัดถือเปนภารกิจสําคัญในการ

ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคของพื้นที่ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในดานกิจกรรมและงบประมาณกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

ซึ่งจังหวัดปตตานีมี อปท. ทั้งหมด 113 แหง ที่สมัครเขารวมกองทุนสุขภาพตําบลต้ังแต ป 2550- ปจจุบัน รวม

จํานวน 113 แหง โดยการนํางบประมาณมาใชจะตองอยูภายใตแผนสุขภาพชุมชน ที่มาจากความตองการและการ

มีสวนรวมของประชาชนหรือจากการทําประชาคมและมีการนํากระบวนการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เพื่อให

แผนสุขภาพเกิดจากความตองการของประชาชน  ในการสงเสริม ปองกัน หรือแกปญหาดานสุขภาพ และใน 
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ปงบประมาณ 2554มีหมูบาน/ชุมชนตนแบบในการจัดการสุขภาพ/ลดเสี่ยงลดโรค/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวน 

132แหงและป 2555จังหวัดปตตานีมีเปาหมายใหทุก รพ.สต.ดําเนินการเพิ่มข้ึนอยางนอย 1แหง  

 สําหรับการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหเกิดความเช่ือมโยงการบริการดวยระบบ

สงตอในกลุมโรค Cardio และกลุมโรคเรื้อรัง จังหวัดปตตานี ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานเช่ือมโยงบริการดาน 

Cardio และกลุมโรคเรื้อรัง ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีที่ 110/2554ลงวันที่20ธันวาคม  2554

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข (พบส.) จังหวัดปตตานี  โดยคณะทํางานดังกลาวไดมีการ

ประชุมจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการและจัดทําและไดแนวทางการสงตอและการใชยาในกลุมโรคACS ของจังหวัด 

จํานวน1ครั้งเมื่อวันที่6มกราคม  2554 

  ในกลุมผูสูงอายุ พบวา สัดสวนประชากรในกลุมน้ีมีแนวโนมสูงข้ึน ป 2554 คิดเปนรอยละ 12.34  

ซึ่งไดจัดกิจกรรมดูแลผูสูงอายุระยะยาว  แบบองครวมใน 4 มิติ ยึดหลักชีวิตสดใสไมตองพึ่งพา   ตามศักยภาพของ

กลุม ซึ่งแบงเปน 3กลุม คือ กลุมที่พึ่งตนเองได กลุมพึ่งตนเองไดบาง  และกลุมที่ตองพึ่งผูอื่น  ซึ่งกิจกรรมมีความ

แตกตางกันตามลักษณะกลุม ในดานสุขภาพจิต  พบวา อัตราฆาตัวตายลดลง  แตจํานวนผูฆาตัวตายสําเร็จเพิ่มข้ึน 

ป 2554 พบ9 คน คิดเปน 1.38 ตอแสนประชากร  และในกลุมน้ี พบวา ยังเขาไมถึงการบริการ  ดานการคัดกรอง

โรคซึมเศรา  และไมเช่ือมโยงกับผลกระทบดานสถานการณความไมสงบ  สําหรับกลุมผูพิการไดรับการจดทะเบียน  

9,444คน เปนการพิการทางกาย  และความเคลื่อนไหวมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 42.66  ซึ่งไดพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลทุกระดับเพื่อการเขาถึงบริการ  รวมถึงพัฒนาบุคลากรจัดหานักกายภาพบําบัดในระดับโรงพยาบาล  

ดานบริหารจัดการ  จัดทําแผนพัฒนารูปแบบการบริการดําเนินงานแบบสหวิชาชีพ และระดับ รพ.สต. ใชรูปแบบ 

CBR (Community Based Rehabilitation)   

  ในดานการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ  ไดดําเนินการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ เนนที่สถาน

ประกอบการดานอาหาร, สถานประกอบการดานยา, ดานวัตถุออกฤทธ์ิและยาเสพติด 

  สําหรับการสงเสริมปองกัน ควบคุมโรค  และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  โดยเนนการปองกันและ

ควบคุมโรคไดสรางระบบระบาดวิทยาที่เขมแข็ง สนับสนุนและผลักดันใหอําเภอผานเกณฑคุณลักษณะอําเภอ

ควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน  นิเทศกํากับ  พรอมทั้งจัดระบบการเฝาระวังสอบสวน ปองกันควบคุมโรคที่มี

ประสิทธิภาพ  ในดานโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน  ไดกําหนดมาตรการสําคัญเฉพาะพื้นที่  เนนพื้นที่เกิดโรค  

พื้นที่ที่อัตราความครอบคลุมการรับวัคซีนตํ่าเพื่อลดผลกระทบและการควบคุมปองกันอยางมีประสิทธิภาพมากกวา

พื้นที่ปกติ 
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3. การใชและถือครองท่ีดิน 

 การออกเอกสารสิทธิ มีพื้นที่ออกเอกสารสิทธิแลว จํานวน 483,532 แปลง เน้ือที่ 766,972 ไร              

และสามารถเปรียบเทียบเอกสารสิทธิแตละประเภทตอพื้นที่ออกเอกสารสิทธิทั้งหมด ดังน้ี  

1. เอกสารสิทธิประเภท โฉนดที่ดิน    370,822 แปลง เน้ือที่ 499,397 ไร   คิดเปนรอยละ 65.12 

2. เอกสารสิทธิ น.ส.3 ก 94,732 แปลง เน้ือที่ 174,259 ไร   คิดเปนรอยละ 22.72 

3. เอกสารสิทธิ น.ส.3  16,380 แปลง เน้ือที 70,514   ไร     คิดเปนรอยละ  9.19 

4. เอกสารสทิธิประเภทใบจอง 803 แปลง เน้ือที่ 3,981     ไร คิดเปนรอยละ0.52 

5. หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง  795 แปลง เน้ือที่ 18,821   ไร     คิดเปนรอยละ  2.45 

 

แผนภูมิแสดงประเภทเอกสารสิทธ ิ

 

 
 

 ที่มา : สํานักงานที่ดินจังหวัดปตตานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนืทอีอกเอกสารสิทธิทงัหมด ๗๖๖,๙๗๒ ไร่

นสล., ๒.๔๕%
ใบจอง, ๐.๕๒%

น.ส. ๓, ๙.๑๙%

น.ส. ๓ก, ๒๒.๗๒%

โฉนดทดีิน, ๖๕.๑๒%

โฉนดทดีิน น.ส. ๓ก น.ส. ๓ ใบจอง นสล.
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4. การเลือกต้ัง 

  (1)  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานี 

  จังหวัดปตตานี แบงเขตเลือกต้ัง เปน 4 เขตเลือกต้ัง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกต้ังละ 1 

คน รวม 4คน การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554  ผูมีสิทธิเลือกต้ัง  422,114 คน 

มาใชสิทธิเลือกต้ัง 324,372 คน คิดเปนรอยละ76.84 บัตรเสีย29.869  บัตร คิดเปนรอยละ 9.21บัตรไมประสงค

ลงคะแนน  11,071  คิดเปนรอยละ 3.41 

  (2)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดปตตานีประกอบดวย 

เขตเลือกต้ังที่ 1  นายอันวาร สาและ  พรรคประชาธิปตย 

เขตเลือกต้ังที่ 2  นายอิสมาแอลเบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปตย 

เขตเลือกต้ังที่ 3  นายอนุมัติ ซูสารอ  พรรคมาตุภูมิ 

เขตเลือกต้ังที่ 4  นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ พรรคภูมิใจไทย 

(3)  การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานี 

  จังหวัดปตตานี มีสมาชิกวุฒิสภา จํานวน 2 คน เปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากเลือกต้ัง เมื่อวันที่2 

มีนาคม  2551  จํานวน  1  คน และสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา จํานวน  1คน 

1)สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานีจากการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551  

 1.นายวรวิทย  บารู   อายุ 56 ป  การศึกษาปริญญาเอกอาชีพนักวิชาการ/ครู/อาจารยที่อยู 

181/125ม.6ถ.เจริญประดิษฐต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  โทรศัพท 08-9870-7974 

  2)สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปตตานีจากการสรรหาป 2551 ประกอบดวย 

 1. นายอนุศาสน  สุวรรณมงคลอายุ 47 ป  การศึกษา ปริญญาโท  อาชีพ นักธุรกิจที่อยูโรงแรม 

ซี เอส ปตตานี อ.เมือง จ.ปตตานี  94000โทรศัพท 0-7333-5093, 08-1541-874 

 3)  การแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ไดประกาศแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  เมื่อวันที่  

25  ธันวาคม  2546  ออกเปนเขตเลือกต้ัง 30 เขตเลือกต้ัง  โดยมีสมาชิกสภาเขตเลือกต้ังละหน่ึงคน  ดังน้ี 

  อําเภอเมืองปตตานี  มี 5 เขตเลือกต้ัง 

เขต  1ประกอบดวย  ต.สะบารัง (ยกเวน ถ.โรงอาง, ถ.มะกรูด  และถ.เกษมสุข) 

เขต 2ประกอบดวย  ต.อาเนาะรู, ต.จะบังติกอ, ต.สะบารัง (ถ.โรงอาง, ถ.มะกรูด และถ.เกษมสุข) 

เขต3ประกอบดวย  ต.รูสะมิแล, ต.ปะกาฮะรัง, ต.ตะลุโบะ (เฉพาะ ม.1, ม.2, ม.7 และ ม.8) 

เขต 4ประกอบดวย  ต.บานา, ต.ตันหยงลูโละ, ต.ตะลุโบะ (เฉพาะ ม.9) 

เขต5ประกอบดวย  ต.ปูยุด, ต.บาราเฮาะ, ต.คลองมานิง, ต.กะมิยอ, ต.บาราโหม, ต.ตะลุโบะ 

(เฉพาะ ม.3,ม.4, ม.5,ม.6) 
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อําเภอยะรัง  มี 4 เขตเลือกต้ัง 

เขต 1ประกอบดวย  ต.ประจัน, ต.สะดาวา, ต.สะนอ, ต.ระแวง (เฉพาะม.1 และ ม.6) 

เขต 2ประกอบดวย  ต.ยะรัง, ต.ปตูมุดี, ต.วัด (เฉพาะ ม.1 และ ม.4), ต.ระแวง (ยกเวน ม.1 

และ ม.6) 

เขต 3ประกอบดวย  ต.กระโด,ต.คลองใหม, ต.วัด (ยกเวน ม.1 และ ม.4), ต.เมาะมาวี (ยกเวน ม.

5) 

เขต 4ประกอบดวย  ต.กอลํา, ต.เขาตูม, ต.เมาะมาวี (เฉพาะ ม.5) 

  อําเภอยะหร่ิง  มี 4 เขตเลือกต้ัง 

เขต 1ประกอบดวยทต.ยะหริ่ง, ทต.บางปู,ต.ยามู (เฉพาะ ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5)ต.ปยามุมัง 

(เฉพาะม.1 และ ม.2) 

เขต 2ประกอบดวย  ต.ตาแกะ, ต.ราตาปนยัง, ต.ตะโละ, ต.ปุลากง, ต.ตาลีอายร, ต.ปยามุมัง 

(เฉพาะม.3, ม.4, และ ม.5), ต.มะนังยง (เฉพาะ ม.3 และ ม.5) 

เขต 3ประกอบดวยทต.ตันหยง, ต.ตันหยงดาลอ, ต.สาบัน, ต.ตันหยงจึงงา, ต.ตอหลัง, ต.บาโลย, 

ต.หนองแรต, ต.มะนังยง (เฉพาะ ม.1, ม.2, และ ม.4) 

เขต 4ประกอบดวย  ต.แหลมโพธ์ิ,ต.ตะโละกาโปร, ต.จะรัง 

  อําเภอโคกโพธิ์  มี 3 เขตเลือกต้ัง 

เขต 1ประกอบดวย  ต.โคกโพธ์ิ, ต.ปาบอน, ต.ชางใหตก, ต.ทรายขาว, ต.บางโกระ (เฉพาะม.4), 

ต.มะกรูด (เฉพาะ ม.5) 

เขต2ประกอบดวย  ต.ทาเรือ, ต.นาเกตุ, ต.ควนโนรี (เฉพาะม.1 และ ม.6), ต.นาประดู (เฉพาะม.

4 และ ม.8), ต.บางโกระ (ยกเวนม.4), ต.มะกรูด (ยกเวน ม.5) 

เขต 3ประกอบดวย  ต.ปากลอ, ต.ทุงพลา, ต.ควนโนรี (เฉพาะ ม.2, ม.3, ม.4 และ ม.5), ต.นา

ประดู (เฉพาะม.1, ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ ม.7) 

  อําเภอสายบุรี  มี 3 เขตเลือกต้ัง 

เขต 1ประกอบดวยทต.ตะลุบัน, ต.ปะเสยะวอ (ยกเวน ม.6) 

เขต 2ประกอบดวย  ต.ละหาร, ต.มะนังดาลํา, ต.กะดุนง, ต.ตะบิ้ง (ยกเวน ม.1) 

เขต 3ประกอบดวย  ต.เตราะบอน, ต.ทุงคลา, ต.แปน, ต.บางเกา, ต.บือเระ, ต.ปะเสยะวอ 

(เฉพาะ ม.6),ต.ตะบิ้ง(เฉพาะ ม.1) 

  อําเภอหนองจิก  มี 3 เขตเลือกต้ัง 

เขต 1ประกอบดวยต.เกาะเปาะ, ต.ดอนรัก, ต.บางตาวา, ต.ตุยง (ยกเวน ม.3) 

เขต 2ประกอบดวย  ต.ปุโละปุโย, ต.ลปิะสะโง,ต.ยาบี, ต.คอลอตันหยง, ต.ดาโตะ, ต.ตุยง (เฉพาะ 

ม.3) 

เขต 3ประกอบดวย  ต.บางเขา, ต.บอทอง, ต.ทากําชํา 

 

 



55 

 

อําเภอปะนาเระมี 2 เขตเลือกต้ัง 

เขต1ประกอบดวย  ต.ปะนาเระ, ต.ทาขาม, ต.บานนอก, ต.ดอน, ต.ควน 

เขต 2ประกอบดวย  ต.ทานํ้า, ต.คอกกระบือ, ต.พอมิ่ง, ต.บานกลาง, ต.บานนํ้าบอ 

อําเภอมายอ  มี 2 เขตเลือกต้ัง 

เขต1  ประกอบดวย  ต.ปานัน, ต.ตรัง, ต.เกาะจัน, ต.ปะโด, ต.มายอ, ต.ลุโบะยิไร 

เขต 2  ประกอบดวย  ต.สาคอบน, ต.สาคอใต, ต.กระเสาะ, ต.ถนน, ต.กระหวะ, ต.สะกํา,  

ต.ลางา 

อําเภอกะพอ   ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 

อําเภอทุงยางแดง   ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 

อําเภอแมลาน   ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 

อําเภอไมแกน   ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 

4)  การแบงเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 

จังหวัดปตตานี มีเทศบาลทั้งหมด 12  แหง แบงเปน เทศบาลเมือง 1 แหง  และเทศบาลตําบล

อีก 11  แหง  โดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง ไดประกาศเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 แหง แลว โดยใน

เขตเทศบาลแตละแหงจะมีสมาชิกสภาเขตละ 6 คน มีรายละเอียด ดังน้ี 

  เทศบาลเมืองปตตานี  อ.เมืองปตตานี มี 3  เขตเลือกต้ัง 

เขต 1  ประกอบดวย 

ทิศเหนือ  เริ่มจากหลกัเขตที่ 8 ถ.เจริญประดิษฐเลียบคลองปะการอและคลองสามัคคีสิ้นสุดที ่

สะพานสามัคคี 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากสะพานสามัคคีเรื่อยมาถึงสะพานเดชานุชิตตัดผานแมนํ้าปตตานี ผานถนนยะหริ่ง 

ถ.กะลาพอ ถ.ยะรัง ถ.ยะรัง ซ.3 เรื่อยมาจนถึงหลักเขตที่ 4 

ทิศตะวันตก  เริ่มจากหลกัเขตที่8  ถ.เจริญประดิษฐ เรื่อยมาตามเสนแนวเขตเทศบาลถึงหลักเขตที่ 7 ลงมา 

หลักเขตที่ 6 สิ้นสุดตรงหลักเขตที่ 5 ถ.ยะรัง 

ทิศใต   เริ่มจากหลกัเขตที่ 5 ถ.ยะรังเรือ่ยมาตามเสนแนวเขตเทศบาลจดหลักเขตที่ 4 ติด ต.ตะลุโบะ 

  เขต 2ประกอบดวย   

ทิศเหนือ  เริ่มจากตานีเบยแนวเดียวกับหลักเขตที่ 2 ริมแมนํ้าปตตานีเรื่อยมาตามเสนแนวเทศบาลตัดผาน 

ถ.นาเกลือสิ้นสุดที่หลักเขตที่ 3 ติด ต.บานา 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากหลักเขตที่ 3 เรื่อยมาตามเสนแนวเขตเทศบาล สิ้นสุดที่ถ.ยะรังซ.3ต.จะบังติกอ 

ทิศตะวันตก   เริ่มจากตานีเบยแนวเดียวกับหลักเขตที่ 2 เลียบแมนํ้าปตตานีสิ้นสุดที่ถนนยะหริ่ง 

ทิศใต    เริ่มจากถ.ยะหริ่งผานถ.กะลาพอ ถ.ยะรัง สิ้นสุดที่ถ.ยะรัง ซ.3 ติดแนวเสนแบงเขตต.ตะลุโบะ 

  เขต 3ประกอบดวย 

ทิศเหนือ  เริ่มจากหลักเขตที่ 1 หมูบานยูโยดานภาษี 

ทิศตะวันออก  เริ่มจากหลักเขตที่ 1 เลียบแมนํ้าปตตานีสิ้นสุดที่ถ.นรินทราชติดกับสะพานเดชานุชิต 

ทิศตะวันตก   เริ่มจากหลักเขตที่ 1 เรื่อยมาตามเสนแนวเขตเทศบาลสิ้นสุดตรงหาแยกถนนเจริญประดิษฐ 



56 

 

ทิศใต    เริ่มจากหาแยกถนนเจริญประดิษฐเลียบตามคลองปะการอและคลองสามัคคีสิ้นสุดที่ถ.เดชา 

ติดสะพานเดชานุชิต 

  เทศบาลตําบลโคกโพธิ์อ.โคกโพธ์ิ มี 2  เขตเลือกต้ัง 

  เขต1ประกอบดวย   

  ม.4ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ ทั้งหมดโดยเริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1  เลียบไปตามเสนแนวเขต

เทศบาลลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จรดหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่ 5 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 5 เลียบ

เสนแนวเขตเทศบาลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 4 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 4 

เลียบเสนแนวเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 เลียบ

ไปตามคลองบานดอนดานทิศเหนือ จรดทางรถไฟสายใต เลียบตามทางรถไฟสายใตฝงซายข้ึนไปทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือจรดถนนเพชรเกษม เลียบตามถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันออกจรดถนนเสถียรถาวรฝงซายและเลยีบ

ตามถนนเสถียรถาวรฝงซายข้ึนไปทางทิศเหนือจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 

  เขต2 ประกอบดวย   

  ม.7ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ  ทั้งหมด  โดยเริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 เลียบเสนแนวเขต

เทศบาลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จรดหลักเขตเทศบาลหลักเขตที่ 2 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 เลียบตาม

คลองบ านดอนลงไปทางทิ ศ ใต  จรดทางรถไฟสายใต ฝ งขวา  เ ลียบตามทางรถไฟสายใต ฝ ง ขวา 

ข้ึนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดถ.เพชรเกษม เลียบตามถ.เพชรเกษมไปทางทิศตะวันออกจรด 

ถ.เสถียรถาวรฝงขวา และเลียบตามถ.เสถียรถาวรฝงขวาข้ึนไปทางทิศเหนือจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 

  เทศบาลตําบลนาประดูอ.โคกโพธ์ิ  มี  2  เขตเลือกต้ัง 

  เขต 1ประกอบดวย 

  ม.1  ต.นาประดู,  ม.6 ต.นาประดู (เฉพาะดานทิศตะวันตกของถนนนาประดู-นาเกตุ ถึง

โรงเรียนบานนาประดู และดานทิศตะวันตกของทางรถไฟ) 

  เขต  2ประกอบดวย   

  ม.16 ต.นาประดู (เฉพาะดานทิศตะวันออกของถนนนาประดู-นาเกตุ ถึงโรงเรียนบานนาประดู 

และดานทิศตะวันออกของทางรถไฟ) 

  เทศบาลตําบลยะรัง  อําเภอยะรังมี 2 เขตเลือกต้ัง 

  เขต  1ประกอบดวย 

  ม.1ต.ปตูมุดี, ม.3 ต.ยะรัง (เฉพาะดานทิศใตของถนนหนาโรงสีแปะหลี ดานทิศตะวันตกของ

ถนนยะลา-ปตตานี และดานทิศใตของถนนยะรัง-มายอ), ม.4  ต.ยะรัง 

  เขต2ประกอบดวย 

  ม.3  ต.ยะรัง (เฉพาะดานทิศเหนือของถนนหนาโรงสีแปะหลี ดานทิศตะวันออกของถนน

ยะลา-ปตตานี และดานทิศเหนือของถนนยะรัง-มายอ), ม.5 ต.ยะรัง 
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  เทศบาลตําบลยะหร่ิง  อําเภอยะหริ่ง  มี 2 เขตเลือกต้ัง 

  เขต 1ประกอบดวย  ดานทิศตะวันตกของซอย 6 ทั้งหมด จนสุดเขตเทศบาล, ดานทิศตะวันตก

ของถนนหนาวัง ทั้งหมด จนสุดเขตเทศบาล, ดานทิศตะวันตกของถ.ภูมี จดถนนภูมี ซ.1 ทั้งหมด จนสุดเขต

เทศบาล 

  เขต 2ประกอบดวย  ดานทิศตะวันออกของซอย6 ทั้งหมดจนสุดเขตเทศบาล, ดานทิศตะวันออก

ของถ.หนาวังทั้งหมด จนสุดเขตเทศบาล, ดานทิศตะวันออกของถ.ภูมี จดถ.ภูมีซ.1 ทั้งหมดจนสุดเขตเทศบาล 

  เทศบาลตําบลตันหยง  อ.ยะหริ่งมี2เขตเลือกต้ัง 

เขต  1  ประกอบดวย  เริ่มจากทางหลวงแผนดินปตตานี-นราธิวาส (ถ.เพชรเกษม) ตรงหลัก 

กิโลเมตรที่ 24+600 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 จาก

หลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 

จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 

4 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 4 เลียบถนนริมคลองไปจนถึงทางหลวงแผนดินปตตานี-นราธิวาส (ถ.เพชรเกษม) 

ตรงหลักกิโลเมตรที่ 25+800 และเลียบทางหลวงแผนดินปตตานี-นราธิวาส (ถ.เพชรเกษม) ไปดานทิศตะวันตก

เฉียงเหนือจรดหลักกิโลเมตรที่ 24+600 

  เขต 2ประกอบดวย  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักที่1 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงทางหลวงแผนดินปตตานี-นราธิวาส (ถ.เพชรเกษม) ตรงหลักกิโลเมตรที่ 24+600  

เลียบทางหลวงแผนดินปตตานี-นราธิวาส (ถ.เพชรเกษม) ไปดานทิศตะวันออกเฉียงใตจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 

25+800 จากหลักกิโลเมตรที่ 25+800 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศใต จนถึงหลักเขตเทศบาลที่ 5 จากหลัก

เขตเทศบาลที่ 5 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศตะวันตกจนถึงหลักเขตเทศบาลที่ 6 จากหลักเขตเทศบาลที่ 6 

ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศตะวันตกเฉียงใต จนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 7 และจากหลักเขตเทศบาล 

หลักที่ 7  ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศเหนือจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 

  เทศบาลตําบลบางปูอ.ยะหริ่งมี 2เขตเลือกต้ัง 

  เขต  1ประกอบดวยม.1 จํานวน 2 ชุมชน ดังน้ี1. ชุมชนบานโตะโสม2. ชุมชนบานบือเจาะม.2

จํานวน 2  ชุมชน  ดังน้ี1. ชุมชนบานบาลาดูวอ2. ชุมชนบานบางปูสุเหรา 

  เขต 2ประกอบดวยม.3  จํานวน 2 ชุมชน ดังน้ี1. ชุมชนบานบางปูอนามัย2. ชุมชนบานบาง

ปูกือลอ 

  เทศบาลตําบลหนองจิกอ.หนองจิกมี  2  เขตเลือกต้ัง 

  เขต  1ประกอบดวยม.1  ต.ตุยง (เฉพาะดานทิศตะวันออกของถนนบางตาวา จดถนนหลังวัง 

ไปจนถนนสุขาภิบาล 3 ท้ังหมด จนสุดเขตเทศบาล),ม.4  ต.ตุยง (เฉพาะในเขตเทศบาล) 

  เขต2ประกอบดวย ต.ตุยง (เฉพาะดานทิศตะวันตกของถนนบางตาวา จดถนนหลังวัง ไปจด

ถนนสุขาภิบาล 3 ท้ังหมด จนสุดเขตเทศบาล),ม.2  ต.ตุยง (ชุมชนริมนํ้า, ชุมชนโคกจันทร, และชุมชนยานมัสยิด) 
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  เทศบาลตําบลบอทอง อ.หนองจิกมี  2เขตเลือกต้ัง 

  เขต 1  ประกอบดวยม.2, ม.3, ม.5, ม.6  ต.บอทอง, ม.4 ต.บางเขา(บางสวนเฉพาะท่ีอยูในเขต

เทศบาล) 

  เขต 2  ประกอบดวย  ม.1, ม.4, ม.7, ม.8 และ ม.9 ต.บอทอง 

เทศบาลตําบลมายออ.มายอมี 2เขตเลือกต้ัง 

  เขต  1  ประกอบดวย  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใต จนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 เลียบคลองสงนํ้าชลประทานฝง

ขวาลงมาดานทิศใตจนถึงถ.เทศบาลซ.11 ฝงขวา จากถ.เทศบาลซ.11 ฝงขวาไปทางดานทิศตะวันตกจนถึงถ.

เทศบาลซ.13 ฝงขวา จากถ.เทศบาลซ.13 ฝงขวาไปดานทิศเหนือจนถึงถ.เทศบาลซอย 9 ฝงขวา จากถ.เทศบาลซ.

9 ฝงขวาไปทางดานทิศตะวันตกจนถึงถ.ทางหลวงหมายเลข 4092 ฝงขวา และเลียบถ.ทางหลวงหมายเลข 4092 

ฝงขวาไปดานทิศเหนือจนถึงถ.ทางหลวงหมายเลข 4061 และเลียบถ.ทางหลวงหมายเลข 4061 ไปดานทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือไปจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 6 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 6 ข้ึนไปตามเสนแนวเขต

เทศบาลดานทิศเหนือจนจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 1 

  เขต 2ประกอบดวย  เริ่มจากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศ

ตะวันออกเฉียงใตจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 3 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดาน

ทิศตะวันตกเฉียงใตจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 4 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 4 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดาน

ทิศตะวันตกจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 5 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 5 ไปตามเสนแนวเขตเทศบาลดานทิศ

เหนือจนถึงหลักเขตเทศบาลหลักที่ 6 จากหลักเขตเทศบาลหลักที่ 6 เลียบถนนทางหลวงหมายเลข 4061 ฝงซาย

ไปดานทิศตะวันออกเฉียงใต จนถึงถ.ทางหลวงหมายเลข 4092 ฝงซายและเลียบถ.ทางหลวงหมายเลข 4092 ฝง

ซายลงมาดานทิศใตจนถึงถ.เทศบาลซอย 9 ฝงซาย จากถ.เทศบาลซอย 9 ฝงซายไปดานทิศตะวันออกจนถึงถ.

เทศบาลซ.13 ฝงซาย จากถ.เทศบาลซ.13 ฝงซายไปดานทิศใตจนถึงถ.เทศบาลซ.11 ฝงซาย จาก           ถ.

เทศบาลซ.11  ฝงซายไปดานทิศตะวันออกจนถึงคลองสงนํ้าชลประทานฝงซาย และเลียบคลองสงนํ้าชลประทาน

ฝงซายข้ึนไปดานทิศเหนือจรดหลักเขตเทศบาลหลักที่ 2 

  เทศบาลตําบลปะนาเระอ.ปะนาเระมี2 เขตเลือกต้ัง 

เขต1ประกอบดวย  ม.1 ต.ปะนาเระ, ม.2 ต.ปะนาเระ ติดถนนทางหลวงชนบทสายสําเภา –  

ทุ งคาฝ งขวา ถ.คลองใหมฝ งขวา ถ.สายคลองตํ่า-วัดสํ าเภาเชยฝ งขวา ถ.สุขาภิบาล 7 ฝ งขวา , ม.3 

ต.ปะนาเระ ติด ถ.สุขาภิบาล 7 ฝงขวา, ม.5 ต.ปะนาเระ ติดถ.สุขาภิบาล 2 ฝงขวา และ ถ.สุขาภิบาล 4ฝงขวา 

  เขต2ประกอบดวยม.2 ต.ปะนาเระติดถ.ทางหลวงชนบทสําเภา- ทุงคาฝงซาย ถ.คลองใหมฝงซาย 

ถ.สายคลองตํ่า- วัดสําเภาเชยฝงซาย ถ.สุขาภิบาล 7 ฝงซาย, ม.3 ต.ปะนาเระ ติดถ.สุขาภิบาล 7 ฝงซาย, ม.4 ต.

ปะนาเระ, ม.5 ต.ปะนาเระ เฉพาะถ.สุขาภิบาล 4 ฝงซาย 
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  เทศบาลตําบลตะลุบัน  อ.สายบุรีมี  2เขตเลือกต้ัง 

  เขต1ประกอบดวย ถ.กะลาพอ, ถ.กะลาพอ ซอย 1 - 4, ถ.สลินดงบายู, ถ.ลูกเสือ, ถ.สุริยะ, ถ.

สุริยะซอย1, ถ.ตะลุบัน, ถ.สายบุรี ต้ังแตแยก ถ.สุริยะถึงวัดเนินผาโลการาม (วัดเลียบ), ถ.ทาเสด็จ, ซ.ตลาดสด, ซ.

หลังสถานีตํารวจ, ซ.ตลาดนัด, ถ.บวรวิถี, ถ.เทศบาล ซอย 1 - 9,ถ.เทอดธรรม, ถ.จําเนียร, ถ.เพียรชอบ,  

ถ.ละเมาะบก, ถ.สะพานมา ต้ังแตแยก ถ.ทาเสด็จ ถึง 1.094กม.(ทอระบายนํ้า), ถ.ชองเขต 

  เขต 2ประกอบดวย ถ.สะพานมา ต้ังแตแยก ถ.ราษฎรอุทิศถึง 1.036กม. (ทอระบายนํ้า), ถ.หวาย

ขม, ถ.ราษฎรอุทิศ, ถ.ทุงตะเคียน, ถ.ทุงหวาย, ถ.ปามา, ถ.ทาพระยา, ถ.มัสยิด, ถ.จืองา, ซ.เข่ือนสุไหล,ซ.โรงภาษี

เกา, ถ.โรงพยาบาล, ถ.ปาตาตีมอ, ถ.บางตาหยาด, ถ.กระจูด,ถ.ละเมาะทะเล, ถ.อุเมะ, ถ.ตะพา,ถ.สายบุรี จากวัด

เนินผาโลการาม (วัดเลียบ) ถึงแมนํ้าสายบุรี 
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การเลือกตั้ง 

ส.ว. ส.ส 

- พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 20,010 คน 

ผูมาใชสิทธิ รอยละ

49.40 (17) 

- พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 23,704 คน 

ผูมาใชสิทธิ รอยละ

59.65 (10) 

- พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 26,407 คน 

ผูมาใชสิทธิ รอยละ

61.94 (19) 

- พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 31,844 คน 

ผูมาใชสิทธิ รอยละ

61.47 (16) 

- พ.ศ.2542 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 33,536 คน 

ผูมาใชสิทธิ 17,371

คนรอยละ 51.79 

- พ.ศ.2547 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 36,114 ผูมา

ใชสิทธิ 25,125 คน 

รอยละ 69.57 

- พ.ศ.2551 มีการ

เลือกตั้งใน 5เทศบาล 

(ทม.ปตตานี, ทต.ตะลุ

บัน, ทต.ยะหร่ิง,  

ทต.นาประดู, ทต.ยะ

รัง) รายละเอียดแนบ

ทาย 

- พ.ศ.2522 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

220,476 คน ผูมาใชสิทธิ รอยละ

43.29 (38) 

- พ.ศ.2526 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

231,355 คน ผูมาใชสิทธิ รอยละ

52.89(36) 

- พ.ศ.2529 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

246,755 คน ผูมาใชสิทธิ รอยละ

57.32 (54) 

- พ.ศ.2531 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

221,221 คนผูมาใชสิทธิ รอยละ

70.78 (24) 

- พ.ศ.2535 (22 มี.ค.35) ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 277,439คน ผูมาใชสิทธิ 

รอยละ 60.82 (35) 

- พ.ศ.2535 (13 ก.ย.35) ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 269,767 คนผูมาใชสิทธิ 

รอยละ 62.02 (43) 

พ.ศ.2538 (2 ก.ค.38) 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 329,998 คนผูมาใช

สิทธิรอยละ62.39 (46) 

- พ.ศ.2539 (17 พ.ย.39) ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 337,044 คน ผูมาใชสิทธิ 

รอยละ 64.65 (33) 

- พ.ศ.2544 (6 ม.ค.44) 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 384,489คน ผูมาใช

สิทธิ 285,569คน รอยละ 74.27 

- พ.ศ.2548 (6 ก.พ.48) 

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 403,976 

คน มาใชสิทธ ิ294,703 คน  

รอยละ 72.95 

- พ.ศ.2550 (23ธ.ค.50) 

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง396,050 คน 

ผูมาใชสิทธิ์ 303,517 คน 

รอยละ 76.64 

- พ.ศ.2554 (3 ก.ค.54) 

ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 422,114 คน 

ผูมาใชสิทธิ์ 324,372 คน 

รอยละ 76.84  

 

 

- พ.ศ.2523 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 200,941 คน ผู

มาใชสิทธิ รอยละ 34.46 

(38) 

- พ.ศ.2528 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 241,552 คนผู

มาใชสิทธิ รอยละ50.67 

(29) 

- พ.ศ.2533 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 250,806 คน ผู

มาใชสิทธิ รอยละ59.88 

(21) 

- พ.ศ.2538 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 323,757 คน ผู

มาใชสิทธิ รอยละ58.62 

(14) 

- พ.ศ.2543 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 372,880 คน ผู

มาใชสิทธิ 219,741 คน

รอยละ 58.93 

- พ.ศ.2547 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 387,781 คน ผู

มาใชสิทธิ 254,551 คน 

รอยละ 65.64 

-พ.ศ.2551ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 395,997คน ผู

มาใชสิทธิ 239,697คน 

รอยละ 60.53 

 

- พ.ศ.2540 (11 พ.ค.

40) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

196,699 คนผูมาใช

สิทธิ รอยละ 53.55 

(72) 

- พ.ศ.2542 ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 24,627 คน 

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

13,796 คน รอยละ 

56.02 

- พ.ศ.2548 เลือกตั้ง 

83 อบต. ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 259,625 คน 

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 

186,250 คน คิดเปน 

รอยละ 71.74 

- พ.ศ.2550-2551 มี

การเลือกตั้งใน 26

อบต. รายละเอียด

แนบทาย 

 

 

(  ) = ลําดับที่ของผูมาใชสิทธิเปรียบเทียบทั่วประเทศ 

ที่มา : กรมการปกครอง/ สนง.กกต.ปตตานี 

ส.จ. ส.ท. ส.อบต. 

- พ.ศ. 2543 ผูมีสิทธิ 

384,503 คน มาใช

สิทธิ 284,227 คน 

รอยละ 73.92 

- พ.ศ.2551ผูมีสิทธิ์

เลือกตั้ง 405,406คน 

มาใชสิทธิ์234,924คน  

รอยละ 57.95 
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สรุปผลการใชสิทธิเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี 

เลือกต้ังวันท่ี3กรกฎาคม2554 

       
รายการ 

รวม 

จังหวัดปตตาน ี

เขตเลือกตั้ง 

ที่1 

เขตเลือกตั้ง 

ที่2 

เขตเลือกตั้ง 

ที่3 

เขตเลือกตั้ง 

ที่4 

1.1จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง   422,114 113,990 99,944 106,380 101,800 

1.2จํานวนผูมาใชสิทธิ   324,372 86,019 76,510 85,914 75,929 

2.1จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจัดสรร (ฉบับ)   435,289 118,754 102,244 110,825 103,466 

2.2จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช (บัตร)   324,372 86,019 76,510 85,914 75,929 

2.2.1บัตรดี (ฉบับ)   283,432 75,790 65,473 76,331 65,838 

2.2.2บัตรเสีย (ฉบับ)   29,869 6,636 7,749 7,548 7,936 

2.2.3บัตรที่ไมประสงคลงคะแนน (ฉบับ)   11,071 3,593 3,288 2.035 2.155 

2.3จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ (ฉบับ)   110,917 32,735 25,734 24,911 27,537 

รอยละจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 76.84 75.46 76.55 80.76 74.59 

รอยละจํานวนบัตรเสีย 9.21 7.71 10.13 8.79 10.45 

รอยละจํานวนบัตรไมประสงคลงคะแนน 3.41 4.18 4.30 2.37 2.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



62 

 

5.  การพัฒนาชุมชน 

  (1)  สรุปผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดปตตานี 

  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดปตตานี มีจํานวนกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง รวม  667 กองทุน (12  อําเภอ)แยกเปนกองทุนหมูบาน จํานวน  641กองทุน  กองทุนชุมชนเมือง 

จํานวน  26  กองทุน  มีเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาลจํานวน  667,000,000.00  บาท  ไดรับเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 

1(AAA)จํานวน  9,400,000.00  บาท  ไดรับเงินเพิ่มทุน ระยะที่ 2  จํานวน  82,400,000.00  บาท  กูเงินจาก

สถาบันการเงินอื่น  จํานวน  8,000,000.00บาท  มีเงินออมจากการสะสมของสมาชิกกองทุน  จํานวน 

28,529,865.45  บาท  รวมมีเงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรและเงินออม  เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน  795,329,865.45  บาท 

  (2)  การดําเนินงานการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 

  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่จัดต้ังข้ึน

ตามระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง พ.ศ.2547  ซึ่งจังหวัดปตตานี ไดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานการจดทะเบียนนิติบุคคลรวมกับ

คณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดํางานเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด/อําเภอ 

และคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด/อําเภอ และสํานักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 10  เพื่อรวมกันติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานการจดทะเบียนให

เสร็จทันตามระยะเวลาที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด และใหสอดคลองกับนโยบาย

การเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 2  ซึ่งรัฐบาลไดจัดงบประมาณสนับสนุนใหกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองทั่วประเทศเปนที่เรียบรอยแลว 

  จังหวัดปตตานี มีจํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทั้งสิ้น 667 กองทุน  ไดผานการจด

ทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทั้งสิ้น  จํานวน  444  กองทุน  และยังคงเหลือกองทุนอีก

จํานวน  223  กองทุน  ที่จะตองมีการพัฒนา สรางความรูความเขาใจเพิ่มเติม และตองติดตามกองทุนเหลาน้ีอยาง

ใกลชิด เพื่อทราบปญหาในการดําเนินงาน และรายงานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

 ในป 2553 จังหวัดปตตานี ไดรับงบประมาณจัดต้ังสถาบันการเรียนรูกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองเพิ่มเติมข้ึนอีก 1 แหง  คือ กองทุนหมูบานบานคลองตํ่า ม.4  ต.ปะนาเระ  อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 

(3)  การขอรับการสนับสนุนการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะท่ี 2 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 2โดยไดจัดเงินเพิ่มทุนโดย

ใชจํานวนสมาชิกของกองทุน ณ วันจดทะเบียนนิติบุคคลเปนเกณฑสําคัญ และแบงเกณฑออกเปน 3ระดับ  คือ 

1) กองทุนมีสมาชิกต้ังแต  50-150คนเพิ่มเงินให  200,000  บาท 

2) กองทุนมีสมาชิกต้ังแต  151-350คนเพิ่มเงินให  400,000  บาท 

3) กองทุนมีสมาชิกต้ังแต  351คนข้ึนไปเพิ่มเงินให  600,000  บาท 
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จังหวัดปตตานีมีกองทุนย่ืนคําขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของ

จังหวัดปตตานี  จํานวน  371กองทุน  (ธกส. 133กองทุน และ ออมสิน  238  กองทุน)  

และยังไมขอรับการสนับสนุนอีก  จํานวน  72  กองทุน  

 กองทุนที่ยังไมขอเพิ่มทุน  เน่ืองจาก  อยูในชวงการปรับปรุงระบบการชําระหน้ีเพื่อใหมีการ

หมุนเวียนของเงินฝากธนาคาร และเปนการเตรียมความพรอมของการดําเนินงาน เพราะหลังจากไดรับการเพิ่มทุน

กองทุนจะตองมีการพัฒนาตอไปขางหนาอยางเปนระบบ 

 

รายละเอียดการเพ่ิมทุนฯ และจดทะเบียนแยกรายอําเภอ 

จังหวัดปตตานี 

ท่ี อําเภอ 
จํานวน

กองทุน 
จดทะเบียน คงเหลือ 

จํานวน

เพ่ิมทุนฯ 
ออมสิน ธกส. 

ยังไม 

เพ่ิมทุนฯ 

1 เมือง 82 61 21 60 60 0 1 

2 หนองจิก 76 20 56 15 0 15 5 

3 โคกโพธ์ิ 82 56 26 49 40 9 7 

4 ยะหริง่ 81 71 10 68 0 68 3 

5 ปะนาเระ 53 32 21 20 0 20 11 

6 สายบรุ ี 74 43 31 28 28 0 5 

7 มายอ 59 52 7 52 52 0 0 

8 ยะรัง 72 44 28 44 44 0 0 

9 ไมแกน 17 17 0 17 0 17 0 

10 กะพอ 27 25 2 0 0 0 25 

11 แมลาน 22 14 8 11 7 4 3 

12 ทุงยางแดง 22 9 13 7 7 0 2 

รวม 667 444 223 371 238 133 72 

 

  (4)  ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  1)  ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตมีผลทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงเจาหนาที่ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของ ขาดขวัญและกําลังใจ ทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดเต็มที่ 

  2)ปญหาการยายที่อยูของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฯไมอยู ในพื้นที่  ทําใหการ

ประสานงานและเก็บขอมูลไมสามารถทําไดตามแผนที่วางไว 

  3)  ปญหาหน้ีคางชําระของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหการ

บริหารงานไมเปนปจจุบัน และเมื่อขาดการบริหารงานนานเขาทําใหกองทุนไมมีความเคลื่อนไหวในการบริหารงาน 

ปญหาดานเอกสารการดําเนินงานกองทุนฯ สูญหาย  ถูกไฟไหมและนํ้าทวม  ทําใหการบริหารงานไมตอเน่ือง 
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  4)ปญหาการบริหารงานของคณะกรรมการ  เน่ืองจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางสวน มี

คณะกรรมการ แตการปฏิบัติงานจริง ๆ มีเพียงไมกี่คน ทําใหเกิดปญหาในการขับเคลื่อนการดําเนินงานทุกดาน 

  5)  ปญหาความไมโปรงใสในการบริหารงานของคณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนคณะกรรมการ

ไมมีการสงมอบเอกสารและงานของชุดเกา ทําใหยากตอการบริหารงานในชุดใหม 

  (5)  ขอเสนอแนะการดําเนินงาน 

1)  ควรใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีปญหาการจดทะเบียน ไดรับการพัฒนา และไดรับ

การจดทะเบียนนิติบุคคลในโอกาสตอไปและเมื่อพัฒนาไดในระดับที่สามารถจดทะเบียนไดแลว ก็ใหดําเนินการจด

ทะเบียนได เพื่อไดรับการพัฒนาเทาเทียมกับกองทุนที่ไดรับการจดทะเบียนแลว 

  2)  ควรมีการขยายระยะเวลาในการเพิ่มทุนใหกับกองทุนที่มีความพรอม เน่ืองจากอยูในชวงที่มี

การปรับปรุงระบบการทํางานของกองทุนเพื่อจะไดรักษาสิทธ์ิของกองทุนที่ยังไมเพิ่มทุน 

  3)  ควรเพิ่มเจาหนาที่ สทบ. ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อความคลองตัวในการติดตาม ดูและ และ

สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  4)  ควรมีการจัดอบรมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้งชุด เน่ืองจากมีการ

ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการหลายชุดและไมไดรับการอบรม ทําใหการปฏิบัติงานมักเจอปญหาในหลายดาน 
 

6.  ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP) 

  ในป  2554จังหวัดปตตานีมีผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  (OTOP)จํานวน 480 

ราย จําแนกเปนรายใหม 118 ราย เปนรายเดิม 362 ราย โดยเปนผูประกอบการประเภทกลุมชุมชน 376 ราย 

ประเภทเจาของรายเดียว 98 ราย และประเภท SMEs จํานวน 6 ราย  

 

บัญชีสรุป 

ผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ พ.ศ.2554จังหวัดปตตานี 
 

รายละเอียด จํานวน หนวย หมายเหตุ 

จํานวนกลุมอาชีพที่ลงทะเบียน 

ผลิตภัณฑระดับ  2  ดาว 

ผลิตภัณฑระดับ  3  ดาว 

ผลิตภัณฑระดับ  4  ดาว 

ผลิตภัณฑระดับ  5  ดาว 

480 

9 

17 

29 

16 

กลุม 

ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ 

 

รวมจํานวน 551 ผลิตภัณฑ  
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7.  การศึกษา 

  การจัดการศึกษาของจังหวัดปตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และตาม

โครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูป

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มีการจัดการศึกษาแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มีหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานการศึกษา  ดังน้ี 

  (1)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษากอนประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) ประกอบดวย 4 

อําเภอ ดังน้ี  อ.เมืองปตตานี อ.ปะนาเระอ.ยะหริ่ง และ อ.หนองจิกนอกจากน้ีมีหนวยงานตางสังกัด ที่ต้ังอยูในเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 รวมจัดการศึกษาดังน้ี  

1. สังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 

139 โรงเรียน ครู 1,953 คน   นักเรียน37,238  คน 

2. สังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 15 

7 โรงเรียน ครู    356 คน นักเรียน    6,880 คน 

3. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน    

- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       10 โรงเรียน ครู    456 คน นักเรียน    5,953 คน 

- โรงเรียนเอกชนสามญัควบคูศาสนา 26 โรงเรียน ครู    925 คน นักเรียน  22,901 คน 

- โรงเรียนเอกชนประเภทอาชวีศึกษา 1 โรงเรียน ครู      14 คน นักเรียน       205 คน 

- สถาบันปอเนาะ  60 แหง ครู    155 คน นักเรียน    4,651 คน 

- ศูนยการศึกษาอิสลาม 

ประจํามัสยิด(ตาดีกา)      

256 แหง ครู 1,239 คน    นักเรียน  27,896 คน 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา 5โรง ครู241 คน นักเรียน3,961 คน 

5. สังกัดอุดมศึกษา 5 โรง ครู    304 คน นักเรียน12,468 คน 

6. สังกัดสํานักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ 

2 โรง ครู      54 คน นักเรียน446 คน 

7. สังกัดสํานักงาน 

พระพุทธศาสนาแหงชาติ 

1 โรง ครู        7 คน นักธรรม         38 คน 

8. สังกัดเทศบาล 5 โรง ครู    178 คน นักเรียน3,833 คน 
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(2)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี  เขต  2 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับการศึกษากอนประถม – มัธยมศึกษา/การศึกษาเอกชน  สถาบันปอเนาะ และตาดีกา)  

ประกอบดวย  4  อําเภอ ดังน้ี  อ.โคกโพธ์ิ  อ.ยะรัง  อ.มายอ และ อ.แมลาน  มีโรงเรียนในกํากับสถานศึกษาของ

รัฐ 121แหง  ครู 1,994  คน  นักเรียน  25,366  คนจําแนกได ดังน้ี 

1. สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาปตตานีเขต 2 

   

     -สพป.ปน.2 115 โรงเรียน ครู1,806 คน นักเรียน23,274 คน 

     -สพม.15 (เฉพาะปตตานี เขต 2) 6 โรงเรียน ครู188 คน นักเรียน2,092 คน 

2. ตชด. 1 โรงเรียน ครู10 คน นักเรียน166 คน 

3. อบจ. 2 โรงเรียน ครู53 คน นักเรียน844 คน 

4. สช. (เอกชน) (รวมในระบบ)    

     - สช.สามัญ 8โรงเรียน ครู162 คน นักเรียน3,660 คน 

     - สช.สามัญควบคูศาสนาในระบบ 38 โรงเรียน ครู1,401 คน นักเรียน  16,735 คน 

5. สถาบันปอเนาะและตาดีกา    

     - สถาบันปอเนาะ (แหง) 107 แหง ครู300 คน นักเรียน    9,270 คน 

     - ตาดีกา(แหง) 235 แหง ครู785 คน นักเรียน  23,075 คน 
 

 (3)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 

 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษากอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) ประกอบดวย 4  

อําเภอ ดังน้ี  อ.สายบุรี   อ.กะพอ  อ.ไมแกน  และอ.ทุงยางแดง  มีโรงเรียนในกํากับสถานศึกษาของรัฐ  จํานวน  

67 โรงเรียน  ครู 1,032 คน นักเรียน  13,874 คนนอกจากน้ีมีโรงเรียนตางสังกัด ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ดังน้ี 
 

1. สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 

   

-โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด สํานักงาน 

       เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

4 โรงเรียน ครู66 คน นักเรียน1,050 คน 

     - โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ 4 โรงเรียน ครู    198 คน นักเรียน3,583 คน 

-โรงเรียนเอกชนสามญัควบคูศาสนา     14 โรงเรียน ครู 1,142 คน นักเรียน 14,116 คน 

-โรงเรียนเอกชน ( ปวช., ปวส. ) 1 โรงเรียน ครู      65 คน นักเรียน   1,168 คน 

- สถาบันปอเนาะ 43 โรงเรียน ครู    144 คน นักเรียน   3,600 คน 

- ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามสัยิด 

(ตาดีกา)              

114 โรงเรียน ครู    784 คน นักเรียน 13,879 คน 
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1.  ศาสนสถาน 

(1)  มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี 

มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี  ต้ังอยูถนนยะรัง เสนทางยะรัง-ปตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปตตานี  

สรางข้ึนดวยเหตุที่รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของศาสนาอิสลาม วาเปนศาสนาที่ประชาชนชาวปตตานีสวน

ใหญนับถืออยางเครงครัด  อันจะนํามาซึ่งสันติสุข จึงไดพิจารณาจัดสรางมัสยิดกลางใหมีขนาดใหญและสวยงาม

ที่สุด  ในจังหวัด เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม อีกทั้งเพื่อเปนที่เชิดชูเกียรติ เปนศรีสงาแก

ชาวไทยผูนับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศ โดยเริ่มกอสรางในป พ.ศ.2497 ใชเวลาดําเนินการสรางประมาณ 9 ป 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษด์ิธนะรัชต ทําพิธีเปดใชมัสยิดกลางปตตานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 

2506 

มัสยิดกลางจังหวัดปตตานี มีลักษณะสวยงามย่ิง ต้ังอยูบนฐานรูปทรงคลายกับวิหารที่ทัชมาฮา

ลของอินเดีย ตรงกลางเปนอาคารมียอดโดมขนาดใหญและมีโดมบริวาร 4ทิศ มีหอคอยอยูสองขางสูงเดน เปนสงา 

บริเวณดานหนามัสยิดมีสระนํ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ ภายในมัสยิดมีลักษณะเปนหองโถง มีระเบียงสองขาง ดานในมี

บัลลังกทรงสูงและแคบเปนที่สําหรับ “คอฏีบ” ยืนอานคุฏบะฮ หอคอยสองขางเดิมใชเปนหอกลางสําหรับตีกลอง

เปนสัญญาณเรียกใหมุสลิมมารวมปฏิบัติศาสนกิจ แตปจจุบันใชเปนที่ต้ังลําโพง เครื่องขยายเสียงแทนเสียงกลอง 

และปจจุบันไดขยายดานขางออกไปทั้ง 2 ดาน และสรางหอบังพรอมขยายสระนํ้าและที่อาบนํ้าละหมาดทําใหดู

สงางามย่ิงข้ึน 

  (2)  ศาลเจาแมลิ้มกอเหน่ียว 

 ศาลเจาแมลิ้มกอเหน่ียวหรือศาลเลงจูเกียง  เปนศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจาแมลิ้มกอ

เหน่ียว พระหมอ เจาแมทับทิม ต้ังอยูที่ถนนอาเนาะรู อําเภอเมืองปตตานี ศาลเจาแหงน้ีเปนที่เคารพสักการะของ  

ชาวจีนและชาวไทยโดยทั่วไปประวัติการสรางหรือความเปนมาของศาลเจาแมลิ้มกอเหน่ียว มีการเลาสืบตอ ๆ กัน

มาเปนตํานานที่เกี่ยวกับประวัติเมืองปตตานี  

จากการศึกษาจากบันทึกในสมัยราชวงศเหม็ง(พ.ศ. 2064-2109) เมื่อประมาณกวา 400 ป กลาว

วา ลิ้มกอเหน่ียวและพี่ชาย ช่ือลิ้มโตะเค่ียม เปนชาวเมืองฮุยไล แขวงเมืองแตจิ๋ว เดิมลิ้มโตะเค่ียมรับราชการอยูที่

เมืองดังกลาว เมื่อสิ้นบุญบิดาแลวจึงมารับราชการที่เมืองจั่วจิว ในชวงที่โจรสลัดญี่ปุนกําเริบหนัก ทางเมืองหลวงได

แตงต้ังขุนพล เช็กกีกวง เปนแมทัพเรือปราบสลัดญี่ปุน จึงเปนโอกาสดีของคูอริที่จะใสความลิ้มโตะเค่ียม ลิ้มโตะ

เค่ียมจึงหนีไปยังเกาะกีลุง(เกาะไตหวัน) และหนีตอไปยังเกาะลูวอน (ฟลิปปนส) แตตองปะทะกับกองเรือของสเปน

ที่ยึดครองอยู หลังจากน้ันลิ้มโตะเค่ียมจึงเดินทางมายังปตตานีไดทํางานเปนนายดานเก็บภาษี ตอมาไดสรางทาเรือ

พาณิชยแหงหน่ึงช่ือ “โตะเค่ียม” 

 

 

 

 

แหลงทองเท่ียว 
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ภายหลัง ลิ้มโตะเค่ียมไดเขารับนับถือศาสนาอิสลาม  มีภรรยาเปนเช้ือพระวงศของเจาเมือง

ปตตานี เปนที่โปรดปรานของเจาเมืองปตตานี จนไดรับบรรดาศักด์ิเปนหัวหนาดานเก็บสวยสาอากรตาง ๆ ทาง

เมืองจีนมารดาและนองสาว สืบเสาะขาวก็ไมทราบ ลิ้มกอเหน่ียวนองสาวจึงขออนุญาตมารดาออกติดตามพี่ชาย

และนํากองเรือมาถึงเมืองปตตานี ไดพบพี่ชายและขอรองใหพี่ชายเดินทางกลับเมืองจีน พี่ชายไดรับปากกับเจา

เมืองปตตานีไววาจะสรางมัสยิดประจําเมืองใหแลวเสร็จ ลิ้มกอเหน่ียวไมละความพยายาม จึงขอพักอยูที่เมือง

ปตตานีตอไป เพื่อหาโอกาสอันควรชักชวนใหพี่ชายกลับ ตอมาเมืองปตตานีเกิดการกบฏแยงชิงกันเปนใหญ 

ภายหลังเจาเมืองถึงแกอนิจกรรม ลิ้มโตะเค่ียมจึงเขารวมตอสูกับกบฏ ลิ้มกอเหน่ียวเขาชวยพี่ชาย แตพิจารณาเห็น

วาสูขาศึกไมไดจึงฆาตัวตาย ไมยอมตายดวยอาวุธของศัตรู จากการกระทําอยางอาจหาญและเด็ดเด่ียวเย่ียงชาย

ชาตรีของลิ้มกอเหน่ียว ไดกอใหชาวจีนในปตตานีมีความศรัทธาในตัวลิ้มกอเหน่ียวจึงแกะสลักรูปลิ้มกอเหน่ียว

ประดิษฐานไวที่ศาลเจาใกลมัสยิดกรือเซะที่ลิ้มโตะเค่ียมสรางไวไมสําเร็จ  

ตอมาภายหลังปรากฏวามีความศักด์ิสิทธ์ิจนเปนที่เลื่องลือทั่วไปอีกตํานานหน่ึงกลาววา เมื่อลิ้ม

กอเหน่ียวไดฟงคําปฏิเสธของพี่ชายที่ไมยอมเดินทางกลับเมืองจีน จึงอธิษฐานขอใหการกอสรางมัสยิดกรือเซะไม

สําเร็จ และผูกคอตายที่ตนมะมวงหิมพานตใกลมัสยิดกรือเซะตามคําสัญญาที่ใหไวกับมารดากอนจะออกเดินทาง

มาตามหาพี่ชาย 

(3) วัดชางให หรือวัดราษฎรบูรณะ 

วัดชางให หรือวัดราษฎรบูรณะ เปนที่รูจักกันดีของชาวพุทธทั้งในและตางประเทศต้ังอยูริมทาง

รถไฟสายหาดใหญ-สุไหงโก-ลก หรือทางรถยนต สายปตตานี–หนองจิก – นาเกตุ –นาประดู-ยะลา หางจากตลาด

นาประดู  ประมาณ 4 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองปตตานี 30 กิโลเมตรวัดชางให ต้ังอยูหมูที่ 2 ตําบลควนโนรี 

อําเภอโคกโพธ์ิ  เปนวัดเกาแก สรางข้ึนมากวา 300 ปแลว ไมทราบชัดวาใครเปนผูสราง แตจากตํานานความเช่ือ

กลาววา พระยาแกมดํา เจาเมืองไทรบุรี ตองการหาชัยภูมิสําหรับสรางเมืองใหมใหกับนองสาว จึงไดเสี่ยงอธิษฐาน

ปลอยชางออกเดินปาโดยมีเจาเมืองไพรพลและบริวารออกเดินติดตาม เวลาลวงเลยไปหลายวันจนกระทั่งวันหน่ึง

ชางเสี่ยงทายไดหยุดอยูที่ปา พรอมทั้งเดินวนเวียนแลวรองข้ึน 3ครั้ง พระยาแกมดํา ถือเปนนิมิตหมายอันดี จึงจะ

ใชบริเวณดังกลาวสรางเมือง  แตนองสาวไมชอบ จึงใหชางออกเดินทางหาทําเลใหม พระยาแกมดําจึงสรางวัดตรง

บริเวณดังกลาวแทน  แลวขนานนามวา “วัดชางให”หลังจากที่พระยาแกมดําไดเดินทางกลับถึงเมืองไทรบุรี ได

นิมนตพระภิกษุองคหน่ึงซึ่งชาวบานเรียกวา “ทานลังกา”หรือ “สมเด็จพะโคะ”หรือ “หลวงพอทวดเหยียบนํ้า

ทะเลจืด” มาเปนเจาอาวาสองคแรก ทานลังกาไดเดินทางธุดงคไปมาระหวางเมืองไทรบุรีกับวัดชางใหและไดสั่งลูก

ศิษยวาถาทานมรณภาพขอใหนําศพไปทําการฌาปนกิจ ณ วัดชางให เมื่อทานมรณภาพที่เมืองไทรบุรี 
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2.  ธรรมชาติ 

  (1) อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาว 

 อุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาวครอบคลุมพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาเขาใหญ และปาสงวน

แหงชาติปาเทือกเขาสันกาลาคีรีของพื้นที่ 3 จังหวัด (ปตตานี ยะลาและสงขลา)  ต้ังอยูในทองที่ตําบลปาบอน 

ตําบลทรายขาว ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธ์ิ  สภาพปาโดยทั่วไปของอุทยานแหงชาตินํ้าตกทรายขาวเปนปาดิบ

ช้ืน ประกอบดวย พรรณไม   หลากหลายชนิด เปนปาตนนํ้าลําธารที่สําคัญของจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ

จังหวัดสงขลา ซึ่งราษฎรไดอาศัยประโยชนจากนํ้านําไปใชเพื่อการกสิกรรม อุปโภคและบริโภค ตนนํ้าเกิดจาก

เทือกเขาสันกาลาคีรี    ที่สลับซับซอน มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามจนไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการ

ประกวดแหลงทองเที่ยวประเภทภูมิทัศนพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป พ.ศ.2531 นอกจากน้ัน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเคยเสด็จพระราชดําเนินทรงเย่ียมและ

ปลูกตนไมไวเปนที่ระลึก เมื่อป พ.ศ.2518, 2528 และ 2533 ตามลําดับ นับวาเปนเกียรติประวัติแกอุทยาน

แหงชาติเปนอยางย่ิง 

  (2) นํ้าตกโผงโผง 

 ต้ังอยูบริเวณหนวยพิทักษฯ ที่ ทข.1 หมูที่ 8 บานโผงโผง ตําบลปากลอ อําเภอโคกโพธ์ิ ลักษณะ

เปนนํ้าตกช้ันเดียว ที่ไหลตกจากหนาผา มองเห็นไดในระยะไกลสูงราว 100 เมตร จากช้ันบนไหลดวยความ      

รุนแรง แลวหักเลี้ยวมาลงอีกช้ันกอนตกลงไปยังแองนํ้าขนาดใหญ ซึ่งรอบ ๆ จะมีโขดหินใหน่ังพักผอน และเลนนํ้า

ได นับเปนนํ้าตกสูงและสวยงามมากแหงหน่ึง 

  (3) นํ้าตกอรัญวาริน 

 ต้ังอยูที่หมูที่ 4 ตําบลทุงพลา อําเภอโคกโพธ์ิ  ลักษณะเปนสายนํ้าไหลลดหลั่นเปนเชิงช้ัน

ประมาณ 6 ช้ันดวยกัน ช้ันบนสุดนํ้าไหลทิง้ตัวจากผาสงูราว 30 เมตร คดเค้ียวตามแนวโขดหินรอบ ๆ  อบอวลดวย

กลิ่นไอธรรมชาติของปาดิบช้ืน 

  (4) หาดตะโละกาโปร 

 ต้ังอยูที่ ตําบลตะโละกาโปร  อําเภอยะหริ่ง ลักษณะเปนหาดทรายทอดตัวยาวขนานไปกับทิวสน

รมรื่น มีสายนํ้าพาคลื่นเคลื่อนมากระทบฝง ในวันที่อากาศปลอดโปรงนํ้าทะเลจะมีสีคราม ทรายเปนสีทองสวยงาม

มาก เหมาะสําหรับพักผอนหยอนใจ หากเลยไปยังหมูบานประมงจะมีเรือกอและจอดเรียงรายอยูเปนทิวแถว ซึ่ง

ชาวบานแถบน้ีจะพาเรือออกไปทําประมงแลวนํากลับมา โดยจะลากข้ึนมาเก็บในชวงเชา 

  (5) หาดแฆแฆ 

 ต้ังอยูที่ หมูที่ 4  ตําบลบานนํ้าบอ  อําเภอปะนาเระ ลักษณะเปนชายหาดซึ่งมีความสวยงามและ 

นาเที่ยวที่สุดแหงหน่ึงของปตตานี ชายหาดโคงเวามีความยาวเปนระยะทางไกล ทรายมีสีทองละเอียดติดกับนํ้า

ทะเลสีครามในวันฟาใส นอกจากน้ันยังมีโขดหินขนาดใหญรูปรางแปลกตาจํานวนมากที่เกิดข้ึนเอง จึงมีลักษณะ

คลายสวนหินธรรมชาติ ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทองถ่ินและตางถ่ินแวะเวียนมาพักผอน   เลนนํ้ากันอยู

เสมอ บริเวณชายหาดไดจัดทําเปนซุมศาลาพักรอน คําวา “แฆแฆ” เปนภาษามลายู แปลวา “อึกทึกครึกโครม” 
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  (6) หาดราชรักษ 

 ต้ังอยูที่ หมูที่ 4  ตําบลบานนํ้าบอ  อําเภอปะนาเระ  อยูติดกับหาดแฆแฆ ลักษณะเปนหาดทราย

กวางลอมรอบดวยโขดหินกลมมนนอยใหญ  อีกทั้งยังมีเนินและหุบเขาเต้ียๆ สามารถข้ึนไปชมวิวทิวทัศน 

ไดอยางสวยงาม  เหมาะสําหรับการพักผอนในชวงเชาและเย็น 

  (7) หาดวาสุกรี 

ต้ังอยูในเขตเทศบาลตําบลตะลุบัน  อําเภอสายบุรี  เรียกอีกช่ือหน่ึงวา “ปาตาตีมอ” ลักษณะเปน  หาด

ทรายกวาง  และขาวสะอาด มีความลาดชันนอย ทอดตัวเปนแนวยาว  รมรื่นดวยทิวสน  เหมาะแกการ   พักผอน 

เลนนํ้าและประกอบกิจกรรมริมชายหาดตามอัธยาศัย 

  (8) แหลมตาช ี

 ต้ังอยูที่ตําบลแหลมโพธ์ิ  อําเภอยะหริ่ง  เรียกอีกช่ือหน่ึงวา  “แหลมโพธ์ิ”  เปนสันทรายที่กอตัว

ข้ึนจากคลื่นลมจนกลายเปนแหลมย่ืนยาวงอกออกไปในทะเล ระยะกวา 18 กม. และจะงอกเพิ่มข้ึนทุกป ดานนอก

ของอาวเปนหาดทรายทอดตัวยาวตลอด จึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของชายหาดคอนขางเงียบสงบ 

ไมมีคลื่น แตจะมีลมพัดเย็นสบาย  ในยามเชาเห็นพระอาทิตยข้ึนเหนือแผนนํ้า และในยามเย็นสามารถชมพระ

อาทิตยตกลับเมืองปตตานีไดอยางสวยงาม ตลอดจนภาพวิถีชีวิตของชาวบานซึ่งดํารงอาชีพประมง 
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1.  งานประเพณี 

  (1)  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 1)  ประเพณีแหเจาแมลิ้มกอเหน่ียว 

 ในวันข้ึน 15คํ่า เดือน 3ของทุกปจะมีงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียว งานสมโภชน้ีจะมีความ

ย่ิงใหญมโหฬาร  มีประชาชนจากตางจังหวัดของไทยและจากประเทศเพื่อนบานเดินทางหลั่งไหลมาชมงาน

นมัสการเจาแมกันอยางเนืองแนน  ปกติจะมีการจัดงานประมาณ 7วัน 7คืน นับต้ังแตวันข้ึน 8คํ่า เดือน 3บรรดา

รานคามาเปดขายของคลาย ๆ กับงานประจําปทั่ว ๆ ไป มหรสพ2อยางที่ขาดเสียมิได  คือ งิ้ว และมโนหรา จะจัด

ใหแสดงบนโรงถาวรหนาศาลเจา  เพราะถือวาเจาแมชอบดูศิลปะการแสดงทั้ง 2อยางน้ีมาก  นอกจากน้ันยังมีการ

เชิดสิงโตหนังกลางแปลงจอยักษ และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 คืนวันข้ึน 14คํ่า  บริเวณงานจะย่ิงคึกคักเปนพิเศษ  เพราะผูคนจะหลั่งไหลมาอยางเต็มที่  ทาง

มูลนิธิเทพปูชนียสถานจะจัดการแสดงตาง ๆ ที่เราใจผูคนมากย่ิงข้ึน เชน จัดแหมังกรทองและจุดพรุตระการตา 

ภายในศาลเจาผูคนจะเบียดเสียดยัดเยียดเขาสักการะเจาแม เด็ก ๆ วัยรุน ผูใหญ วัยฉกรรจ ตระเตรียมจองคาน

หามกันคึกคัก  เพื่อรวมพิธีอันสําคัญย่ิงของงานที่จะเริ่มตนเชาตรูไปจนถึงเที่ยงวันรุงข้ึน น่ันคือ การแหพระรอบ

เมือง และการหามพระลุยไฟตอนเชาตรูของวันข้ึน 15คํ่า  ทามกลางเสียงกลอง และเสียงประทัดประดังจนแสบ

แกวหู ขบวนคานหามเริ่มทยอยออกจากศาลเจา  โดยธรรมเนียมปฏิบัติ พระหมอจะเปนคานหามนําตามดวยคาน

หามเจาแมลิ้มกอเหน่ียว เปนอันดับ 2แลวจึงตอดวยคานหามพระองคอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 คานหามแตละคานหามจะมีผูหาม 4 - 6คน แตละคนไดรับผายันตสีแดงของเจาแมผูกขอมือไว

เปนที่สังเกตนอกจากขบวนหามพระ  ยังมีขบวนแหสิงโต ขบวนแหปาย ขบวนหาบกระเชาดอกไม และขบวน

กระจับปสีซอ  เปนแถวยาวเหยียดไปตามถนน ประชาชนทั้ง 2ฟากถนนที่เลื่อมใสศรัทธา จะจัดโตะบูชา จุดธูป

กราบไว คานหามพระจะแยกยายกันไปตามบานตาง ๆ ใหคนไดสักการะทั่วถึง บางคานหามจะลงวายขามแมนํ้า

ปตตานี จวบจนเวลาใกลเที่ยงทุกคานหามจะกลับถึงศาลเจาเพื่อรอกระทําพิธีกรรมหามพระลุยไฟ อันเปนพิธีกรรม

ที่สําคัญสุดยอดของงาน   กองไฟถูกกอดวยถานไฟรอไวกลางลานดินหนาศาลเจา  ขนาดประมาณ 3 x 8เมตร กอง

พูนสูงเทียมหัวเขา  มีพนักงานคอยกระพือพัดใหไฟลุกแดงจนไดที่  เมื่อไดเวลา นํ้ามนตจากโองมังกรใบใหญ  ถูก

นํามาราดรดผูหามคานหามจนชุมโชก  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแลว คานหามแตละคานหามก็ถูกหามฝาไปใน

กองไฟดวยเทาที่เปลาเปลือยคานหามละ 3เที่ยว จนครบทุกคานหาม 

  2)  ประเพณีวันชิงเปรต หรืองานเดือนสิบ หรืองานสารทไทย 

 เปนงานประเพณีของชาวพุทธ  ในจังหวัดปตตานี ที่ทํากันในเดือน 10ของจันทรคติทุกป ปละ 2

ครั้ง แตถาปใดมีเดือน8สอง ครั้ง จะมีงาน3ครั้ง  ซึ่งแตละครั้งจะเรียกวันแตกตางกันไป เชน ถาจัดครั้งแรก เรียกวัน

รับเปรตวันสงเปรตเปนประเพณีทําบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว 

 ประเพณีทําบุญเดือนสิบเกิดจากความเช่ือวา บรรพบุรุษของตนที่ลวงลับไปแลว บางพวกก็ไปสูที่

ชอบ บางพวกไปสูที่ช่ัวไดรับทุกขทรมานตาง ๆ นานา  และไดรับความอดอยากอยางแสนสาหัส ผูมีบาปกรรมตอง

ไปทนทุกขทรมานเปนเปรตอยูในอบายภูมิ  พญายมบาลผูทําหนาที่ลงทัณฑในยมโลกจะไดปลดปลอยเปรตเหลาน้ี

งานประเพณี การละเลนพ้ืนเมืองและอาหารประจําถิ่นท่ีสําคัญ 
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ใหมาเยือนโลก เย่ียมลูกหลาน พรอมทั้งรับสวนกุศลที่ลูกหลายอุทิศใหโดยกําหนดทําปละ 2ครั้ง  คือวันแรม 1คํ่า 

เดือนสิบ เปนวันรับตายายหรือรับเปรต ครั้งที่ 2ในวันแรม15คํ่า เดือนสิบ เปนวันสงตายายหรือสงเปรต 

 กอนวันทําบุญชาวบานจะเตรียมอาหารและขนมเดือนสิบ ซึ่งเปนขนมที่ทําข้ึนในการทําบุญเดือน

สิบโดยเฉพาะ สําหรับชาวปตตานีอาจจะแตกตางจากจังหวัดอื่นบาง แตที่สําคัญซึ่งขาดไมได คือ ขนมเจาะหู กับ

ขาวตมหอดวยใบกะพอเปนหลัก นอกน้ันจะใชขนมอื่นก็ได เชน ขนมลา ขนมเทียน เมือถึงวันงานชาวบานก็จะ

เตรียมสํารับกับขาว ขนม ขาวตม ผลไมไปถวายพระ แตที่เปนพิเศษ คือ ขาวของสําหรับเปรต นิยมนําอาหารมาหอ

ดวยใบกะพอเปนรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับหอขาวตม บางหออาจมีเหรียญหรือธนบัตร เสร็จแลวรอยเปนพวง 

 การมาทําบุญที่วัด นอกจากการเลี้ยงพระซึ่งเปนภาระกิจปกติแลว ทุกคนจะนําอาหารมา

รับประทาน รวมกัน และเปนพิเศษ คือ นําขนม ขาวตม มาแจกผูสูงอายุที่นับถือ การต้ังอาหารใหเปรต นิยมต้ังบน

รานเปรตที่ทําไวสูง มีเสาเดียวผูนําอาหารไปวางปนข้ึนทางบันได เมื่อจะชิงเปรตก็เอาบันไดที่พาดออก ผูที่จะปน

รานเปรตก็จะแตงตัวเปนเปรต ซึ่งตองใชความพยายามมาก เพราะเสาตัวเดียวทาดวยนํ้ามันหรือของเหลวที่ลื่นเปน

ที่สนุกสนาน เช่ือวาถาไดนําเปลือกหรือใบกะพอที่แกะเอาอาหารที่หอออกหมดแลวไปแขวนที่ตนไมผลจะทําให

ออกดอกผลดก  บางแหงนอกจากจะต้ังรานเปรตในวัดแลวยังทํานอกวัดดวยเพื่อใหเปรตบางจําพวกที่บาปหนาทีไ่ม

สามารถเขาวัดไดมีโอกาสไดรับสวนบุญอันน้ี 

  3)  ประเพณีลากพระ  หรือชักพระ 

 มีหลายจังหวัดที่จัดประเพณีน้ีเปนประจําทุกปในวันออกพรรษา  สําหรับจังหวัดปตตานีมีงานชัก

พระที่จัดเปนงานเทศกาลประจําป  มีการลากพระมาชุมนุมกัน  คืองานชักพระ  อําเภอโคกโพธ์ิ  และงานชักพระ  

อําเภอปะนาเระ 

 ประเพณีลากพระหรือชักพระตรงกับวันแรม 1  คํ่า  เดือน 11ซึ่งเปนวันออกพรรษาทางภาค

กลางมีประเพณีตักบาตรเทโว  หรือคําเดิมวา  “เทโวโรหนะ”  ซึ่งมีที่มาของประเพณีและวิธีการทําพิธีคลายกับ

ประเพณีลากพระของขาวใต  และมีเหตุผลในการจัดงานน้ี  คือ  เมื่อครั้งที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จแสดง

ธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา  ณ  สวรรคช้ันดาวดึงส  หรือดุสิตเทพพิภาพน้ัน พระองคไดเสด็จกลับมายังมนุษย

โลกทางบันไดแกวถึงประตูเมืองสังกัสสะในตอนเขาตรูวันแรม 1คํ่า เดือน 11ตรงกับวันออกพรรษา พุทธบริษัทตาง

ยินดีจึงอัญเชิญพระพุทธองคข้ึนประทับบนบุษบกที่ไดจัดเตรียมไว  แลวแหแหนกลับยังที่ประทับ 

 กลาวสําหรับจังหวัดปตตานีแลว มีประเพณีลากพระเดือน 5 ที่วัดคอกควาย อําเภอปะนาเระ  

เปนการลากพระบนบก  ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 5ของทุกป  ปฏิบัติสืบตอกันมานับรอยป  มีวัตถุประสงคเพื่อ

ความสนุกสนานภายหลังจากวันวางที่เปนประเพณีวันสรงนํ้าพระ  และทําบุญกระดูกปูยาตายาย ตรงกับวันข้ึน 15 

คํ่า  เดือน 5 

 สําหรับการเตรียมการทางวัดจะจัดเตรียมเรือพระ  ซึ่งมีทั้งลากในนํ้า  ถามีลํานํ้า ถาไมมีนํ้าก็ลาก

เรือบก มีแทนประดิษฐานพระพุทธรูปบนเรือพระ  มีหลังคาทําเปนบุษบกหรือชาวบานเรียก พนม  ตกแตงสวยงาม  

สวนชาวบานเตรียมอาหารที่สําคัญ  คือ  ขาวตมหอดวยใบพอ 

 เมื่อถึงวันงานจะเริ่มตนที่วัดชาวบานนําขาวตมมัดมาบรรทุกในเรือพระ  เมื่อพระฉันเสร็จสรรพ

แลวก็ชวยกันลากเรือพระออกจากวัดไปสูที่หมาย  ประมาณวาใหไปถึงที่หมายกอนเวลาพระฉันเพล  พอตกบาย 
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ลากเรือพระกลับวัด ขากลับน้ีก็จะเปนชวงสนุกสนานที่ชาวบานทุกเพศทุกวัยมาเลนสนุกกันตลอดเวลาของการชัก

พระจะมีการตีกลอง ฆอง ประโคมตลอดเวลา  สวนรูปแบบการจัดก็แตกตางกันไป  เชน บางวัดมีงานมหรสพแสดง

ที่วัด บางแหงนําเรือพระไปคางคืนมีการแสดงเปนงานเทศกาล  บางแหงนําเรือพระไปคางคืนมีการแสดงเปนงาน

เทศกาล  บางแหงลากพระไปกลับก็จบกัน  เปนตน 

  4)  ประเพณีแหเจาพอเลาเอ่ียกง หรือ ประเพณีพระอีกง 

 ราววันแรม 2คํ่า และ 3คํ่า เดือน 3บริเวณศาลเจาบางตะโละ  ฝงตรงขามตําบลตะลุบัน และ

บริเวณศาลเจาแมแหงใหม ในเขตเทศบาลตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี โดยผลัดกันจัดงานสมโภชในแตละแหงป

เวนป  เจาพอเลาเอี่ยกงน้ีเปนที่นับถือของชาวไทยพุทธในอําเภอสายบุรีและใกลเคียง โดยมีเรื่องเลาวา เมื่อ

ประมาณ 150ปมาแลว มีชาวประมงที่นับถือศาสนาอิสลาม ไดลากอวนติดเอาทอนไมที่มีรอยแกะสลักเปนรูปพระ

จีนข้ึนมาดวยจึงจับโยนข้ึนไปบนหาดทราย  นายคงซึ่งนับถือศาสนาพุทธจึงยกข้ึนมาดู ทําใหเกิดปาฏิหาริย คือ นาย

คงซึ่งปวยเปนโรคคุตทะราดที่ฝาเทา ไดกอดรูปพระไวแนนและพาว่ิงยํ่าไปบนกอหญาลูกลมอันแหลมคม  และได

วางรูปพระน้ันลงบริเวณที่ต้ังศาลเจาบางตะโละในปจจุบัน สวนคุดทะราดที่ฝาเทาก็หายเปนปลิดทิ้ง เหตุอัน

อัศจรรยน้ีเลื่องลือไปทั่ว ชาวบานจึงแหแหนกันไปดูและกราบไวบูชา 

  5)  ประเพณีแหลาซัง  หรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกวา  “บูยอบือแน” 

 เปนพิธีฉลองนา หรือ ซังขาว ปจจุบันประเพณีน้ีจะเหลืออยูเฉพาะที่ตําบลควน  อําเภอปะนาเระ  

โดยจะจัดใหมีข้ึนภายหลังจากเก็บเกี่ยวขาวเรียบรอยแลว  ราวเดือน 5หรือเดือน 6พิธีดังกลาวจะมีการทําหุนรูป

ผูชาย ผูหญิง จากฟางขาวแตละหมูบาน แลวนํามาจับคูกันและจัดเปนรูปขบวนแหไปวางไวบนศาลเพียงตาพรอม

เครื่องสังเวยตาง ๆ อาทิ ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวตม (ขาวเหนียวหอใบกะพอแลวตมใหสุก)ไขตม หลังจากน้ันผู

อาวุโสในหมูบานทานหน่ึงจะกลาวคําบวงสรวง แตงงานใหกับรูปซังขาว เสร็จพิธีแลวชาวบานก็ชวยกันนํา 

รูปดังกลาวไปเก็บไวอยางเปนระเบียบในนาใกล ๆ กับที่ต้ังศาลเพียงตากอนจะแยกยายจากกัน จุดประสงคของ

ประเพณีน้ีเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณเจาแมโพสพ หรือพระเจาที่ดลบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ และเพื่อ

ความสนุกสนานรื่นเริงหลังการเก็บเกี่ยว 

  6)  ประเพณีลงเล   หรือลงทะเล 

 เปนประเพณีของชาวไทยพุทธในอําเภอไมแกน ที่จัดข้ึนในเดือน 8ของทุกป (ในชวงวัน

เขาพรรษา)  ปจจุบันประเพณีลงเลในอําเภอไมแกน มีจัดอยู 3แหง คือ 

 1. ชายหาดบานละเวง 

 2. บานไมแกน (จัดที่วัดไมแกน) 

 3. บานใหญ 

 ซึ่งการทําพิธีและความเช่ือสวนใหญก็จะเหมือน ๆ กัน ในที่น้ีจะขอกลาวถึงเฉพาะการทําพิธีของ

ชาวบานตรัง (โคกนิบง) บานปาเครง บานสารวัน บานดินเสมอ และบานมวงชุม ซึ่งจัดที่บริเวณชายหาดบานละเวง

เทาน้ันตามคําบอกเลาของคนเฒาคนแก บอกวาประเพณีลงเลน้ี มีการทํามาเปนรอยปแลว วัตถุประสงคของการ

ทําก็เพื่อไหวสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับทะเล  คือพระเทพสุวรรณ หรือพระเวทสุวรรณ หรือทาวเวทสุวรรณ ซึ่งชาวบาน

เช่ือวาคือผูรักษาชายฝงทะเล เพื่อขอขมา และชวยใหการทํามาหากินสะดวก ตลอดจนชวยปกปกรักษาจากโรคภัย

ตาง ๆ ประเพณีลงเล  ตามความเช่ือของชาวบานอีกอยางก็คือ  จะตองจัดในวันจันทรเทาน้ัน จะจัดทําพิธีในวันอื่น
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ไมไดและจะตองจัดที่ชายหาดบานละเวงเทาน้ันเชนกัน (บริเวณที่จัดทําพิธีในปจจุบันคือหนาโรงเรียนบานละเวง)  

ซึ่งเรื่องน้ีไดรับการบอกเลาจากชาวบานวา ในป พ.ศ.2518เพื่อความสะดวก  ชาวบานไดรวมกันจัดทําพิธีลงเลงข้ึน

ที่บริเวณสะพานขามคลองบานสารวัน เมื่อทําพิธีผานไปแลวปรากฏวา หมอเขาทรงในหมูบาน ไดเขาทรงแลวบอก

วา เขาไมยอม (พระเทพสุวรรณ)  จะขอชีวิตคนในหมูบาน 8ชีวิต  แลวก็เกิดเหตุการณตามที่หมอเขาทรงบอกไว

จริง ๆ โดยคนที่เสียชีวิตก็เปนคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและปกติดีทุกอยางและเสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ จนครบ 8

คน ตามที่หมอเขาทรงบอก  ในปตอ ๆ มาจนถึงปจจุบันชาวบานจึงกลับไปทําพิธีที่ชายหาดบานละเวงเหมือนเดิม  

โดยใชสถานที่ของโรงเรียนบานละเวง เปนสถานที่ทําพิธีในภาคกลางคืน 

 ประเพณีลงเล  จะเริ่มโดยชาวบานสารวัน บานมวงชุม บานตรัง (โคกนิบง) บานปาเครง บานดิน

เสมอ ไปรวมตัวกันที่โรงเรียนบานละเวงในตอนกลางวันของวันจันทร  และจะทําทับ (กระทอม) ของตนเองหรือ

รวมกันทํา จะทํากับขาวกินรวมกันในสวนของพิธีกรรมน้ัน จะมีการนิมนตพระสงฆมาสวดทําพิธีและเชิญหมอทาํพธีิ 

3คน  มีการต้ังศาลเพียงตา ต้ังเครื่องสังเวยตาง ๆ มีการจัดทําคทา (ลักษณะเปนพุม ใชสําหรับปกเทียน มีเสา

สําหรับปกลงดิน)   เมื่อพระสงฆสวดทําพิธีและหมอทําพิธีเสร็จแลว จะมีการประโคมเครื่องดนตรี คือกาหลอ มีการ

รํามโนราหรอบศาลเพียงตา และชาวบานจะรอง ไชโย ชวยกันยกคทาปกลงดิน เปนอันเสร็จพิธีในภาคกลางคืน 

และในคืนน้ีชาวบานก็จะนอนที่กระทอมที่จัดทําไว 

 พิธีกรรมในภาคกลางวัน (วันอังคาร)  มีการเลี้ยงพระเชา เสร็จแลวหมอทั้ง 3คน จะเริ่มทําพิธีที่

บริเวณศาลเพียงตา โดยการอัญเชิญสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ใหมาชวยปกปกรักษาและนําโรครายตาง ๆ ออกไปจากหมูบาน 

ในการขอน้ันจะลงทายดวยคําว า  “ปลอย” เมื่ อหมอกลาวถึง คําว าปลอย ชาวบานที่ ร วมพิ ธีจะรับ 

คําวา “ปลอย” พรอม ๆ กัน ในอีกสวนหน่ึงประชาชนจะนําไมไผ ตนกลวย (หยวก) เชือก ซึ่งตางคนตางชวยกันหา

มา มาประกอบเปนแพเตรียมไวขนาดกวางประมาณ 2เมตร ยาว 2เมตร ใสเครื่องเซนตาง ๆ จากศาลเพียงตา มีการ

ตัดเล็บ เสนผม ใสไปในแพดวย แลวใชเชือกผูกลากไปไวชายทะเลเมื่อพระสงฆฉันภัตตาหารเพลเสร็จ จะมีการ

ประโคมดนตรี แลวนิมนตพระสงฆไปที่บริเวณชายทะเลที่แพถูกลากไปรออยูกอนแลว  

 พระสงฆจะทําพิธีสวดชยันโต ในขณะที่หมอก็จะทําพิธีเสร็จแลวชาวบานจะตองไชโย ตอจากน้ันก็

จะมีการชวยกันลากแพสูทะเลใชเรือลากลงสูทะเล เปนอันเสร็จพิธีดังกลาว 

  7)  ประเพณีแหนก 

 เปนประเพณีพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ปตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งไดกระทํา

สืบเน่ืองกันมาเปนเวลานาน  จัดข้ึนเปนครั้งคราวตามโอกาสเพื่อความสนุกรื่นเริง เปนประเพณีที่แสดงออก

เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสรางสรรคในศิลปะ  และอาจจัดข้ึนในโอกาสเพื่อเปนการแสดงคารวะ  แสดงความ

จงรักภักดีแกผูใหญที่ควรเคารพนับถือ  หรือในโอกาสตอนรับแขกเมือง บางทีอาจจะจัดข้ึนเพื่อความรื่นเริงในพิธี

การเขาสุหนัต หรือที่เรียกวา “มาโซะยาวี” หรือจัดข้ึนเพื่อการประกวดเปนครั้งคราว 

 จากตํานานบอกเลากลาวถึงความเปนมาของประเพณีแหนกวาเริ่มที่ยาวอ (ชวา) กลาวคือ มีเจาผู

ครองนครแหงยาวอพระองคหน่ึง  มีพระโอรสและพระธิดาหลายพระองค พระธิดาองคสุดทองทรงเปนที่รักใคร

ของพระบิดาเปนอยางย่ิง  จึงไดรับการเอาอกเอาใจทั้งจากพระบิดาและขาราชบริพาร  ตางพยายามแสวงหา

สิ่งของและการละเลนมาบําเรอ  ในจํานวนสิ่งเหลาน้ีมีการจัดทํานกและจัดตกแตงอยางสวยงามแลวมีขบวนแห

แหนไปรอบ ๆ ลานพระที่น่ัง เปนที่พอพระทัยของพระธิดาเปนอยางย่ิง จึงโปรดฯ ใหมีการจัดแหนกถวายทุก 7 วัน 
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 อีกตํานานหน่ึงวา  ชาวประมงไดนําเหตุมหัศจรรยที่ไดพบเห็นมาจากทองทะเลขณะที่ตระเวนจับ

ปลามาเลาวา  พวกเขาไดเห็นพญานกตัวหน่ึงสวยงามอยางมหัศจรรย ผุดข้ึนมาจากทองทะเลแลวบินทะยานข้ึนสู

อากาศแลวหายลับไปสูทองฟา  พระยาเมืองจึงซักถามถึงรูปรางลักษณะของนกประหลาดตัวน้ัน ตางคนตางก็

รายงานแตกตางกันตามสายตาของแตละคน  พระยาเมืองต่ืนเตนและยินดีมาก  ลูกชายคนสุดทองก็รบเราจะใคร

ไดชมพระยาเมืองจึงปาวประกาศรับสมัครชางผูมีฝมือหลายคนใหประดิษฐรูปนกตามคําบอกเลาของชาวประมงซึ่ง

ไดเห็นรูปที่แตกตางกันน้ัน ชางทั้งหลายประดิษฐรูปนกข้ึนรวม 4ลักษณะ คือ 

1.นกกาเฆาะซรูอ  หรอื นกกากะสุระ นกชนิดน้ีตามการสันนิษฐานนาจะเปน “นกการเวก” เปน

นกสวรรคที่สวยงามและบินสงูเทียมเมฆ การประดิษฐมกัจะตกแตงใหมหีงอนสูงแตกออกเปนสี่แฉก นกชนิดน้ีชาว

พื้นเมืองเรียกวา  “นกทูนพล”ู  เพราะบนหัวมลีักษณะคลายบายศรีพลูที่ประดับในถาดเวลาเขาขบวนแหทําเปน

กนกลวดลายสวยงามมาก  มักนําไมทั้งทอนมาแกะสลัก  สวนตานกจะประดับดวยลูกแกวสทีําใหกลอกกลิง้ได มีงา

ย่ืนออกมาจากปากคลายงาชางเล็ก ๆ พอสมกับขนาดของนก 

2.  นกกรุดา หรือ นกครุฑ  มีลักษณะคลายกับครุฑที่เห็นโดยทั่วไป 

3.  นกบือเฆาะมาศ หรือ นกยูงทอง มีลักษณะคลายกับนกกาเฆาะซูรอมาก  การประดิษฐตกแตง

รูปนกพญายูงทองน้ัน ตองทํากันอยางประณีตถ่ีถวน และใชเวลามาก 

4. นกบุหรงซีงอ หรือ นกสิงห มีรูปรางคลายราชสีห  ตามคตินกน้ีมีหัวเปนนกแตตัวเปนราชสีห  

ตามนิทานเลากันวามีฤทธ์ิมาก  ทั้งเหาะเหินเดินอากาศ และดํานํ้าได ปากมีเข้ียวงานาเกรงขาม 

 ในการประดิษฐนกนิยมใชไมเน้ือเหนียว เชน ไมตะเคียน ไมกายีร นํามาแกะเปนหัวนกเน้ือไม

เหลาน้ีไมแข็งไมเปราะจนเกินไป สะดวกในการแกะของชาง  ทั้งยังทนทานใชการไดนานป สําหรับตัวนกจะใชไมไผ

ผูกเปนโครง ติดคานหาม แลวนํากระดาษมาติดรองพื้น ตอจากน้ันก็ตัดกระดาษสีเปนขน ประดับสวนตาง ๆ สีที่

นิยมไดแก สีเขียว สีทอง (เกรียบ) สีนอกน้ันจะนํามาใชประดับตกแตงเพื่อใหสีตัดกันแลดูเดนข้ึน 

  8)  การจัดขบวนแหนก 

  ในการจัดรูปขบวนแหนก  ตามธรรมเนียมโบราณมีการจัดรูปขบวนดังน้ี 

  1.  ดนตรีนําหนาขบวนนก ประกอบดวย คนเปาปชวา 1คน กลองแขก 1คู ใชคนตี 2คน ฆอง

ใหญ 1ใบ ใชคนหามและคนดีฆองรวม 2 คน ดนตรีน้ีจะบรรเลงนําหนาขบวนนกไปจนถึงจุดหมาย 

  2.  ขบวนบุหงาสิเระ(บายศรี)  จัดเปนขบวนที่สวยงาม  ผูทูนพานบายศรีตองเปนสตรีแตงกาย

ดวยเสื้อผาหลากสีสันตามประเพณีทองถ่ิน 

  3.  ขบวนผูดูแลนก  ทํานองเดียวกับจตุลังคบาท ทหารประจําเทาชางของแมทัพสมัยโบราณ ใช

คน2คน แตงกายแบบนักรบ มือถือกริซเดินนําหนานก คัดเลือกจากผูชํานาญการรายรําสิลรํากริซรําหอก อันเปน

ศิลปะการตอสูอยางหน่ึงของชาวมุสลิมเมื่อขบวนแหไปถึงจุดหมาย หรือ อาคันตุกะพักอยูดูแลนกก็จะใชศิลปะการ

รายรําซีละ รํากริซ รําหอกใหแขกชมอีกดวย  สําหรับจํานวนคนหามมากนอยแลวแตขนาดและนํ้าหนักของนก นก

ขนาดใหญอาจใชคนหามถึง 16คน แตละคนแตงเครื่องแบบพลทหาร ถือหอกเปนอาวุธ 

 4.  ขบวนพลกริซ ขบวนพลหอก ผูคนในขบวนแตงกายอยางนักรบสมัยโบราณ ถือหอก  กริซ 

เดินตามหลังขบวนนก ดุจเหลาทหารหาญเคลื่อนเขาสูสมรภูมิอันมีพระราชาเปน 

ผูนํา จํานวนทหารกริซทหารหอก มีมากเทาไรก็จะทําใหขบวนแหนกดูนาเกรงขามมากย่ิงข้ึนเทาน้ัน 
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(2)  ประเพณีของชาวไทยมุสลิม 

  1)  การเกิด และการโกนผมไฟ 

 รองศาสตราจารยเสาวนีย  จิตตหมวด ไดกลาวไวในหนังสือวัฒนธรรมอิสลามเกี่ยวกับการเกิดวา 

“องคอัลลอฮ”เปนผูใหรูปลักษณของมนุษย โดยพระองคทรงสรางมนุษยคนแรกข้ึนมาจากดิน แลวทรงเปา

วิญญาณเขาไป คือ ทานนบีอาดัม และคูครองของทานคือ พระนางฮาวา จากน้ันมนุษยชาติก็กําเนิดข้ึนมาดวยพระ

ประสงคของพระองคโดยผานจากการผสมกันของเช้ืออสุจิกับไขในมดลูก ซึ่งเปนเพศใดก็แลวแต  พระประสงค 

พระองคไดประทานโองการไววา “เราไดสรางมนุษยจากแกนแทของดิน แลวเราไดทําใหเขาเปนเช้ืออสุจิอยูในที่พัก

อันมั่นคง เราไดสรางใหเช้ืออสุจิเปนกอนเลือด แลวเราไดสรางใหกอนเลือดเปน กอนเน้ือ แลวเราไดทําใหกอนเน้ือ

มีกระดูก  แลวเราไดหุมกระดูกดวยเน้ือ แลวเราได ใหมีวิญญาณทําใหเขาเกิดมาเปนอีกกําเนิดหน่ึง ดังน้ันความ

จําเริญย่ิงแตอัลลอฮ ผูทรงเปนเลิศย่ิงแหงปวงผูสราง” 

 เมื่อเด็กคลอด หลังจากตัดสายสะดือ และอาบนํ้าทําความสะอาดทารกแลว ผูมีความรูทางศาสนา

จะทําพิธี อซาน คือ พูดกรอกหูขวา  และอิกอมะฮคือ เปลงเสียงเบา ๆ กรอกหูซาย เปนภาษาอาหรับ มีใจความวา 

“อัลลอฮผูทรงย่ิงใหญ  องคอัลลอฮผูทรงย่ิงใหญ ขาขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดอีกแลว นอกจากองคอัลลอฮ

ขาขอยืนยันวา ทานนบีมูฮัมมัด เปนศาสนทูตของพระองค จงมาสูการปฏิบัติละหมาดเถิดจงมาในทางที่มีชัยเถิด 

แทจริงขาไดยืนละหมาดแลว องคอัลลอฮผูทรงย่ิงใหญ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากองคอัลลอฮ”  

 การทําพิธีจะเปลงเสียงเบา ๆ กรอกที่หูขวากอน ตามขอความที่กลาวมาแลว วรรคละ 2 เที่ยว 

โดยไมตองกลาววรรคที่ 6 แลวจึงทําอิกอมะฮกลาววรรคละครั้งเดียวทุกวรรค 

 เมื่อเด็กคลอดได 7 วัน จะทําพิธีโกนผมไฟ ต้ังช่ือ และทําพิธีเชือดสัตว ในการต้ังช่ือเพื่อเปนมงคล

จะต้ังช่ือเปนภาษาอาหรับ โดยใชนามของพระศาสดา หรือคําที่มีความหมายดีงาม เชน มูฮํามัด หะมัด เปนตน  

สําหรับการเชือดสัตวหรือเรียกเปนภาษาอาหรับวา “อะกีเกาะฮ” น้ัน ถาเปนลูกชายจะเชือดแพะ  หรือ แกะ 2ตัว 

ถาเปนผูหญิงจะเชือดแพะหรือแกะ 1ตัว การเชือดสัตวไมจําเปนตองทําทุกครอบครัว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับฐานะของ

ครอบครัวดวย จุดมุงหมายของการเชือดสัตวก็เพื่อพลีตอพระผูเปนเจาที่ประทานทารกใหเกิดมา และใหการ

คุมครองทารก หลังจากเชือดสัตวแลวก็แบงเน้ือสัตวที่เชือดใหกับญาติพี่นอง บริจาคเปนทาน และไวรับประทาน

เอง 

  2)  การเขาสุหนัต 

 การเขาสุหนัต หรือ มาโซะยาวี เปนพิธีกรรมอยางหน่ึงของอิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอยาง

เครงครัด คําวา มาโซะยาวี เปนภาษามลายูถ่ิน หมายถึง การขริบหนังหุมปลายอวัยวะเพศ 

 มาโซะยาวี ในอดีตนิยมทําเมื่อเด็กอายุได 20 ป แตปจจุบันนิยมทําเมื่อเด็กอายุระหวาง 6-15  ป      

บางประเทศ เชน ซาอุดิอาระเบีย นิยมทํามาโซะยาวีหลังคลอดไมกี่วัน วัตถุประสงคของการทํามาโซะยาวี เพื่อ

ความสะดวกในการทําความสะอาดอวัยวะเพศอันจะมีผลตอการปฏิบัติศาสนกิจ คือการทําละหมาดในขอที่วาตอง

ชําระลางรางกายใหสะอาดกอนการละหมาด นอกจากน้ัน เพื่อปองกันการเกิดโรคที่จะสงผลถึงเพศสัมพันธ การ

ขริบหนังหุมปลายอวัยวะเพศ เปนสิ่งที่ทานศาสดาตองปฏิบัติ และใหปฏิบัติในสังคมของชาวไทยมุสลิม จึงนิยม

เรียกการขริบน้ีวา “คอต่ัน”สวนภาษามลายูใชศัพทวา “มาโซะยาวี” 
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2.  การละเลนพ้ืนเมือง 

  (1)  การละเลนพ้ืนบาน นาฎศิลป และดนตรี 

  1)  รองเง็ง 

 รองเง็งมีวัฒนาการมาจากการเตนรําพื้นเมืองของชาวเสปนหรือโปรตุเกส ซึ่งนํามาแสดงในแหลม

มลายู  เมื่อคราวที่ไดมาติดตอทําการคา  จากน้ันชาวมลายูพื้นเมืองไดดัดแปลงเปนการแสดงที่เรียกวา  “รองเง็ง”  

สําหรับในจังหวัดชายแดนภาคใตมีการเตนรองเง็งมาเปนเวลาชานาน ต้ังแตสมัยกอนการยกเลิกการปกครอง 7หัว

เมือง  โดยที่นิยมเตนกันเฉพาะในวังของเจาเมือง ฝายชายที่ไดรับการเชิญเขารวมงานรื่นเริงในวังจับคูเตนกับฝาย

หญิงซึ่งเปนบริวารในวังและมีหนาที่เตนร็องเง็งไดแพรหลายไปสูชาวบานโดยที่ใชเปนรายการสลับฉากของมะโยง  

ซึ่งมุงแตความสนุกสานและเงินรายไดเปนสําคัญไมรักษาแบบฉบับที่สวยงามซ้ํายังเอาจังหวะเตนรําอื่น ๆ เชน รุม

บา แซมบา ฯลฯ เขาไปปะปนดวย  ทําใหคนที่เคยเตนรองเง็งมาแตเดิมมองเห็นวา รองเง็งไดเปลี่ยนไปในทางที่ไมดี 

จึงพากันเสื่อมความนิยมไปช่ัวระยะหน่ึง 

 ใน พ.ศ. 2494ไดมีการรื้อฟนรองเง็งข้ึนมาอีกครั้งหน่ึง โดยทานขุนจารุวิเศษศึกษาการ  

ศึกษาธิการอําเภอเมืองปตตานี ไดนําเพลง รองเง็งด้ังเดิม 2เพลง คือ ลากูดูวอ และเมาะอีนังชวามาปรับปรุงทาเตน

ข้ึนจากรองเง็งของเดิม  เพื่อแสดงในงานปดอบรมศึกษาภาคฤดูรอนของคณะครูจังหวัดปตตานี  ปรากฏวารองเง็ง

กลายเปนที่แปลกใหม และไดรับความสนใจจากคนทั่วไปเปนอยางย่ิง อีกครั้งหน่ึง 

 ตอมาสมาคมงัต  สมาคมของชาวมุสลิมในจังหวัดปตตานีซึ่งติดตอไปมาหาสูระหวางปตตานี กลัน

ตัน มาเลเซียอยูเสมอ ไดนําเอาเพลงจินตาซายัง ปูโจะปชัง เลนัง ฯลฯ  เขามาเผยแพรในประเทศไทย ทําใหเพลง

รองเง็งมีเพิ่มมากข้ึน  ประกอบกับมีผูศึกษาคนควาเพิ่มเติมและประดิษฐดัดแปลงทาเตนข้ึนใหม  เชน จากทาเดิน

ของหนังตะลุง และทารําของไทยทําใหเพลงรองเง็งมีเพิ่มมากข้ึนซึ่งรวบรวมไดถึง  13เพลง 

  เพลงและเน้ือรองเพลงรองเง็ง  เพลงที่ใช มีอยู 13เพลง  คือ ลากูดูวอ จินตาซายัง เมาะอีนังลา

มา อาเนาดิด๊ิดึนดังซายัง บุหงารําไปหรือรุมบารองเง็ง มาสแมระหจินโยดี วักตูมาลีม ฮารี เลนนัง เมาะอินังบารู 

เมาะอินังแลเงาะ และเมาะอินังชวา แตปจจุบันน้ีที่ปรากฏวายังมีการเตนอยูเพียง 8เพลง  คือ  ลากูดูวอ เลนนังปู

โจะปซัง เมาะอินังชวา   จินตาซายัง เมาอินังลามา อาเนาะดิด๊ิ บุหงารําไป หรือรุมบารองเง็ง ในการจัดการแสดง 

ผูจัดการแสดง ผูจัดนิยมจัดแสดงเพียงครั้งละ 3 - 5เพลง โดยเลือกจาก 8เพลง ดังกลาว 

 สถานที่และโอกาสที่แสดง  แตเดิมรองเง็งในประเทศไทยน้ันมีเลนกันเฉพาะในบรรดา ผูสูงศักด์ิ 

เชน ในวังของพระยาพิพิธเสนามาตย ในโอกาสรื่นเริงสนุกสาน โดยเจาภาพจัดเตรียมผูเตนฝายหญิงไวเปนคูเตน

ของแขกที่รับเชิญมาในงาน เชน งานเลี้ยงหรืองานพิธีการตาง ๆ ดังน้ัน ผูเตนจึงมีเปนจํานวนมาก สถานที่เตนจึง

ตองเปนหองโถงที่มีขนาดกวางพอสมควร จุคูเตนไดจํานวนมาก 

  2)  ซีละ 

 ซีละเปนการตอสูปองกันตัวแบบหน่ึงของชาวไทยมุสลิม  เน่ืองจากมีกระบวนทาที่สงางาม

ภายหลังจึงจัดใหมีการแสดงซีละเพื่อดูศิลปะทารํา  มากกวาจะตอสูจริง ๆ นิยมเลนในงานมงคลทั่วไป  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเมื่อตอนรับแขกบานแขกเมือง 
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  3)  ลิเกฮูลู 

 ลิเกฮูลูเปนการละเลนพื้นบานแถบจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ไดรับความนิยมมากประเภทหน่ึง คํา

วา  “ลิเก” หรือ “ดิเกร”  เปนศัพทเปอรเซีย มีความหมาย 2ประการ คือ 

 1. หมายถึงเพลงสวดสรรเสริญพระเจา ปกติการขับรองเน่ืองในเทศกาลวันกําเนิดพระนบี ชาว

มุสลิมเรียกงานเมาลิด เลยเรียกการสวดดังกลาวน้ีวา “ดิเกรเมาลิด” 

 2. หมายถึงกลอนเพลงโตตอบนิยมเลนกันเปนกลุมหรือเปนคณะ เรียกวา “ลิเกฮูลู” 

 บางทานเลาวาลิเกฮูลูไดรับแบบอยางมาจากคนพื้นเมืองเผาซาไก ซึ่งมีการเลนอยางหน่ึงเรยีกตาม

ภาษามลายูวา  “มะนอฆอออแฆสาแก” แปลเปนภาษาไทยวา มโนหราคนซาไก กลาวคือ เขาเอาไมไผมาตัดทอน

สั้น  ทะลวงปลองออกใหกลวงหัวกลวงทายแลวเอาเปลือกไมหรือกาบไม เชน กาบหมาก มาหุม หรือ  เสียบติดไว

ขางหน่ึง อีกขางหน่ึงเปดไว แลวใชไมหรือมือตีขางที่หุม ทําใหเกิดเสียงดัง แลวรองรําทําเพลงขับแกกัน ตามประสา 

ชาวปา วากันวากระบอกไมไผที่หุมกาบไมขางหน่ึงน้ัน ไดกลายเปนรํามะนาและบานอ  ที่ใชกันมาจนทุกวันน้ี 

 ผูรูบางทานกลาววา  ลิเกฮูลูเอาแบบอยางการเลนลําตัดของไทยผสมเขาไปดวย บางทานเลาวา 

ในสมัยปกครอง 7หัวเมือง ถามีงานพิธีตาง ๆ เชน เขาสุหนัต มาแกปูโละ เจาเมืองตาง ๆ มารวมพิธีและชมการ

แสดง เชน มะโยง โนรา และละไป ละไปน้ัน คือ การรองเพลงลําตัดภาษาอาหรับและเรียก “ซีเกรมัรฮาแบ” การ

รองเปนภาษาอาหรับ ถึงแมจะไพเราะแตคนไมเขาใจ จึงนําเอาเน้ือเพลงภาษาพื้นเมือง รองใหเขากับจังหวะ

รํามะนา จึงกลายมาเปนลิเกฮูลูสืบทอดจนถึงปจจุบัน 

  วิธีการละเลนกอนการแสดงลิเกฮูลูน้ัน จะมีการรองปนตนอีนัง กอนตัวอยางบทปนตนอินัง เชน 

    บูรงตะตือเบะ  บูรงฌือลาโตะ 

    ตือรือแบมือแลวอ ตาญงตะตานิ 

    มีเตาะตาเบะ  ซือลากอดาโตะ 

    ดาตู บือตือรอ  ดารีซีนี 

(นกตะตือเบะ  นกฌือลาโตะบินรอนเหนือแหลมตานี 

ขอคารวะพระผูทรงศรีภูบดีและโอรสแหงสถาน) 

  กลาวกันวาเจาเมืองตานีสมัยอดีต  มักเรียกคณะปนตนอินังที่มี ช่ือเสียงเขาไปแสดงในวัง 

โดยเฉพาะเน่ืองในพิธีเขาสุหนัดลูกชาย  ตอมาคณะปนตนอินังก็เปลี่ยนมาแสดงลิเกฮูลู  ชาวบานมักเรียกการแสดง

ประเภทน้ีแตกตางกัน เชน ที่กลันตันเรียก  “ลิเกบารัต” หรือ “บาฆะ” (ลิเกตะวันตก) ปตตานี เรียก “ลิเกฮูลู”  

(ลิเกเหนือ)ผูเลนลิเกฮูลูหลายทานกลาวถึงการฝกวา บางคนขามฝงไปเรียนที่กลันตัน โดยใชเวลาประมาณ 1เดือน  

สมัยโบราณไมมีการฝกหัดผูหญิงเลนลิเกฮูลู  แตสมัยน้ีดาราลิเกฮูลูหลายคนเปนหญิง เชน คณะเจะลีเมาะ ซึ่งมีลูกคู

เปนหญิงลวน  และบางคนเปนดาราโทรทัศนอันเปนยอดนิยมของมาเลเซียปจจุบันลิเกฮูลูเปนยอดนิยมของชาว

ไทยมุสลิม นอกจากจะแสดงในงานมาแกปูโละ งานสุหนัต งานเมาลิด งานฮารีรายอแลว แมแตสถานีวิทยุใน

ทองถ่ินก็จัดรายการเสนอลิเกฮูลูและเปนที่ช่ืนชอบของชาวบานทั่วไป 

 

 

 



79 

 

  4)  มะโยง 

  มะโยงเปนการแสดงเพือ่เฉลมิฉลองหรือเพื่อความรื่นเรงิ กําเนิดของมะโยงมผีูสันนิษฐานแตกตาง

กันไปหลายกระแส  ดังน้ี 

  1.  มะโยงเปนการแสดงทีเ่กิดจากในวังของเมืองปตตานี เปนครั้งแรก เมื่อประมาณ 400ป 

มาแลว  จากน้ันแพรหลายไปทางกลันตัน 

  2.พิจารณาจากรูปศัพท ซึ่งกลาววา คําวา “มะโยง” มาจากคําวา “มัคฮียัง” (MAKHIANG) 

แปลวา เจาแมโพสพ เน่ืองจากพิธิทําขวัญขาวในนาของชาวมุสลิมในสมัยโบราณน้ัน จะมีหมอผูทําพิธีทรงวิญญาณ

เจาแมโพสพเปนการแสดงความกตัญูที่เจาแมโพสพมีเมตตาประทานนํ้านมมาใหเปนเมล็ดขาว เพื่อเปน

โภชนาหารของมนุษย ตลอดทั้งเพื่อขอความสมบูรณพูนสุข ความสวัสดิมงคลใหบังเกิดแกชาวบานทั้งหลาย ในพิธี

จะมีการรองรําบวงสรวงดวย ซึ่งในภายหลังไดวิวัฒนาการมาเปนละครที่เรียกวา “มะโยง” 

  3.มะโยงเปนการแสดงที่ไดรับอิทธิพลมาจากชวาต้ังแตครั้งโบราณ แลวเปนที่นิยม แพรหลายใน

หมูชาวไทยมุสลิมในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต และไดอธิบายเพิ่มเติมโดยกลาวถึงที่มาของคําวา มะโยง คําวา 

มะ หรือเมาะ แปลวา แม สวนโยง หรือโยง เปนพระนามของเจาหญิงพระองคหน่ึงแหงชวา จึงชวนใหสันนิษฐาน 

เครื่องดนตรี นิยมใชกันอยู 3ชนิด คือ รือบะ จํานวน 1  - 2คน กลองแขก 3หนา จํานวน 2ใบ และฆองใหญเสียง

ทุมแหลมอยางละใบ มะโยงบางคณะยังมีเครื่องดนตรีอีก 2ช้ิน คือ กอเลาะ(กรับ) จํานวน 1คู และจือแระ จํานวน 

3 - 4อัน (จือแระ ทําดวยไมไผยาวประมาณ 16–18น้ิวใชตี) 

ผูแสดง มะโยงคณะหน่ึง ๆ มีคนประมาณ 20–30คน เปนลูกคูเลนดนตรี 5 - 7คน นอกน้ันเปนผูแสดงและเปน

ผูชวยผูแสดงบาง  ผูแสดงหรือตัวละครสําคัญมี 4ตัว คือ 

1.  ปะโยง หรือเปาะโยง แสดงเปนพระเอก มีฐานะเปนกษัตริยหรือเจานาย ตัวปะโยงจะใช

ผูหญิงรางแบบบางหนาตาสะสวย มีเสนห ขับกลอมเกง นํ้าเสียงดี เปนผูแสดง 

  2.มะโยงหรือเมาะโยง แสดงเปนนางเอก มีฐานะเปนเจาหญิงหรือสาวชาวบานธรรมดาตามแต

เน้ือเรื่องที่แสดง ใชผูหญิงรางแบบบาง หนาตาดีเปนผูแสดง 

  3.  ปอรันมูดอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ 1มีฐานะเสนาคนสนิทหรือคนใชใกลชิดของปะโยง ใชผูชาย

หนาตาทาทางนาขบขันชวนหัว เปนผูแสดง ปอรันมูดอ จะพูดจาตลกคะนอง สองแงสองมุม ฉลาดทันคน กลาหาญ 

แตบางครั้งโงทึบและขลาดกลัว ตาขาว 

  4.ปอรันดูวอ แสดงเปนตัวตลกตัวที่ 2มีฐานะเปนเสนาคนสนิทตัวรองของเปาะโยง เปนเพื่อสนิท

ของปอรันมูดอ จะเปนตัวที่คอยสนับสนุนใหปอรันมูดอสามารถตลกจี้เสนไดมากข้ึน 

โรงหรือเวทีแสดง  ปจจุบันโรงมะโยงปลูกเปนเพิงหมาแหงน ยกพื้นสูงประมาณ 1เมตร กวาง 5 -6 เมตร ยาว 8 - 

10เมตร จากทายโรงประมาณ 1 - 2เมตร จะกั้นฝา 3ดาน คือ ดานทายกับดานขางทั้งสอง ดานหนาใชฉากปดกั้น

ใหมีชองออกหนาโรงได เน้ือที่ดานทายโรงใชเปนที่แตงกายเก็บของและพักผอนนอนหลับ ดานหนาโรงเปนโลงทั้ง 

3ดาน จากพื้นถึงหลังคาดานหนาสูงประมาณ 3.5 เมตร ชายหลังดานหนาน้ีจะมีระบายปายช่ือคณะอยางโรงลิเก

หรือโนรา สวนใตถุนโรงใชเปนที่พักหลับนอนไปดวย 

  โอกาสที่แสดง มะโยงจะแสดงในงานเฉลิมฉลองงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงอื่น ๆ ตามที่เจางาน

รับไปแสดง ปกติแสดงในเวลากลางคืนโดยเริ่มแสดงราว 19นาฬิกา เลิกเวลาประมาณ 1นาฬิกา 
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3.  อาหารประจําถ่ินท่ีสําคัญ 

  (1)นาซิดาแฆ 

 อาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและอรอยมาก รสชาติ หวาน มัน หอมดวยสวนผสมตาง 

ๆ บวกกับกรรมวิธีการปรุงที่สะอาดตามแบบฉบับชาวอิสลาม โดยนําขาวเจาและขาวเหนียว ในสัดสวนขาวเจา

มากกวามาคลุกเคลาจนเขากัน น่ึงจนสุก ใชหางกะทิมาคลุกใหทั่ว จากน้ันยกไปน่ึงบนเตาอีกครั้ง เสร็จแลวนําหัว

กะทิมามูล พรอมกับโรยหอมแดงซอยเปนแผนบาง ๆ  และฮาลือบอ (เครื่องเทศ) นาซิดาแฆ ที่ปรุงเสร็จจะหอมมัน 

แตหากนํามารับประทาน อยางเดียวลวน ๆ จะไมไดรสชาติแบบตนตําหรับ สวนใหญจะนิยมทานกับแกงกะทิปลา

โอ แกงกะทิไก และแกงไขไก - ไขเปด โรยหนาดวย  ขาวค่ัวและมะพราวค่ัวที่ตําจนละเอียด 

  (2)ไกกอและ 

  เน้ือไกนุมเจือดวยรสกลมกลอมของเครื่องปรงุ ซึ่งประกอบดวยหอมแดง กระเทียม พริกหยวก

แหง กะป ลูกผกัชี นํ้าตาลแวนที่ตําจนเขากันผสมกับนํ้ามะขามเปยก กะทิ โดยกอนจะนําไปราดบนไก ตองนําไกทา

เกลอืแลวยางดวยไฟออน ๆ เสียกอน แลวยางตออีกเล็กนอยก็จะไดไกยางทีม่ีสสีันแตกตางจากทั่วไป คือ  มีสี

นํ้าตาลอมสม รบัประทานไดเลยโดยไมตองมีนํ้าจิม้  เน่ืองจากรสชาติจะกลมกลอมอยูแลว 

  (3)สะเตะเน้ือ 

 สวนใหญจะเปนสะเตะเน้ือวัวและเน้ือไก ลักษณะคลายกับหมูสะเตะทางภาคกลาง เพียงแตของ

ปตตานีจะตองทานแกลมกับขาวอัดและอาจาด ที่นําไปตมเค่ียวละเอียดกวนจนแหง นํามาหอดวยผาขาว 

จนจับตัวเปนกอน แลวหั่นเปนช้ินสี่เหลี่ยมพอดีคํา ทานกับสะเตะเน้ือวัว ซึ่งเลือกตรงสวนของเน้ือสันสวย ๆ  มาแล

เปนช้ินเล็ก ๆ  หมักกับซีอิ้วขาว ตะไคร ขมิ้นผง แลวนําไปยางดวยไฟออนๆ จนสุกหอมกรุนและรสชาตินุมนวลจิ้ม

กั บ นํ้ า แ ก ง สู ต ร เ ด็ ด  ซึ่ ง ใ ช นํ้ า ก ะ ทิ ผ ส ม กั บ พ ริ ก แ ด ง  หั ว ห อ ม  ก ร ะ เ ที ย ม  นํ้ า ม ะ ข า ม เ ป ย ก  

ถ่ัวลิสง และเครื่องปรุงรสตาง ๆ จนรสกลมกลอม 

  (4) โรตีมะตะบะ 

  เปนอาหารข้ึนช่ือที่อยูคูกับชาวมุสลิม ใชแปงโรตีหอไสไวภายในจะเปนเน้ือวัว หรือเน้ือไก ผสม

เครื่องเทศรสหอมหวานกลมกลอม หากมองใหดีก็จะคลายกับไขยัดไส เมื่อทอดเสร็จแลวจะทานคูกับอาจาด โรตีนํ้า

แกง จะ เปนแป ง โร ตีธร รมดาหรื อโร ตีใส ไข  แต ไมตอง ใสนมและ นํ้าตาล  นํามาหั่น เปน ช้ินพอดีคํ า 

รับประทานกับนํ้าแกง  โรตีกลวยหอม  แบบน้ีหลาย ๆ คนอาจจะเคยทานกันบางแลว คือ โรตีทอด โดยมีเน้ือของ

กลวยหอมฝานผสมแลวหั่นเปนช้ิน ๆ รสชาติจะหวานหอม แตไมเลี่ยนจนเกินไป อีกแบบหน่ึงก็ คือ โรตีธรรมดาใส

นมนํ้าตาล  แตจะตางจากที่เราทานแหงอื่น ๆ ก็คือ โรตีสวนใหญจะไมทอดจนกรอบ นิยมทอดแบบหนานุม

มากกวา 

  (5) ซอเลาะพริกหยวก 

 เปนอาหารที่นิยมทําคราวละมาก ๆ เชน งานเลี้ยงงานแตงงานหรือนําไปขาย  ใชรับประทานเปน

กับรับประทานเปนของวาง หรือทําเปนอาหารสําหรับฝากญาติพี่นอง เครื่องปรุงประกอบดวยพริกหยวก ปลาทูสด 

มะพราวทึนทึก ตะไคร หัวหอมแดง กระเทียม ไขไกหรือไขเปด เกลือ และนํ้าตาล 
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  (6) รอเยาะ 

 เปนอาหารวางชนิดหน่ึง มีคุณคาทางอาหารลักษณะเชนเดียวกับสลัด เครื่องปรุงประกอบดวย 

เสนหมี่ลวก เตาหูทอดและกุงชุบแปงทอดหั่นเปนช้ินสี่เหลี่ยมผืนผาเล็กขนาดน้ิวมือ ถ่ัวงอก แตงกวาหั่นเปนช้ินบาง 

ๆ ผักบุงลวกหั่นเปนช้ินเล็ก และไขตม 

  (7) ขาวยํา 

 ขาวยําปกษใต เปนอาหารที่เช่ือวาทุกคนตองเคยลิ้มลองกันมาบางแลว เพราะเปนอาหารที่ข้ึนช่ือ

ของชาวใตจนดูเหมือนจะกลายเปนสัญลักษณอาหารปกษใตอีกเมนูหน่ึง ขาวยําของชาวใต จะอรอยหรือไมก็ข้ึนอยู

กับนํ้าบูดูเปนสําคัญ นํ้าบูดูมีรสเค็ม แหลงที่มีการทํานํ้าบูดูมากคือจังหวัดยะลาและปตตานี เวลานํามาใสขาวยํา

ตองเอานํ้าบูดูมาปรุงรสกอน จะออกรสหวานเล็กนอยแลวแตความชอบ นํ้าบูดูของชาวใตมีกลิ่นคาวของปลา 

เพราะทํามาจากปลา กลิ่นคลายปลาราของทางภาคอีสาน แตกลิ่นนํ้าบูดูจะรุนแรงนอยกวา เน่ืองจากนํ้าบูดูมีรส

เค็ม ชาวใตจึงนํามาใสอาหารแทนนํ้าปลา 

  (8) โรตีปาแย 

 สวนใหญชาวปตตานีจะซื้อมารับประทานกับนํ้าชา กาแฟ เปนอาหารเชาปจจุบันกลางคืนก็มี 

โรตีขาย บางก็รับประทานเปนอาหารวาง ก็จะไดประโยชนโดยเฉพาะคารโบไฮเดรต และไขมัน บางคนชอบกินโรตี

ใสไข ก็จะไดโปรตีนไปดวย 

 

 

 

........................................ 
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

 

1.  สภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

  ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานีตามประเด็นการพฒันา 

ประกอบดวยขอบขายและปริมาณของปญหาดังน้ี 

  จากการรวบรวมขอมูลสภาพปญหาความตองการจากหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย

ประชาคมจังหวัดสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ที่ไดรวมระดม

ความคิดเห็นในเวทีประชาคมตามเขตพื้นที่อําเภอตางๆทั้ง12อําเภอประกอบกับขอมูลบรรยายสรุปจังหวัดปตตานี

ป2553โดยสํานักงานจังหวัดปตตานี  สามารถสรุปปญหาไดดังน้ี 

(1)  สภาพปญหาดานเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตามราคาประจําปจําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ.2552มูลคา 

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดปตตานีตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิตป  2552  มีมูลคา 41,189ลาน

บาทรายไดเฉลี่ย(Per capita GPP)58,724บาท/หัว/ป  รายไดเฉลี่ยตอคนลดลงจากป2551 โดยมีรายไดเฉลี่ย

ลดลง216บาทอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป  2552ไดเพิ่มข้ึนจากป2551คิดเปนรอยละ1.1สําหรับสาขาการ

ผลิตที่สําคัญของจังหวัดคือ   สาขาประมง  มีมูลคา  11,483ลานบาท  คิดเปนรอยละ26.15รองลงมาเปนสาขา

เกษตรกรรม  การลาสัตว และการปาไม  มีมูลคา 6,566ลานบาท  คิดเปนรอยละ  16.38สวนสาขาที่มีมูลคานอย

ที่สุด  คือ  การทําเหมืองแรและเหมืองหิน และลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  มีมูลคา  43 ลานบาท  ซึ่งมีสัดสวน

เทากันคิดเปนรอยละ1.11ตามลําดับ 

  ความตองการ 

  1.  พัฒนาทกัษะและฝมือแรงงาน 

2.  สงเสริมความรูในดานการประกอบอาชีพ     

 3.  ลดตนทุนการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  4.  ใหเกษตรกรมีอาชีพหลักและมรีายไดเพิ่มข้ึน 

  5.  การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐที่มีความตอเน่ือง 

  6.  ใหมีการจางแรงงานในพื้นที ่

  7.  ขยายสินเช่ือเพื่อการลงทุนในภาคธุรกิจขนาดเล็ก  ขนาดยอม  ขนาดกลาง 

  8.  จัดต้ังตลาดกลางเพือ่จําหนายสินคาหน่ึงตําบล  หน่ึงผลติภัณฑ 

  9.  ระดมความรวมมือทกุภาคสวนลงพื้นที่เปาหมาย 

11. สรางเครือขายการผลิตและการจําหนาย  
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การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

ประชาชนมีอาชีพมีงานทํามีรายไดเพิ่มข้ึนลดปญหาการวางงาน  ลดความยากจนชุมชนเขมแข็ง

และเศรษฐกิจรุงเรือง 

ดานการสงเสริมอาชีพ เนนการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพพื้นที่ใหสามารถพึ่งตนเองสนับสนุน 

เงินทุนประกอบอาชีพสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิต  สงเสริมการขายตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ดําเนินการ  

คือ 

1.  เพิ่มการผลิตขาวใหพอกิน  โดยพิจารณาจากพื้นที่นาที่อยูในเขตชลประทาน 

  2.  สงเสริมกลุมอาชีพในรูปสหกรณ 

3.  สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตจากประมงเนนกลุมอาชีพใหปตตานีเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร 

ฮาลาล  เพื่อการสงออกไปยังประเทศตะวันออกกลาง 

  (2)สภาพปญหาดานสังคม 

  ประกอบดวยปญหาดานความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปญหายาเสพติดปญหาสุขภาพ

อนามัยปญหาดานการศึกษา 

(3)  สภาพปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปจจุบันเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใตนํามาซึ่งความสูญเสียชีวิต

ตํารวจทหารขาราชการและประชาชนผูบริสุทธ์ิมีผลทําใหระบบเศรษฐกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใตอยูในสภาวะที่

ตกตํ่าไมวาจะเปนดานโรงแรมรานคา  และแหลงทองเที่ยวภายใน3จังหวัดถึงแมวารัฐบาลจะจัดสงกําลังเจาหนาที่

ทั้งทหารตํารวจจากนอกพื้นที่มาชวยเหลือ  แตเหตุการณจะย่ิงทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จากเดิมใชมีดเปน

อาวุธไลฟนคนบริสุทธ์ิ  พระ  เปลี่ยนเปนใชอาวุธปน   จนกลายเปนใชระเบิดลอบทํารายเจาหนาที่ เปนปญหาที่

รัฐบาลพยายามหาแนวทางแกไขอยูในปจจุบัน 

  ความตองการ 

  ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  การเกิดอาชญากรรมนอยลง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน  

(4)  สภาพปญหาดานสุขภาพอนามัยในป  2551 

  ดานสาธารณสุขแมจังหวัดจะมีสถานพยาบาลครอบคลุมทุกอําเภอทุกตําบลแตเมื่อเปรียบเทียบ

จํานวนบุคลกรทางการแพทยตอประชากรซึ่งนับวามีสัดสวนที่สูงมากขณะที่ทันตแพทยมีสัดสวน (1:18,735)เภสัช

กร(1:11,451)และแพทย(1:7,828)ประกอบกับอัตราการตายของทารก ในป2551ยังอยูที่67:81ตอการเกิดมีชีวิต

พันคนน่ันคือปญหาที่สําคัญของสาธารณสุขเชนปญหาดานอนามัยแมและเด็กปญหาโรคติดตอทั้งโรคประจาํตัวและ

โรคเอดสอุบัติเหตุมีแนวโนมสูงข้ึนประชากรและอัตราการเกิดของทารกเพิ่มจากป2551คอนขางมากสวนโรคที่ไม

ติดตอเชน โรคหัวใจการติดเช้ือในกระแสโลหิตโรคหลอดเลือดในสมองฯลฯก็ยังเปนโรคที่ฮิตที่คุกคามชีวิตของ

ประชาชน 
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ความตองการ 

  1.  ประชาชนสามารถเขาถึงบริการในภาครัฐไดเทาเทียมกัน 

  2.  มีการรวมกลุมในรูปของประชาคมเพื่อการสรางสุขภาพ 

  3.  ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลในสังคม  เพื่อพัฒนาตนเองในระยะยาว 

  4.  ในกลุมแรงงานไดรับสวัสดิการคุมครองแรงงานที่เหมาะสมมีความปลอดภัย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1.  ประชาชนมีสุขภาพดี  สามารถพึ่งตนเองได 

  2. ชุมชนมีศักยภาพแกปญหาของตนเองได และมีการขยายเครือขายเช่ือมโยงเพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันใหมากข้ึน 

  3.  ผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสวัสดิการที่มั่นคงและเขาถึงระบบประกันสังคม 

4. องคกรทองถ่ิน/เอกชน/ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินไดมาก

ข้ึน 

(5)  สภาพปญหาดานการศึกษา(ขอมูลประจําป 2549) 

  ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต1ประกอบดวยอําเภอเมือง  อําเภอ        ปะ

นาเระ  อําเภอยะหริ่ง  อําเภอสายบุรี  อําเภอไมแกน  อําเภอกะพอ 

  1.  ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับอายุยางเขาปที่7 - 15เขารับการศึกษาภาคบังคับ รอยละ 

111 (สังกัด สพฐ. 83.74สังกัดอื่นๆ 16.26)  

  2.  เด็กที่เขาสูระบบแลวออกกลางคันระดับประถมศึกษารอยละ1.44ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

รอยละ1.25ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ1.46 

  3.  เด็กที่จบช้ันม.3เรียนตอช้ัน ม.4รอยละ 74.64 

  4.  นักเรียนตอช้ันม.6เรียนตอระดับอุดมศึกษารอยละ 66.7    

 5.  ผลสัมฤทธ์ิในทุกระดับชวงช้ันปการศึกษา2548โดยเฉลี่ยคอนขางตํ่าทุกวิชาเมื่อเปรียบเทียบกับป

การศึกษา2546(กอนเหตุการณความไมสงบ)  

  ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานีเขต2ประกอบดวยอําเภอยะรังอําเภอ  หนองจิก

อําเภอโคกโพธ์ิอําเภอมายออําเภอทุงยางแดงอําเภอแมลาน 

1.  ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับปการศึกษา2549เขารับการศึกษาภาคบังคับรอยละ  

98.73ยังไมเขาเรียนรอยละ1.27 

  2.เด็กที่เขาสูระบบแลวออกกลางคันระดับประถมศึกษารอยละ1.56ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

รอยละ4.51ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 3.3 

  3.  นักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได ช้ันประถมศึกษาปที่ 1รอยละ 27.22ช้ันประถมศึกษาปที่ 2

รอยละ 27.23และช้ันประถมศึกษาปที่ 3รอยละ 25.82 

  4.  นักเรียนตอช้ัน ม.6เรียนตอระดับอุดมศึกษา  ในปการศึกษา2548รอยละ 93 

  5.  ผลสัมฤทธ์ิในทุกระดับชวงช้ันในทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉลี่ยคอนขางตํ่าเกือบทุกวิชาจาก

สภาพขอมูลทางการศึกษาดังกลาว มีปจจัยอันเน่ืองมาจาก 
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1)ปญหากอความไมสงบในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต  

 2)  ปญหาโรงเรียนขาดแคลนสือ่ อุปกรณที่ทันสมัย 

 3)  ปญหาขาดแคลนครูในสาขาวิชาตางๆ 

 4)  ปญหาดานบริหารจัดการ 

   5)  ปญหาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 6)  ปญหาดานการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ 

 7)  ปญหาดานครผููสอนในโรงเรียนเอกชนยายออก 

 จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรงพัฒนาและปฏิรูปทางการศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชน 

ของจังหวัดปตตานี เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และเปนกําลังสําคัญของชาติ ตอไป 

  ความตองการ 

1.  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 

  2.  เพิ่มมาตรการใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนและเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 

3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในทุกกลุมสาระวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย 

4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเทาเทียมกันทั้งทางศาสนาและสาย 

สามัญ 

5.  เพิ่มศักยภาพทางดานวิชาการและทางการบริหารแกผูบริหารโรงเรียน  (เอกชน) 

  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

การศึกษาของจังหวัดปตตานี   มีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทีก่ําหนดไว  ผูที ่

มีอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียนในระบบโรงเรียนตามเปาหมายกระทรวงศึกษาธิการ 

  (6)  สภาพปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานประกอบดวยปญหาถนนชํารุดไมไดมาตรฐานและไมมีความ

ปลอดภัยในการคมนาคมไมมสีะพานขาดแคลนนํ้าสําหรับการอุปโภคและบริโภครวมทัง้ไฟฟาระบบแสงสวาง 

ถนนชํารุดไมไดมาตรฐานสาเหตุเกิดจากนํ้าทวมกัดเซาะถนนทําใหเปนหลุมเปนบอ 

ไมมีความปลอดภัยในการคมนาคมและมีถนนที่กอสรางอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน  ซึ่งการดําเนินการกอสรางในพื้นที่

ดังกลาวลาชา  ประกอบกับชาวบานไมยินยอมใหที่ในการกอสรางถนน 

ความตองการ 

  1.  ใหสวนราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของ   กอสรางถนนใหไดมาตรฐาน 

  2.  พัฒนาถนนโดยเฉพาะในชุมชนใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง 

  สะพานมีไมเพียงพอและไมไดมาตรฐานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีคลองชลประทานและในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล 

  ความตองการ 

  1.  สะพานขามคลองชลประทาน   

2.  ใหมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกอสรางสะพาน 
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นํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่จังหวัดปตตานี  มีนํ้าใตดินที่มีสภาพเปนสนิมขุดเจาะแลว 

นํ้าเปนสีแดง  ทําใหไมสามารถใชบริโภคได  ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 

สําหรับนํ้าประปา  ราษฎรไดรับความเดือดรอนไมมีนํ้าประปาใช  ซึ่งมีหลายหนวยงาน 

ไดทําการสํารวจแตไมไดดําเนินการแกไขปญหา และมีบางหนวยงานที่ไดดําเนินการกอสรางประปาใหกับหมูบาน 

แตไมไดใหความรูสรางความเขาใจกับชุมชนในการดูแลรักษา รวมทั้งไมไดมีการติดตาม และบํารุงรักษา  จนบาง

แหงตองกลายเปนประปาราง  สาเหตุมาจากไมไดทําการสํารวจสภาพปญหาความตองการของประชาชนตาม

สภาพความตองการที่แทจริง  เชน  กอสรางประปาแลวนํ้าไมเพียงพอกับความตองการของชุมชนหรือกอสราง

ประปาแลวแตไมมีนํ้า/นํ้าเปนสนิม 

  ความตองการ 

  1.  ใหมีการกอสรางประปาใหครอบคลมุทุกหมูบาน 

2.  กําหนดหนวยงานที่มหีนาทีร่ับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษา  และซอมบํารุง 

  3.  จัดใหมีการต้ังกลุมผูใชนํ้าประปาภายในหมูบาน  ตําบล 

ไฟฟาประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานีมีความตองการไฟฟาสาธารณะใชในหมูบานและ 

โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันเกิดความไมสงบในพื้นที่  ทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอนเกิดความไมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน    

  ความตองการ 

  ใหหนวยงานเจาของพื้นที่ต้ังงบประมาณอุดหนุนการไฟฟา เพื่อขยายเขตไฟฟาใหทั่วถึง และ

เพียงพอกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  1.  มีถนน   สะพานที่ไดมาตรฐานและเพียงพอกบัความตองการของชุมชน 

2.  มีนํ้าเพื่อการอปุโภคและบริโภคอยางพอเพียง 

  3.  มีไฟฟาแสงสวางในชุมชนทีล่อแหลม   

สภาพปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกอบดวย 

1.  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงเชนการกัดเซาะชายฝงขยะชุมชนนํ้าเสียแหลงนํ้าต้ืน

เขินการขุดหนาดินการดูดทรายทําใหตลิ่งพังนารางที่ดินเสื่อมโทรมจากการทํานากุง 

  2.  การกัดเซาะชายฝงโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลบางตาวา, ตําบลบางเขา  อําเภอหนองจิก  ตําบลนํ้า

บอ  อําเภอปะนาเระ,  ตําบลบางเกา  อําเภอสายบุรี,  ตําบลแหลมโพธ์ิ  อําเภอยะหริ่งและตําบลไมแกน  เกิดจาก 

1)  การขุดลอกรองนํ้าริมอาวปตตานี  (ป  2541) 

   2)  การดูดทราย/ตัดตนไมริมฝง 

   3)  นํ้าทวม 

 4)  การขุดทรายรมิทะเล 

 5)  การทําแนวปองกันคลื่นไมตอเน่ือง        

 6)  ขาดการศึกษาผลกระทบทั้งระบบงบประมาณ  และการพัฒนา 

3.  ขยะชุมชน  เน่ืองจาก 
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   1)  ไมมีทีร่องรับขยะ  และไมมีเตาเผาขยะ 

2)  ไมมีบอบําบัดขยะ 

3)  คนในชุมชนขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบ 

  4. นํ้าเสีย(บริเวณแมนํ้าปตตานีรอบอาวปตตานีปากคลองรอยตอตําบลบางเกา–ตําบลปะเสยะวอ

อําเภอสายบุรี)เน่ืองจาก       

 1)  การปลอยนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

2)  นํ้าเสียจากการทํานากุง                                

 3)  นํ้าเสียจากแหลงชุมชน  และบานเรือนราษฎร 

 4)  นํ้ามันบริเวณทาเทียบเรือ  

  5)  แหลงนํ้าต้ืนเขิน(ในพื้นที่ตําบลบางเกา,ตําบลปะเสยะวอ,ตําบลกะดุนงอําเภอ 

สายบุรี, อําเภอทุงยางแดง, ตําบลตุยงอําเภอหนองจิก,ตําบลแหลมโพธ์ิอําเภอยะหริ่งและอําเภอปะนาเระ)   

เน่ืองจาก 

   1)  ใชพื้นที่เกินศักยภาพ 

   2)  ขาดการดูแลบํารงุรักษาทีเ่หมาะสม 

   3)  ตะกอนทบัถมจากธรรมชาติ 

4)  ขาดระบบการจัดการใชนํ้าชลประทาน 

  5.  การขุดดิน/ขุดทราย(ในพื้นที่ตําบลกะดุนงอําเภอสายบุรี,อําเภอกะพอ,อําเภอ 

ปะนาเระและอําเภอยะหริ่ง)เน่ืองจาก 

  1)  ไมมีอาชีพอื่นที่ดีกวาอาชีพดูดทราย 

2)  ขาดจิตสํานึกและไมเขาใจถึงผลกระทบทีจ่ะตามมา 

  3)  นายทุนครอบครองพื้นที ่

  6.  นารางและที่ดินเสื่อมโทรม (ในพื้นที่บริเวณทุงหนองจิก  ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก  

ตําบลกะดุนงอําเภอสายบุรี,อําเภอปะนาเระ,อําเภอมายอ  และอําเภอยะหริ่ง)   เน่ืองจาก 

   1)  การทํานากุง 

   2)  ระบบชลประทานไมทั่วถึง 

   3)  การผลิตไมคุมทุน 

4)  ไมมีระบบตลาดสินคาทางการเกษตร 

5)  ขาดการจัดการที่ดี 

ความตองการ 

  1.  ศึกษาผลกระทบของระบบชลประทานทุกจุดในจังหวัดปตตานีโดยการสํารวจพื้นที่เก็บขอมูล

วิเคราะหขอมูลนําขอมลูมาวางแผนแลวดําเนินการรวมกับหนวยงานดังน้ี 

   1)  องคการบริหารสวนตําบล 

 2)  ประชาชนในพื้นที่ 

 3)  กํานัน  ผูใหญบาน 
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 4)  ชลประทานจังหวัดปตตานี 

 5)  เกษตรจังหวัดปตตานี 

 6)  ประมงจังหวัดปตตานี 

 7)  สํานักงานทรพัยากรนํ้า 

 8)  สถาบันการศึกษา 

 9)  องคกรเอกชน 

2.  สรางจิตสํานึกแกเยาวชนและชุมชนใหเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดย 

การอบรมเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งประชาชนในชุมชน  โดยใชสถานศึกษาและหมูบาน

ทุกหมูบาน หนวยงานที่รวมดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลกํานัน/ผูใหญบาน ผูนําศาสนา สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  องคกรเอกชน   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  ประมงจังหวัด  และ

เกษตรจังหวัด 

3.  ชดเชยเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  (โพงพาง,โปะ)  ใหแกชาวประมงและผูประกอบการ 

เลี้ยงหอยแครง,  หอยแมลงภู   และหอยนางรม 

  4.  เปดบอบําบัดนํ้าเสียที่มีอยูใหสามารถใชไดทั้งระบบ 

  5.  ควบคุมบอบําบัดนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม 

  6.  กอสรางเข่ือนริมทะเลระหวางบานตะโละสะมิแล  ตําบลแหลมโพธ์ิ 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  1.  มีแผนการดําเนินการจัดการดานสิ่งแวดลอมของจังหวัดที่มีศักยภาพในการแกไขปญหา 

  2. ประชาชนผูเกี่ยวของทุกคนมีแนวคิดตรงกันในการจัดการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

3.  กอใหเกิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของพื้นที่เปาหมาย 
 

2.  ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดปตตานีประกอบดวย 

  1.  มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  2.  มีทุนทางสังคมโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยสวนใหญนับถือศาสนาอสิลามที่สามารถเช่ือมโยง

กับโลกมลายูและมุสลิมได 

  3.  เปนพื้นที่ชายแดนที่เช่ือมโยงการคาการลงทุน  การคมนาคมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ

วัฒนธรรม 

  4.  เปนศูนยกลางเช่ือมโยงทางการศึกษาศาสนาอสิลาม 

  5.  ประชาชนสวนใหญสามารถใชภาษามาลายูทองถ่ินที่สามารถสื่อสารกบัประเทศเพื่อนบานได 

  6.  มีศักยภาพการเกษตรเชนยางพาราไมผลการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง 

  7.  มีพื้นทีป่าชายเลนที่อุดมสมบรูณ 

  8.  มีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณเชน  แมนํ้าปตตานี  สายบุรี  รวมทั้งระบบชลประทาน  ครอบคลุม

พื้นที่เกษตร 

  9.  มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่  เชน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขต

ปตตานี  วิทยาลัยอิสลามยะลา  สาขาปตตานี  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
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  10.  มีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทั้งทางรถยนต (4ชองจราจร)ทางรถไฟเขตอุตสาหกรรม

(ปตตานี)  และทาเทียบเรอืประมงขนาดใหญ 
 

3.  อุปสรรคในการพัฒนาจังหวัดปตตานี 

1.  สถานการณความไมสงบในพื้นที ่

2.ประชาชนในพื้นที่ไมยอมรบัความเปลี่ยนแปลงของสงัคมในปจจุบัน 

3.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมเปนไปตามแผน 

4.  พื้นฐานการศึกษาของประชาชนในจังหวัดปตตานีอยูในเกณฑคอนขางตํ่า 
 

4.  ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปนการประเมินผลการนําแผน  

พัฒนาประจําปไปสูการปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการดําเนินงานที่ผานมาจากจํานวน

โครงการและงบประมาณในแผนการดําเนินงาน  ประจําป  2554  กับจํานวนโครงการและงบประมาณที่

ดําเนินการจริงในป  2554 ปรากฏผลดังน้ี  

  ยุทธศาสตรท่ี  1ดานการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนาที่จะ

สงเสริมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความ

ตองการของทองถ่ินและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ตลอดจนสถาบัน

ครอบครัวใหมีความเขมแข็ง 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554 จํานวน  111 โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  70 โครงการ  คิดเปนรอยละ  63.06  โครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณดําเนินการ

ทั้งสิ้น  79,731,580.83.-บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  2ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน  มีแนวทางการพัฒนาเพื่อ

กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษา  ถนน  ทางเทา  ทอระบายนํ้า  สะพาน  ระบบขนสงทางนํ้าและทา

เทียบเรือ  ใหไดมาตรฐานและการคมนาคมที่สะดวก 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554  จํานวน  16  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  9  โครงการ  คิดเปนรอยละ  56.25  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  23,195,015.00.-  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี  3ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  มีแนวทางการ

พัฒนา  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู  กอสราง  ปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ

ย่ังยืน 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554  จํานวน  7  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  5  โครงการ  คิดเปนรอยละ  71.43  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  11,119,000.00.-  บาท 
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  ยุทธศาสตรท่ี  4ดานพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการวิสาหกิจชุมชน  และ

โครงการตามแนวพระราชดําริ 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554  จํานวน  9  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  8  โครงการ  คิดเปนรอยละ  88.89  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  611,393.00.-  บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  5ดานการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว  มีแนวทาง

การพัฒนา  เพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการ  ตลอดจนกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬาและ

สถานที่ทองเที่ยว 

มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554จํานวน  25  โครงการ  สามารถ 

ดําเนินการจริง  จํานวน  11  โครงการ  คิดเปนรอยละ  44.00 ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  9,606,640.00.-บาท 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุขมีแนวทางการ

พัฒนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554จํานวน  6  โครงการ  สามารถ

ดําเนินการจริง  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33  ของโครงการทั้งหมด  เปนเงินงบประมาณ

ดําเนินการทั้งสิ้น  1,139,000.00.-  บาท 

การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําป  2554  ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ปตตานีมีโครงการบรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป  2554จํานวน  174โครงการ  ไดดําเนินการจริง    

จํานวน  105 โครงการ  คิดเปนรอยละ  60.34 ของโครงการทั้งหมดที่ไดบรรจุไวในแผนการดําเนินงานประจําป 

การต้ังงบประมาณ  ถานําสวนงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําป  2553ต้ังไว 

178,993,900.-  บาท  งบประมาณในดําเนินการจริงเปนเงิน  125,402,628.83.-  บาท  เน่ืองจากองคการบริหาร

สวนจังหวัดปตตานีมีพื้นที่ดําเนินการทั้งจังหวัด  แตมีงบประมาณที่จํากัดโดยงบประมาณ  สวนใหญเปนเงินจัดสรร

ประเภทภาษีจากรัฐบาล  เงินรายไดที่จัดเก็บเอง ซึ่งจัดเก็บไดนอย  

องคการบริหารสวนจังหวัดไดนําแผนพัฒนาประจําปไปสูการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาจังหวัดปตตานี 

ไดอยูในระดับดี ซึ่งจะใหความสําคัญในการแกไขปญหาของประชาชนโดยพิจารณาถึงความเดือดรอนเรงดวนที่

เกิดข้ึนจากความตองการของประชาชนเปนหลัก     

 

 

******************* 
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สวนท่ี  4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป(พ.ศ. 2556–2558) 

 

1.  วิสัยทัศน  พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

  (1)  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

  การพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัดปตตานี  มุงเนนการพฒันาทรพัยากรมนุษย  และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  รวมทั้งสภาพแวดลอมในชุมชนใหอยูในสภาพที่ดี  เพื่อใหเกิดการพฒันาที่

ย่ังยืน สอดคลองกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 สอดรับนโยบายของรัฐบาลนโยบายจงัหวัด 

ตลอดจนถึงนโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน    ซึ่งไดกําหนดวิสยัทัศนการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด  ดังน้ี  

  “ สรางปตตานีเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม    มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ดํารงอยูบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม    อยูรวมกันอยางสันติ ” 

(2)  พันธกิจการพัฒนา 

  เปนการกําหนดถึงสิง่ที่องคการบรหิารสวนจังหวัดปตตานีจะตองดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวิสัยทัศน

ที่กําหนดไวประกอบดวย 

  1) พันธกิจการพฒันาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ 

  2) พันธกิจการพฒันาโครงการสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

  3) พันธกิจการพฒันาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4) พันธกิจการพฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) พันธกิจการพฒันาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเที่ยว 

6) พันธกิจการพฒันาสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข 

(4)  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

1)  จัดการศึกษาทุกระดับอยางมปีระสิทธิภาพสอดคลองตามความตองการของประชาชน 

และสถานศึกษา 

2)  ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกตองตามหลกัศาสนา 

3)  ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินไดรบัการสงเสรมิในทุกกจิกรรม   

4)  ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5)  ดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

6)  ประชาชนไดรับบริการอยางสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

7)  ประชาชนมีจิตสํานึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 

8)สรางเครือขายคมนาคมใหเช่ือมโยงระหวางกัน 

9)ประชาชนตระหนักในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล 

10) ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอ 

11) ประชาชนทุกกลุมทกุวัยใหความสนใจ  ตองการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพือ่รักษา 

สุขภาพ   
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12)  พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม  

13)  หนวยงาน  สวนราชการ  และองคกรอื่นๆ  ที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย  

ภายในจังหวัด  ไดรับการสนับสนุนในทุก ๆ ดานอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 

2.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง  3  ป  (พ.ศ.2556–2558)       

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไป

ตามความตองการของทองถ่ิน 

  2.  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับใหไดมาตรฐานสอดคลองตาม

ความตองการของทองถ่ิน 

  3.สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  อนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.  สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถานบันครอบครัว  

 5.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

6.สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด 

7.  การบริหารจัดการที่ดี 

8.  ปรับปรุง  จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานที่ตลอดจน

สภาพแวดลอมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี2พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  

แนวทางการพัฒนา 

1.  กอสราง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายนํ้า สะพาน ระบบการ 

ขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ  

2.  ปรับปรุง  ติดต้ังระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม  

3.  จัดใหมีและพัฒนาสถานที่เพื่อสาธารณะประโยชน  

4.  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรและการขนสง 

ยุทธศาสตรท่ี3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนา 

1.  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมแบบย่ังยืน 

2.  สงเสริม สนับสนุนการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

3.  กอสราง ปรับปรงุ และบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า 

 

 

 

 



94 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริม สนับสนุนวิสาหกจิ และโครงการตามแนวพระราชดําริ  

2. สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสรมิการคา การลงทุนในทองถ่ิน 

3. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 5พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับ และพัฒนา 

ทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ  

2. สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ  

3.กอสราง ปรับปรุงสถานที่เปนแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวของประชาชน 

4. ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

5.  สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ 

ทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี 6สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข  

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

2. สงเสรมิ สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนภายในจังหวัด 

3. การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพือ่ใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ 
 

3.  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข

ปญหาความยากจน  มีแนวทางการพฒันา  11แนวทาง 

1. สงเสริมสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริมสนับสนุนอาชีพดานการเกษตร  และปศุสัตวตามแนวทฤษฎีใหมสูนิคมอุตสาหกรรม 

อาหารฮาลาล 

3.  สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

  4.  สงเสริมการตลาด   การคา  การลงทุนใน ทองถ่ิน 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคา 

6.  สงเสริมสนับสนุนผูประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ 

7.  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดสินคา OTOP  

8. สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 

  9. พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนสินทรัพยทางปญญาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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 10. รณรงคใหความรูเพื่อสรางจิตสํานึกในการประหยัดและลดหน้ีสินในระดับครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  13แนวทาง 

1.  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ 

2.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม  ในการจัดการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ที่สอดคลองตามความตองการของประชาชน 

3.  สงเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา  ศาสนสถาน  ใหเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 

4.  สงเสริมสนับสนุนการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5.  สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเยาวชนไดมีสวนรวมในดานการแสดงออกดานความคิด และมีนิสัย      

รักในการเรียน 

6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน 

7.  สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธีตาง ๆ  

8.  สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน 

  9.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 

11.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผู

พิการ  ผูดอยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป 

11.  ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัด ฟนฟูทั้งทางดาน

รางกายและจิตใจแกผูติดยาเสพติด 

12.  สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

13.  สงเสริมการสรางสุขภาพตามวิถีชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว  มีแนวทางการ 

พัฒนา  8  แนวทาง 

1.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา   การออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

2.  สงเสริมการพัฒนาทักษะดานการกีฬา  สูความเปนเลิศ 

3. สงเสริมสนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา 

4.  สงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว 

5.  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวทุกประเภท 

6.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานกีฬาและการทองเที่ยว  

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ การกีฬาและการทองเที่ยวแบบบูรณาการโดยเนนการมีสวนรวม 

ของทุกภาคสวน 

  8.  สงเสริมสนับสนุนการสรางภาพลักษณของจังหวัดอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการท่ีดี  มีแนวทางการพัฒนา  6แนวทาง 

1.  สงเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 

2.  พัฒนา  ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ   เครื่องใช   และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
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3.  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

4.  พัฒนาและสรางระบบการใหการบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

5.  ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก   ลดข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

6.  พัฒนาสงเสริมระบบประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคกร 

ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน  มีแนวทางการพัฒนา  5 

แนวทาง 

1.  กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บํารุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เข่ือน  ระบบระบายนํ้า

ระบบชลประทานขนาดเล็ก และทาเทียบเรือ 

2.  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร   และการขนสง 

3.  จัดใหมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง 

4.  กอสราง  ปรับปรุงแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภคและระบบประปา 

5.  จัดทําผังเมืองและผังตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี  6จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  มีแนวทางการพัฒนา  

5แนวทาง 

1.  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน 

2.  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

3.  ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนและเมือง 

4.  จัดทําระบบกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 5.  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและปองกันภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรท่ี  7  สงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข  มีแนวทางการพัฒนา  

3แนวทาง 

1.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   

2.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

เพื่อใหเกิดสันติสุข 

3.  สงเสริมใหทองถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย  ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

 

 

 

********************** 
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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 34 13,835,000 34 14,165,000 34 14,555,000 102 42,555,000

           ในสังกัดใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

     1.2  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 18 44,342,600 18 49,533,000 18 51,733,000       54 145,608,600

           มาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถ่ิน 

     1.3  สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน 36 22,510,000 33 21,060,000 33 21,210,000 102 64,780,000

           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

     1.4  สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบัน 14 18,535,800 12 12,235,800 12 12,335,800 38 43,107,400

           ครอบครัว

     1.5  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 20 8,261,800 20 8,652,800 20 8,852,800 60 25,767,400

           ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

     1.6  สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและ 14 21,820,000 12 6,970,000 12 6,970,000 38 35,760,000

           การแกไขปญหายาเสพติด

     1.7  การบริหารจัดการท่ีดี 22 21,501,000 14 13,400,000 14 13,420,000 50 48,321,000
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

2556 2557

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

2558 รวม 3 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร 88 26,774,600 28 21,512,200 17 3,632,200 133 51,919,000

           สถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

รวม 246 177,580,800 171 147,528,800 160 132,708,800 577 457,818,400

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน

     2.1  กอสราง บุกเบิก ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางเทา 50 314,667,300 105 690,120,950 92 604,944,200 247 1,609,732,450

           ทอระบายน้ํา สะพาน ระบบการขนสงทางน้ําและทาเทียบเรือ

     2.2  ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม 8 10,580,000 7 4,480,000 6 4,330,000 21 19,390,000

     2.3  จัดใหมีและพัฒนาสถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน 11 77,412,500 5 19,212,500 4 18,912,500 20 115,537,500

     2.4  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจรและการขนสง 1 30,000  -  -  -  - 1 30,000

รวม 70 402,689,800 117 713,813,450 102 628,186,700 289 1,744,689,950

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     3.1  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 30 76,631,000 25 49,755,900 9 34,437,000 64 160,823,900

           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 และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 18 39,988,000 8 38,187,700 1 37,598,000 27 115,773,700

รวม 60 125,079,000 45 96,403,600 22 80,495,000 127 301,977,600
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

2557 รวม 3 ป2556 2558



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

     4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจและโครงการตามแนวพระราชดําริ 76 29,191,400 34 17,061,400 34 17,771,400 144 64,024,200

     4.2  สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา 2 651,000 1 600,000 2 1,100,000 5 2,351,000

           การลงทุนในทองถ่ิน

     4.3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและ 2 600,000 2 750,000 2 900,000 6 2,250,000

           การตลาด

รวม 80 30,442,400 37 18,411,400 38 19,771,400 155 68,625,200

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

     5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการใหกับประชาชน 31 22,235,000 19 14,386,000 18 14,336,000 68 50,957,000

           ทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

     5.2  สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา 16 85,248,000 20 89,270,000 14 108,274,000 50 282,792,000

           สถานท่ีนันทนาการ

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

          ของประชาชน

     5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แหลงโบราณสถาน 7 15,541,500 4 6,141,500 4 6,241,500 15 27,924,500

           โบราณวัตถุ

     5.5  สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชน 8 5,450,000 8 5,650,000 8 5,800,000 24 16,900,000

           มีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

รวม 63 128,974,500 53 125,947,500 46 137,151,500 162 392,073,500

117

2556

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

2557 2558 รวม 3 ป



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข

     6.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 11 3,670,000 5 750,000 7 2,050,000 23 6,470,000

           ทรัพยสินของประชาชน

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

           ใหเกิดข้ึนภายในจังหวัด

     6.3  การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 6 2,050,000 6 2,650,000 6 3,250,000 18 7,950,000

          ของคนในชาติ

รวม 20 6,080,000 12 3,500,000 16 5,660,000 48 15,240,000

รวมท้ังสิ้น 539 870,846,500 435 1,105,604,750 384 1,003,973,400 1,358 2,980,424,650
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

รวม 3 ป2556 2557 2558



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1. พัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

     1.1  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 34 13,835,000 34 14,165,000 34 14,555,000 102 42,555,000

           ใหไดมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน

     1.2  สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 18 44,342,600 18 49,533,000 18 51,733,000 54 145,608,600

           มาตรฐานสอดคลองตามความตองการของทองถ่ิน 

     1.3  สงเสริม ทํานุบํารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษและสืบสาน 36 22,510,000 33 21,060,000 33 21,210,000 102 64,780,000

           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

     1.4  สงเสริม สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 14 18,535,800 12 12,235,800 12 12,335,800 38 43,107,400

     1.5  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 20 8,261,800 20 8,652,800 20 8,852,800 60 25,767,400

           และผูดอยโอกาส
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2558 รวม 3 ป

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

     1.6  สงเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดตอ การปองกันและการแกไข 14 21,820,000 12 6,970,000 12 6,970,000 38 35,760,000

           ปญหายาเสพติด

     1.7  การบริหารจัดการท่ีดี 22 21,501,000 14 13,400,000 14 13,420,000 50 48,321,000

     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจจัยเครื่องมือ เครื่องใชและการพัฒนาอาคาร สถานท่ี 88 26,774,600 28 21,512,200 17 3,632,200 133 51,919,000

           ตลอดจนสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร 
2556

รวม 246 177,580,800 171

รวม 3 ป

160 132,708,800 457,818,400

2557 2558

147,528,800 577



1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

               1.1  แนวทางสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดใหไดมาตรฐาน  และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารงาน  - ฝกอบรมบุคลากร 500,000      500,000     500,000     บุคลากรกองการศึกษาและของ กองการศึกษาฯ

บุคลากรกองการศึกษาฯ และของ และดานการจัดการศึกษาในสังกัด  - ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนในสังกัดสามารถนํา

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค เปาหมาย

บุคลากรกองการศึกษาฯ และของ และดานการจัดการศึกษาในสังกัด  - ทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนในสังกัดสามารถนํา

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. อบจ.ปน. ประสบการณท่ีได  มาปรับใชใน

การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการอบรมเก่ียวกับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 350,000      400,000     400,000     โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง ของโรงเรียนในสังกัดใหมีการพัฒนา ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ท่ีตรงตาม

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหได นักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะ 600,000      600,000     600,000     นักเรียนไดรับการพัฒนาในดาน กองการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด มาตรฐาน และพัฒนาอยางตอเน่ือง ดานตางๆ เชน ดานวิชาการ  ดานกีฬา ทักษะตางๆ

อีกท้ัง เปนการสนับสนุนใหผูเรียนไดรับ และอ่ืนๆ

ประสบการณตรงจากการจัดกิจกรรม

4 โครงการพัฒนาทักษะความรูและ เพ่ือพัฒนาทักษะดานความรูและ  - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 400,000      500,000     600,000     เด็กปฐมวัยมีทักษะความรูและ กองการศึกษาฯ

คุณภาพชีวิตใหกับเด็กปฐมวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็กปฐมวัย  -จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนท่ีเก่ียวของ  คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนมีความ

ของโรงเรียนในสังกัด ในโรงเรียนถายโอน  - จัดใหมีการบริโภคอาหารอยางถูก พรอมเขาศึกษาตอในระดับ

หลักอนามัย ครบท้ัง 5 หมู ประถมศึกษา

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก ฝกอบรมใหความรูแกนักเรียน 300,000      300,000     300,000     นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี กองการศึกษาฯ

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด นักเรียน ใหเปนคนดีของครอบครัว ระดับ  ป.5 , ป.6 และระดับ ม.1 - ม.3 และมีระเบียบวินัย

สังคม  และประเทศชาติ  ภาคฤดูรอน

2,150,000    2,300,000   2,400,000   
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6 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานให จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ขาราชการ 250,000      250,000     250,000     กองการศึกษาฯ และโรงเรียนใน กองการศึกษาฯ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน สังกัด อบจ.ปน. ท้ัง 2 โรง มีแผน

กองการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด ในสังกัด อบจ.ปน. และบุคลากร พัฒนาการศึกษาไวเปนแนวทาง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี กองการศึกษาฯ ใหมีความรูความเขาใจ ในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงาน

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

7 โครงการจัดทําขอสอบปลายภาค เพ่ือวัดความรูความสามารถของนักเรียน จัดทําขอสอบ จํานวน 8 กลุมสาระ 30,000        30,000       30,000       สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน กองการศึกษาฯ

ใหกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. และประเมินการจัดการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. ท้ัง และประเมินความสามารถในการ

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

ใหกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. และประเมินการจัดการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. ท้ัง และประเมินความสามารถในการ

ของครูผูสอน 2 โรง จัดการเรียนการสอนของครูได

8 โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและ เพ่ือพบปะ ช้ีแจงนโยบายดานการจัด ใหโอวาทและช้ีแจงนโยบายดานการ 50,000        50,000       50,000       สรางความสัมพันธอันดีระหวาง กองการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง การศึกษาใหกับขาราชการครูและ จัดการศึกษา กอนเปดภาคเรียนท่ี  1 โรงเรียนกับตนสังกัด

ของโรงเรียนในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง ในทุกๆปการศึกษา ปละ 1 ครั้ง

ของโรงเรียนในสังกัด

9 โครงการประชุมขาราชการครู เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000        30,000       30,000       สรางความสัมพันธอันดีระหวาง กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ในสังกัด โรงเรียนกับตนสังกัด

ในสังกัด  อบจ.ปน.

10 โครงการนิเทศเพ่ือสงเสริม  กํากับดูแล เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  ติดตาม  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000        10,000       10,000       ขาราชการครู  บุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

และติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนของ ของโรงเรียนสังกัด ศึกษา  มีการพัฒนา  และมีขวัญ

ในสังกัด อบจ.ปน. โรงเรียนในสังกัด กําลังใจ  

11 โครงการนํานักเรียนเขารวมโครงการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. 300,000      400,000     500,000     นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของ นักเรียนในสังกัด มีความตื่นตัวในการ อบจ.ปน. มีความกระตือรือรน

อปท. ระดับภาคใต คนหาความรูทางวิชาการ  และมีโอกาส ในการคนควาหาความรู เพ่ือ

เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาใหกาวหนา

เพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับองคกร ยิ่งข้ึน

670,000      770,000     870,000     
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12 โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปน. 150,000      150,000     200,000     นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัด มีความตื่นตัวในการ อบจ.ปน. มีความกระตือรือรน

คนหาความรูทางวิชาการ  และมีโอกาส ในการคนควาหาความรู เพ่ือ

เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาใหกาวหนา

อีกท้ังเพ่ือสรางช่ือเสียงใหกับ อบจ.ปน. ยิ่งข้ึน

13 โครงการชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน เพ่ือรวมกันเทิดพระเกียรติ และสงเสริม เขารวมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ 150,000      150,000     150,000     ลูกเสือ เนตรนารี และครูโรงเรียน กองการศึกษาฯ

แหงชาติ พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาดรวมกับองคกรอ่ืนๆ ถายโอนไดมีโอกาสแสดงความ

วัตถุประสงค เปาหมายท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

แหงชาติ พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีและ ยุวกาชาดรวมกับองคกรอ่ืนๆ ถายโอนไดมีโอกาสแสดงความ

ยุวกาชาด และเพ่ือสนับสนุน เสริม จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ

สรางพลังความสามัคคี พระเจาอยูหัว

14 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน อบรมสัมมนาบุคลากรกองการศึกษา 260,000      260,000     260,000     บุคลากรไดรับความรูความสามารถ กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดใหมีความรูเทาเทียมเหตุการณ ศาสนาวัฒนธรรม โรงเรียนในสังกัดและ และพัฒนาตนเองรูเทาทัน

โรงเรียนในสังกัดและคณะกรรมการ ในปจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน เหตุการณในปจจุบัน

สถานศึกษาโรงเรียนถายโอน ถายโอน

15 โครงการสัมมนาวิชาการทิศทางและ เพ่ือใหคณะผูบริหาร  อบจ.ปน.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และปรับปรุง 150,000      150,000     150,000     ครูและนักเรียนไดรับความรูใหมๆ กองการศึกษาฯ

ความกาวหนาภายหลังการถายโอน ขาราชการครู  และบุคลากรทางการ การเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และนํามาใชในการเรียน การสอน

ภารกิจจัดการศึกษา ศึกษา เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ิมวิสัยทัศน และการจัดการศึกษาภารกิจจัดการศึกษา ศึกษา เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ิมวิสัยทัศน และการจัดการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางพัฒนา

คุณภาพ การศึกษา และสราง

ความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียน

ในสังกัด อปท.

710,000      710,000     760,000     
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16 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหได ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 40,000        40,000       40,000       โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.บานเขาตูม

มาตรฐาน ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ร.ร.บานตะบิงตีงี

ใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน

17 โครงการอบรมเพ่ือสงเสริมจริยบรรณ เพ่ือใหครูมีจรรยาบรรณในการประกอบ จัดอบรมครูและบุคลากรทุกคนในสถาน 250,000      210,000     220,000     ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ ร.ร.บานตะบิงตีงี

คุณธรรม และจริยธรรมครู อาชีพครู และมีคุณธรรม  จริยธรรมใน ศึกษา คุณธรรม และจริยธรรมในการ

การทํางานเพ่ิมข้ึน ทํางาน สงผลใหทุกคนทํางาน

โครงการ วัตถุประสงคท่ี เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

การทํางานเพ่ิมข้ึน ทํางาน สงผลใหทุกคนทํางาน

รวมกันอยางมีความสุข

18 โครงการเขาคายเก็บตัวตัวแทน เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของ คาใชจายในการเขาคายเก็บตัวตัวแทน 50,000        50,000       50,000       นักเรียนมีความเปนเลิศทาง ร.ร.บานเขาตูม

นักเรียนเพ่ือเขารวมกิจกรรมทักษะ ตัวแทนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม นักเรียน วิชาการ ร.ร.บานตะบิงตีงี

ทางวิชาการระดับภาคใต

19 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนไดมาตรฐาน เขารวมการแขงขันดานตางๆ เชน 600,000      600,000     600,000     นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ ร.ร.บานเขาตูม

วิชาการกีฬา ฯลฯ ในดานตางๆ ร.ร.บานตะบิงตีงี

20 โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานของ จัดใหบุคลากรในโรงเรียนเขารวมอบรม/ 800,000      900,000     1,000,000   บุคลากรไดนําความรูมาพัฒนา ร.ร.บานตะบิงตีงี

ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา บุคลากรในโรงเรียน ศึกษาดูงาน ของตนเอง

21 โครงการเสวนาโรงเรียนถายโอนภาคใต เพ่ือรวมเสวนาสรางความสัมพันธท่ีดี บุคลากรในโรงเรียนเขารวมกิจกรรม 450,000      450,000     450,000     บุคลากรถายโอนไดมีความสัมพันธ ร.ร.บานเขาตูม

ระหวางโรงเรียนถายโอนภาคใต เสวนาโรงเรียนทุกคน ท่ีดีตอกัน ร.ร.บานตะบิงตีงี

22 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือใหครูและนักเรียนไดแลกเปลี่ยน  - จัดแสดงนิทรรศการผลงานการ 500,000      500,000     500,000     นักเรียน ครู โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

ทองถ่ิน เรียนรูในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ จัดการศึกษา อบจ.ปน. ไดเปดโลกทัศน

ไดมาตรฐาน  - ประกวดกิจกรรมตางๆ มีความรูเพ่ิมข้ึน

2,690,000    2,750,000   2,860,000   
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23 โครงการมหกรรมวิชาการ เพ่ือสนับสนุนสื่อและเผยแพรงาน ทางโรงเรียนไดจัดนิทรรศการและกิจกรรม 100,000      120,000     150,000     ชุมชนรับทราบพัฒนาการทางดาน ร.ร.บานตะบิงตีงี

วิชาการของครู  นักเรียน เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของครู การศึกษาของโรงเรียน

และนักเรียน

24 โครงการจัดทําแบบพิมพทางการศึกษา เพ่ือใหมีเอกสารทางการศึกษาตาม จัดทําแบบพิมพทางการศึกษา 150,000      150,000     150,000     มีเอกสารทางการศึกษาตาม ร.ร.บานเขาตูม

(แบบ ปพ.) ระเบียบการศึกษา (แบบ ปพ.) ระเบียบการศึกษา ร.ร.บานตะบิงตีงี

25 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน -เพ่ือพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรม 100,000      100,000     100,000     รอยละ 90 ของคณะกรรมการ ร.ร.บานเขาตูม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา การสถานศึกษา สถานศึกษามีความรูความเขาใจ

ท่ี เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา การสถานศึกษา สถานศึกษามีความรูความเขาใจ

- ใหรับรูบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของตนเอง

26 โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน  - สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียน 1,145,000    1,145,000   1,145,000   นักเรียนไดเรียนรูตาม ร.ร.บานเขาตูม

อิสลามศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  - คาตอบแทนวิทยากรผูสอน หลักสูตรอิสลามศึกษา ร.ร.บานตะบิงตีงี

27 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความ สงครูเขารวมอบรมในสาระวิชาท่ีสอน 260,000      260,000     260,000     ครูและบุคลากรทางการศึกษาได ร.ร.บานตะบิงตีงี

บุคลากร สามารถมีทักษะการเรียนการสอน ตามหนวยงานตาง ๆ พัฒนาความสามารถ

28 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือใหนักเรียนมีอาหารกลางวัน จัดทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 2,960,000    2,960,000   2,960,000   นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ ร.ร.บานเขาตูม

รับประทานทุกคน ในสังกัด อบจ.ปน. คนละ 17 บาท อนามัย ร.ร.บานตะบิงตีงี

ตอวัน

29 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือใหนักเรียนมีนมดื่มบํารุงรางกาย จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน 1,530,000    1,530,000   1,530,000   นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ ร.ร.บานเขาตูม

ในโรงเรียนถายโอนในสังกัด อบจ.ปน. อนามัย ร.ร.บานตะบิงตีงีในโรงเรียนถายโอนในสังกัด อบจ.ปน. อนามัย ร.ร.บานตะบิงตีงี

ช้ันอนุบาล - ป.6

30 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูใน บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 500,000      500,000     500,000     บุคลากรไดรับความรูและสามารถ ร.ร.บานเขาตูม

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี สังกัดใหมีความรูเทาทันเหตุการณ อบจ.ปตตานี พัฒนาตนเอง ร.ร.บานตะบิงตีงี

31 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ เพ่ือเปนการพัฒนาแหลงเรียนรูของ พัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 20,000        20,000       20,000       โรงเรียนสามารถเปนแหลงเรียนรู ร.ร.บานเขาตูม

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี โรงเรียน ในสังกัด อบจ.ปตตานี ไดอยางยั่งยืน ร.ร.บานตะบิงตีงี
6,765,000    6,785,000   6,815,000   
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32 โครงการอบรมทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใน บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด อบจ. 600,000      600,000     600,000     บุคลากรไดรับความรูความสามารถ ร.ร.บานเขาตูม

ศักยภาพของบุคลากรโรงเรียนในสังกัด สังกัด อบจ. ปตตานี ตลอดจนการสราง ปตตานี  โดยการฝกอบรมและ และพัฒนาตนเองรูเทาทัน ร.ร.บานตะบิงตีงี

อบจ.ปตตานี ปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรดวยกัน ทัศนศึกษาดูงาน เหตุการณในปจจุบัน

33 โครงการปรับพ้ืนฐานและติวเขมกอน - เพ่ือใหนักเรียนไดเตรียมตัวและเตรียม - นักเรียนรอยละ 80  มีความพรอมดาน 150,000      150,000     150,000     - นักเรียนมีความรูมีทักษะและ ร.ร.บานตะบิงตีงี

เปดภาคเรียน ความพรอมกอนเปดภาคเรียน การเรียน พ้ืนฐานทางการเรียนมากข้ึน

- เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐานและทักษะ - นักเรียนรอยละ 80 มีพ้ืนฐานและ -นักเรียนมีศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนมากข้ึน และทักษะทางการเรียนมากข้ึน ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

ทางการเรียนมากข้ึน และทักษะทางการเรียนมากข้ึน ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน  

- เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําเน้ือหา - นักเรียนรอยละ 80 สามารถนําเน้ือหา - นักเรียนมีระดับผลการเรียน

ท่ีเรียนไปเช่ือมโยงและตอยอดในช้ัน ท่ีเรียนไปเช่ือมโยงและตอยอดในช้ัน อยูในเกณฑดี  หลังเขารับการ

เรียนท่ีสูงข้ึนได เรียนท่ีสูงข้ึนได ปรับพ้ืนฐานและและติวเขม

34 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีแหลงเรียนรู นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด  อบจ. 100,000      100,000     100,000     นักเรียนสามารถมีแหลงเรียนรู ร.ร.บานเขาตูม

เด็กปฐมวัย ปตตานี  ร.ร.บานตะบิงตีงี

850,000      850,000     850,000     
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1 โครงการสนับสนุนสื่อการเรียน เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษา จัดหาสื่อการเรียนการสอน 15,000,000  20,000,000 20,000,000 นักเรียนไดมีหนังสือสําหรับ สํานักปลัดฯ

การสอนในทุกระดับใหกับโรงเรียน ไดมีหนังสือสําหรับการคนควา ท่ีมีคุณภาพสนับสนุนการจัด คนควาหาความรูเพ่ิมเติม

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี หาความรูเพ่ิมเติม การเรียนการสอน

2 โครงการจัดหาแบบเรียนตามโครงการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศึกษาอิสลาม จัดหาแบบเรียนเพ่ือแจกจายใหกับ 209,600      - - โรงเรียนในสังกัดสามารถ สํานักปลัดฯ

อิสลามเต็มรูปแบบ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี ยกระดับเทียบเทากับโรงเรียน

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

อิสลามเต็มรูปแบบ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปตตานี ยกระดับเทียบเทากับโรงเรียน

สอนศาสนาอ่ืน ๆ 

3 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุด เพ่ือใหเด็กนักเรียน นักศึกษา  มีหนังสือ จัดซื้อหนังสือหองสมุด 135,000      135,000     135,000     นักเรียนมีหนังสือคนควาหาความรู ร.ร.บานเขาตูม

สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ิมเติม ร.ร.บานตะบิงตีงี

4 โครงการกอสรางอาคารเรียนหลักการ - เพ่ือใหมีอาคารเรียนท่ีไดมาตรฐาน - กอสรางอาคารเรียนหลักการ - - 2,500,000   ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ กองชาง

อานอัลกุรอาน ต.ปลองหอย - เพ่ือสงเสริมการเรียนรูหลักการ อานอัลกุรอาน จํานวน 1 หลัง  ศาสนกิจและมีศูนยฝกอบรม

อ.กะพอ จ.ปตตานี อานอัลกุรอาน จริยธรรมอยางเพียงพอ

5 โครงการจัดหาสื่อการเรียนรูนวัตกรรม - เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูจากสื่อ - จัดซื้อสื่อการเรียนรูคอมพิวเตอร - 300,000     - - ไดมีสื่อดานเทคโนโลยีทันตอ กองชาง

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ต.สะดาวา เพ่ิมพูนความรูและเทคโนโลยี เหตุการณปจจุบัน

อ. ยะรัง  จ.ปตตานี - สุขภาพดีข้ึน

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ 250,000      250,000     250,000     นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู กองการศึกษาฯ

ระดับปฐมวัย ระดับปฐมวัย สื่อการเรียน และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ตามระดับและวัย

7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณ 1,800,000    1,900,000   1,900,000   นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรู กองการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา สื่อการเรียน และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ ตามระดับและวัย

8 โครงการเขารวมงานมหกรรมทาง เพ่ือประชาสัมพันธผลการจัดการศึกษา รวมงานมหกรรมวิชาการกับหนวยงาน 100,000      100,000     100,000     นักเรียนสามารถแสดงผลงานดาน กองการศึกษาฯ

วิชาการของหนวยงานอ่ืน ใหชุมชนและสาธารณชนรับรู เพ่ือแสดงผลงานของนักเรียน วิชาการใหสาธารณชนไดรับรู

17,494,600  22,685,000 24,885,000 
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9 โครงการเขาคายภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมทักษะ  ความรู  ในสาขาวิชา นักเรียน  เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 500,000      500,000     500,000     นักเรียน  เยาวชนไดความรูและ กองการศึกษาฯ

ภาคฤดูรอน ภาษาตางประเทศ และเตรียมความ ไดรับการพัฒนาทางดานภาษา

พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ตางประเทศเพ่ิมข้ึน

10 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใชภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูภาษาไทย 1,500,000    1,500,000   1,500,000   นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี กองการศึกษาฯ

ภาษาไทยของนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด ของนักเรียนและครูในพ้ืนท่ี สนับสนุนการจัดทําสื่อพัฒนาการอาน สามารถอานและเขียนภาษาไทย

ปตตานี จังหวัดปตตานีใหถูกตอง และการเขียนของนักเรียน ไดถูกตองตามระดับช้ัน

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

11 โครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูรอน เพ่ือสงเสริมองคความรูในระหวางปด จัดคายวิชาการระหวางปดภาคเรียน 800,000      800,000     800,000     นักเรียนไดพัฒนาองคความรูและ กองการศึกษาฯ

และจัดคายวิชาการระหวางปดภาคเรียน ภาคเรียนใหกับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สามารถพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดปตตานี  และเตรียมความพรอม พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี การเรียนในสาขาวิชาตางๆ

ในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษา

12 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใน เพ่ือใหเด็กนักเรียน  นักศึกษามีหนังสือ - จัดซื้อหนังสือหองสมุด 150,000      150,000     150,000     เด็กนักเรียน  นักศึกษามีหนังสือ ร.ร.บานเขาตูม

สังกัด อบจ.ปตตานี สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม - จัดซื้อสื่อเทคโนโลยี สําหรับคนควา สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ร.ร.บานตะบิงตีงี

13 โครงการจัดซื้อและหนังสือสื่อ - เพ่ือเปนการสงสริมและสนับสนับ โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กนักเรียน  นักศึกษามีหนังสือ กองแผนฯ

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน การศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

ของ สพฐ.ปน. 1-3 

14 โครงการจัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือ - เพ่ือเปนการสงสริมและสนับสนุนการ โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 10,000,000 10,000,000 10,000,000 เด็กนักเรียน  นักศึกษามีหนังสือ กองแผนฯ

เขาสูอาเซียน ศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สําหรับคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

15 โครงการสงเสริมดานจริยธรรมและ - เพ่ือใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ เด็กและเยาวชน หมูท่ี 2 อําเภอไทรทอง 200,000      200,000     200,000     เด็กและเยาวชนไดเรียนรูถึงหลัก กองคลัง

วัฒนธรรมทองถ่ิน ของวัดสารวัน ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักพุทธ อําเภอไมแกน   จังหวัดปตตานี คุณธรรมและจริยธรรม สามารถ (อุดหนุน)

ศาสนา นํามาใชชีวิตประจําวันได

23,150,000  23,150,000 23,150,000 

128



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

16 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ - เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - เพ่ือใหคนในชุมชนประพฤติตามหลัก 150,000      150,000     150,000     - คณะมะมูมมัสยิดไดประพฤติ กองคลัง

มะมูนมัสยิดในพ้ืนท่ี  จ.ปตตานี ใหกับมะมูนมัสยิดในพ้ืนท่ีจังหวัด คําสอนศาสนา ตามหลักคําสอนศาสนา (อุดหนุน)

ปตตานี - เพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน

17 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษา - เพ่ือเปนการสงเสริมภาษาอังกฤษสู - เยาวชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน 37,700 37,700 37,700 - เยาวชนสามารถใชภาษาอังกฤษ กองคลัง

มาลายูกลางสูประชาคมอาเชียน  แก ความเปนอาเชียนแกเยาวชนในจังหวัด ภาคใต และมาลายูกลางสูแกเยาวชนใน (อุดหนุน)

เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดชายแดนภาคใต

18 โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม - เพ่ืออบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม นักเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชาย 48,000        48,000       48,000       - นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจใน กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

18 โครงการพัฒนาการศึกษาดานจริยธรรม - เพ่ืออบรมใหความรูเรื่องคุณธรรม นักเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชาย 48,000        48,000       48,000       - นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจใน กองคลัง

และจริยธรรม แดนท่ี  44 หลักศาสนาและนําไปปฏิบัติอยาง (อุดหนุน)

ถูกตองใชในชีวิตประจําวันได

19 โครงการจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ - เพ่ือชวยเหลือนักเรียนตาดีกาท่ียากจน - จัดซื้อหนังสือและอุปกรณการเรียน 1,000,000    1,000,000   1,000,000   - นักเรียนตาดีกาไดรับหนังสือ กองคลัง

การเรียนสําหรับโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี และเด็กกําพราใหมีหนังสือเรียน การสอนใหกับนักเรียนตาดีกา เรียนอยางเพียงพอและท่ัวถึง (อุดหนุน)

จังหวัดปตตานี และเด็กกําพราในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

20 โครงการอานาซีดระดับอาเซียน - เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ เยาวชนในประเทศอาเซียน 2,500,000    2,500,000   2,500,000   - เยาวชนมีการพัฒนาดานการ กองการศึกษาฯ

เยาวชนสูอาเซียน ขับรองอนาซีด

- เพ่ือสงเสริมแลกเปลี่ยน สนับสนุน - เยาวชนเกิดจิตสํานึกในการรักษา

ศิลปวัฒนธรรมสูอาเซียน วัฒนธรรม และสามารถเรียน

วัฒนธรรม ของประเทศอาเซียน

3,698,000    3,698,000   3,698,000   
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               1.3  แนวทางสงเสริม  ทํานุบํารุงศาสนา  ศาสนสถาน  อนุรักษและสืบสาน  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานเน่ืองในวันรัฐพิธี เพ่ือนอมรําลึกและสดุดีในเหตุการณ สนับสนุนการจัดงานในวโรกาสตางๆ 300,000      300,000     300,000     ประชาชนไดมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

และราชพิธี น้ัน ๆ เชน งานวันจักรี ,วันฉัตรมงคล เปนตน ในงานรัฐพิธีอันดีงาม

2 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนการจัดงานวันพอแหงชาติ 200,000      200,000     300,000     ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี สํานักปลัดฯ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันแมแหงชาติ ความกตัญูตอบุพการี

พระเจาอยูหัว สมเด็จ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถและบุพการี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

พระเจาอยูหัว สมเด็จ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถและบุพการี

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานของ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรม สนับสนุนในการดําเนินการ 100,000      100,000     100,000     ไดมีสวนรวมในกิจกรรม สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีจัดข้ึน เชน งานสําคัญของชาติ ท่ีจัดข้ึนและสงผลใหการ

วันสําคัญของจังหวัด การจัดนิทรรศการ ดําเนินงานประสบความสําเร็จ

เผยแพรผลงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ในงานประจําป   งานกาชาด ฯลฯ

4 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหนักเรียน เยาวชน และประชาชน ฝกอบรมแกครู , นักเรียน , นักศึกษา 200,000      200,000     250,000     สังคมไทยมีความสงบสุข สํานักปลัดฯ

สังคมไทยในจังหวัดปตตานี ไดเขารวมกิจกรรมการสงเสริม คุณธรรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, และประชาชนดําเนินชีวิต

จริยธรรม กรมอาชีวศึกษา,ชมรมผูสูงอายุ จ.ปตตานี ไดอยางมีความสุข

5 โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ เพ่ือเปนการแสดงถึงความจงรักภักดี จัดเตรียมการเพ่ือรับเสด็จฯ ในโอกาส 500,000      - - ขาราชการ ประชาชน ท่ัวไปได สํานักปลัดฯ

พระบรมวงศานุวงศ ตอสถาบันพระมหากษัตริย ในพระมหา เสด็จเยือน อบจ.ปตตานี  โดยการตกลง แสดงความจงรักภักดี ตอ

กรุณาธิคุณ   ของพระบรมวงศานุวงศ แตงอาคาร สถานท่ีและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สถาบันพระมหากษัตริย

เน่ืองในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

6 โครงการสงเสริมศาสนาในเทศกาล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการดําเนิน จัดซื้อสิ่งอุปโภค บริโภค ใหกับวัด มัสยิด 1,000,000    1,000,000   1,000,000   เกิดความสัมพันธอันดีระหวาง สํานักปลัดฯ

ตาง ๆ กิจกรรมทางศาสนาและนักโทษใน นักโทษในเรือนจํา  และอ่ืน ๆ  ใน ภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ 

เรือนจํา กิจกรรมทางศาสนา

2,300,000    1,800,000   1,950,000   
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7 โครงการฝกอบรมครูผูสอนการอาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนสามารถอาน จัดอบรมประชาชนผูสอนการอานคัมภีร 800,000      800,000     800,000     ทําใหประชาชนสามารถอาน กองกิจการสภาฯ

อัลกุรอานตามแนวกีรออาตี คัมภีรอัลกุรอานตามแนวกีรออะตี อัลกุรอานในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี คัมภีรอัลกุรอานอยางถูกตอง

และแนวอิเราะห จํานวน   2  รุน

8 โครงการฝกอบรมการอานอัลกรุอาน เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน จัดอบรมเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 400,000      400,000     400,000     ทําใหเยาวชนและประชาชน กองกิจการสภาฯ

ตามแนวอิกเราะอ สามารถอานคัมภีรอัลกุรอานตามแนว จังหวัดปตตานี สามารถอานคัมภีรอัลกุรอานได

อิกเราะอ อยางถูกตอง

9 โครงการจัดซื้อวัสดุสมทบการกอสราง เพ่ือสนับสนุนการกอสราง การซอมแซม จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หิน อิฐ ดินทราย 3,000,000    3,000,000   3,000,000   ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ กองชาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการจัดซื้อวัสดุสมทบการกอสราง เพ่ือสนับสนุนการกอสราง การซอมแซม จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน หิน อิฐ ดินทราย 3,000,000    3,000,000   3,000,000   ประชาชนมีสถานท่ีประกอบ กองชาง

บูรณะสถานท่ีสําคัญทางศาสนา เชน สถานท่ีสําคัญทางศาสนา ซึ่งเปนท่ียึด เหล็ก ฯลฯ สมทบการกอสรางศาสนา  ศาสนกิจและมีศูนยฝกอบรม

มัสยิด วัด อาคารละหมาด เหน่ียวทางจิตใจของประชาชน สถานและศูนยจริยธรรมประจําหมูบาน จริยธรรมอยางเพียงพอ

ศูนยจริยธรรม และอ่ืนๆ ใน

จังหวัดปตตานี

10 โครงการกอสรางอาคารเก็บวัสดุบริเวณ เพ่ือเปนสถานท่ีเก็บอุปกรณและ กอสรางอาคารโรงเก็บวัสดุ  ขนาด 1,000,000     -  - สามารถเปนท่ีเก็บอุปกรณตาง ๆ กองชาง

โรงเก็บรถเครื่องจักรกล ตําบลรูสะมิแล สิ่งตาง ๆ กวาง 15.00  เมตร ยาว  20.00  เมตร ใหเปนระเบียบ

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี สูง 6.50 เมตร พรอมช้ันวางของ

11 โครงการประกวดอัลนาซีด เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ , เปนการ นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 300,000      300,000     300,000     นักเรียนมีการพัฒนาดานการ กองการศึกษาฯ

เปดโอกาส , สงเสริมและสนับสนุน ขับรองสามารถแสดงความสามารถ

ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังใชเวลาวางให มีจิตสํานึกและรักในวัฒนธรรม

เปนประโยชน ทองถ่ิน  อีกท้ังใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

12 โครงการจัดพิธีรวมละหมาดเน่ืองใน เพ่ือเปนการเขาถึงประชาชน  และรวม ผูนําทองถ่ิน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา 1,000,000    1,000,000   1,000,000   ประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม กองการศึกษาฯ

วันฮารีรายอฮัจย กันทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชน   สราง เยาวชนและประชาชนในจังหวัด กอใหเกิดความรักและหวงแหน

สายสัมพันธท่ีเก้ือกูลตอการแกไข ปตตานี รวมละหมาด  รับประทาน ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน

ปญหาและรวมพัฒนาจังหวัดปตตานี อาหารและทํากรุบานรวมกัน

6,500,000    5,500,000   5,500,000   
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13 โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภค เพ่ือเปนการทํานุบํารุงศาสนา จัดซื้อเครื่องอุปโภคเพ่ือมอบแกวัด 1,000,000    1,000,000   1,000,000   ลดชองวางระหวางผูนําศาสนา กองการศึกษาฯ

บริโภคกิจกรรมทางศาสนาใน มัสยิดในเทศกาลทางศาสนา  เชน และขาราชการ

เทศกาลตางๆ ในเขตจังหวัดปตตานี เทศกาลถือศีลอด วันเขาพรรษา ฯลฯ

14 โครงการเยี่ยมเยียนวัดในเทศกาล เพ่ือเปนการทํานุบํารุงศาสนา จัดซื้อเครื่องอัฐบริขารตางๆ    เชน 100,000      100,000     100,000     วัดไดรับเครื่องอัฐบริขาร และ กองการศึกษาฯ

เขาพรรษา เทียนพรรษา เครื่องปจจัยไทยธรรม เครื่องใชตางๆ อยางเพียงพอ

และเครื่องใชอ่ืนๆ ใหกับวัดในพ้ืนท่ี

จังหวัดปตตานี

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

จังหวัดปตตานี

15 โครงการสนับสนุนการจัดการแขงขัน เพ่ือสรางความเขาใจในหลักคําสอน จัดการแขงขันสําหรับนักเรียนและ 500,000      500,000     500,000     ทําใหการอานคัมภีรมีความ กองการศึกษาฯ

การอานคัมภีรอัลกุรอานในเขตจังหวัด ทางศาสนา บุคคลท่ัวไป ปละ 1  ครั้ง ถูกตองตามหลักศาสนามากยิ่งข้ึน

ปตตานี

16 โครงการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสาน สนับสนุนการจัดงานประเพณี 800,000      1,000,000   1,000,000   ราษฎรไดสืบสานประเพณีอันดี กองการศึกษาฯ

ทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน เชน กวนอาซูรอ, งามของทองถ่ิน

งานเมาลิด,ประเพณีชักพระ,ประเพณี

ลอยกระทงและวันสงกรานต  ฯลฯ

17 โครงการจัดการแขงขันเพ่ืออนุรักษ เพ่ือเปนการอนุรักษและสืบสาน สนับสนุนรางวัล  และวัสดุ อุปกรณ 100,000      100,000     100,000     ราษฎรมีความสามัคคีและอนุรักษ กองการศึกษาฯ

ประเพณีทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและความ อ่ืนๆ ในการจัดงานประเพณีตาง ๆ ประเพณีในทองถ่ิน

สามัคคีในชุมชน เชน  การแขงเรือพาย  

18 โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ สนับสนุนการจัดงานดานวัฒนธรรม 500,000      500,000     500,000     ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดคง กองการศึกษาฯ18 โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ สนับสนุนการจัดงานดานวัฒนธรรม 500,000      500,000     500,000     ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดคง กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมทองถ่ินของจังหวัด ทองถ่ิน เชน การเลนลิเกฮูลู การเลนสีละ  ฯลฯ อนุรักษไวใหลูกหลานสืบไป

19 โครงการแขงขันวาวบินปตตานี เพ่ือสงเสริม สนับสนุน อนุรักษกีฬา อบต./เทศบาลในจังหวัดปตตานี และ 500,000      500,000     500,000     ลูกหลาน/ประชาชนรักในศิลปะ กองการศึกษาฯ

พ้ืนบาน ประชาชนในจังหวัดปตตานี/จังหวัด วัฒนธรรมทองถ่ิน

ใกลคียง/ประเทศเพ่ือนบาน(มาเลเซีย)

3,500,000    3,700,000   3,700,000   
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20 โครงการจัดซื้ออุปกรณ สนับสนุนการ เพ่ือเปนการอนุรักษสืบสานประเพณี ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 20,000        20,000       20,000       ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรวมกันอนุรักษ กองการศึกษาฯ

แหเรือพระในเทศกาลชักพระอําเภอ วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีไดสืบทอดมาชานาน ศิลปวัฒนธรรม

ตางๆในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี

21 โครงการจัดงานประเพณีชักพระและ เพ่ือเปนการถายทอดความหมายสําคัญ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ 300,000      300,000     300,000     ประชาชนทราบถึงคุณคาทางศิลป กองคลัง

มหกรรมสินคาชุมชน "หน่ึงตําบล ของมรดกประเพณี วัฒนธรรมให กับชีวิต  เชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมในทองถ่ิน (อุดหนุน)

หน่ึงผลิตภัณฑ " อําเภอโคกโพธ์ิ แกนักเรียน  นักศึกษา และประชาชน และอ่ืน ๆ 

เปาหมายท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

ครั้งท่ี  64  ประจําป  2556

22 โครงการถวายสังฆทานแดพระภิกษุ - เพ่ือเปนการปกปองพระพทุธศาสนา - จัดงานตักบาตรและถวายสังฆทานแด 100,000      100,000     100,000     เกิดความรวมมือและตระหนัก กองคลัง

ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดภาคใต ใหคงอยูกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต พระภิกษุสงฆใน  4  จังหวัดชายแดน ถึงการรักษาพระพทุธศาสนา (อุดหนุน)

ภาคใต

23 โครงการเด็กดี V - Star  ผูนําฟนฟู - เพ่ือสรางผูนําเยาวชนตนแบบดาน นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพทุธในพ้ืนท่ี 300,000      300,000     300,000     ไดเยาวชนท่ีเปนตนแบบดาน กองคลัง

ศีลธรรมโลก ศีลธรรมท่ีมีคุณธรรมพ้ืนฐาน  และเปน จังหวัดปตตานี ศีลธรรมพ้ืนฐานและเปนพุทธ (อุดหนุน)

พุทธศาสนิกชนท่ีแทจริง ศาสนิกชนท่ีแทจริง

24 โครงการทําพิพิธภัณฑพระเครื่องหลวง - เพ่ือจัดทําพิพิธภัณฑพระเครื่องหลวง - จัดทําพิพิธภัณฑ ณ  วัดราษฎรบูรณะ 5,000,000    5,000,000   5,000,000   -จังหวัดปตตานีไดพิพิธภัณฑพระ กองคลัง

พอทวด วัดชางให พอทวด ท่ีเปนแหลงดั้งเดิมของประเทศ (วัดชางให) เครื่องหลวงพอทวดท่ีมีการรวม (อุดหนุน)

- เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวของ ประวัติอยางสมบูรณ 

จังหวัดปตตานี - เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและจังหวัดปตตานี - เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ

สรางภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ี  3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

25 โครงการสงเสริมอนุรักษและสืบสาน - เพ่ือปลูกฝงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม - หมูบานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 500,000      500,000     500,000     ประชาชนไดตระหนักและรวมกัน กองคลัง

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ ของจังหวัดปตตานี อนุรักษศิลปและวัฒนธรรม (อุดหนุน)

ศิลปวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี - เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

6,220,000    6,220,000   6,220,000   
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26 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได - จัดบรรพชาสามเณรในพ้ืนท่ีจังหวัด 120,000 120,000 120,000 - เด็กและเยาวชนสามารถใชหลัก กองคลัง

เรียนรูตามหลักพุทธศาสนา ปตตานี ธรรมในการดําเนินชีวิต (อุดหนุน)

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน 

27 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สนับสนุนการจัดงานวันพอและวันแม 40,000        40,000       40,000       ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองคลัง

พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แหงชาติ (อุดหนุน)

พระบรมราชินีนาถ (วันพอและวันแม และพพระบรมราชินีนาถและบุพการี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

พระบรมราชินีนาถ (วันพอและวันแม และพพระบรมราชินีนาถและบุพการี

แหงชาติ) เน่ืองในโอกาสวันคลายวันพระราช

สมภพ 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอน - เพ่ือเปนแนวทางในการสอนอัลกุรอาน - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 300,000      300,000     300,000     - นักเรียนตาดีกาเกิดความรู กองคลัง

อัลกุรอานตามแนวตีลาวาตี ท่ีเปนวิธีท่ีดีสําหรับเด็กรุนใหม ความสามารถ ทักษะและศักยภาพ (อุดหนุน)

- เพ่ือเขาใจความสําคัญหลักการอาน ในการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรม

อัลกุรอาน สามารถทองจําเปนและ - นักเรียนตาดีกาเกิดความรูเรื่อง

นําไปใชในการดําเนินชีวิต การสอนอัลกุรอานตามแนวทาง

- เพ่ือรูและเขาใจเก่ียวกับวิธีการสอน ของตีลาวาตี

อัลกุรอานท่ีถูกตองและงายในการ

เรียนรู

29 โครงการเขาเฝาถวายพระพรชัยมงคล - เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีตอ ลูกเสือชาวบานในจังหวัดปตตานี 150,000      - - - ลูกเสือชาวบานจังหวัดปตตานี กองคลัง

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม สถาบันพระมหากษัตริย มีโอกาสไดแสดงถึงความจงรัก (อุดหนุน)

ราชินีนาถ - เพ่ือใหลูกเสือชาวบานจังหวัดปตตานี ภักดี

ไดเปนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลูกเสือ - ลูกเสือชาวบานไดแลกเปลี่ยน

ชาวบานจังหวัดอ่ืน ๆ เรียนประสบการณซึ่งกันและกัน

490,000      340,000     340,000     
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30 โครงการมหกรรมตาดีการะดับจังหวัด - เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 400,000      400,000     400,000     - นักเรียนตาดีกาเขาใจถึงพัฒนา กองแผนฯ

ประจําป สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ และวัฒนธรรมทองถ่ิน

ตาดีกา - เกิดความรักความสามัคคี

- เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ระหวางนักเรียนตาดีกา

สามัคคี ระหวางนักเรียนตาดีกาดวยกัน

- เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

31 โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอ - เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 600,000      600,000     600,000     - นักเรียนตาดีกาเขาใจถึงพัฒนา กองคลัง

ประจําป สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ และวัฒนธรรมทองถ่ิน (อุดหนุน)

ตาดีกา - เกิดความรักความสามัคคี

- เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ระหวางนักเรียนตาดีกา

สามัคคี ระหวางนักเรียนตาดีกาดวยกัน

- เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

32 โครงการจัดซื้อสื่อหนังสือการเรียน - จัดซื้อสื่ออุปกรณสื่อการเรียนการสอน - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัด 250,000      250,000     250,000     นักเรียนตาดีกามีสื่อการเรียนการ กองคลัง

การสอนใหกับโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี ปตตานี สอนสําหรับการเรียนใชในการ (อุดหนุน)

จังหวัดปตตานี เรียน

33 โครงการจัดงานอนาซีด ปดาตู และ - เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัด 1,000,000    1,000,000   1,000,000   - นักเรียนตาดีกามีการพัฒนาใน กองคลัง

สาเยาะสูอาเซียน เยาวชน ปตตานี ดานการขับรองอัลนาซีด (อุดหนุน)

- เพ่ือเปนการสงเสริมในดานภาษา - นักเรียนตาดีกาเกิดความสํานึก

และวัฒนธรรมอันดีงาม ในการอนุรักษวัฒนธรรม

- เพ่ือสรางความสามัคคีและมิตรภาพ

2,250,000    2,250,000   2,250,000   
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34 โครงการมหกรรมตาดีการะดับ  5  - เพ่ือการแสดงออกในการจัดกิจกรรม - นักเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 1,000,000    1,000,000   1,000,000   - นักเรียนตาดีกาเขาใจถึงพัฒนา กองคลัง

จังหวัดภาคใต  ประจําป สงเสริมหลักสูตรของการศึกษาระดับ และวัฒนธรรมทองถ่ิน (อุดหนุน)

ตาดีกา - เกิดความรักความสามัคคี

- เพ่ือเช่ือมความสัมพันธและความ ระหวางนักเรียนตาดีกา

สามัคคี ระหวางนักเรียนตาดีกาดวยกัน

- เพ่ือเสริมสรางทัศนคติของเยาวชน

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ในการอยูรวมกันอยางสันติ

35 โครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอน - เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติถวาย เด็กนักเรียนหญิงจากโรงเรียนตาง ๆ 30,000 30,000 30,000 - เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึง กองคลัง

พระราชกุศลแด สมเด็จพระเทพเจา หรือเยาวชนหญิงอายุตั้งแต 11 - 20 ป พระคุณของบิดาและมารดา และ (อุดหนุน)

รัตนราชสุดาฯ  ในคลายวันพระราช จํานวน  40  คน  ตั้งแต  ช้ันประถม ครูบาอาจารย

สมภพ ศึกษาปท่ี  5  ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษา - เด็กและเยาวชนไทยมีความ

- เพ่ือใหเด็ก ๆ  และเยาวชนไทยได ตอนปลาย เขาใจหลักธรรมทางพระพุทธ

ศึกษาเลาเรียนคําสอนทางศาสนาพุทธ ศาสนาเพ่ิมมากข้ึน

ศาสนาในระหวางปดการศึกษา - เด็กและเยาวชนไทย ใชเวลา

- เพ่ือใหเด็ก ๆ และเยาวชนไทยมี วางใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเอง

พ้ืนฐานทางดานจิตใจท่ีสมบูรณ และสวนรวม

36 โครงการศึกษาพระพุทธศาสนาจาก - เพ่ือใหเด็กมีความภาคภูมิใจในความ - เด็กนักเรียน ช้ัน ป.5 - ม. 3 100,000      100,000     100,000     - นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ กองคลัง

แหลงเรียนรูนอกสถานท่ี เปนพทุธ จํานวน  110  คน ไดรับความรูในหลักศาสนา (อุดหนุน)

- เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมี และสามารถนํามาใชในชีวิต

ความสุข จากประสบการณนอกสถานท่ี ประจําวัน

1,100,000    1,100,000   1,100,000   
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1 โครงการครอบครัวผาสุก เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งสราง ฝกอบรม สัมมนาใหแกกลุมเยาวชน 600,000      600,000     650,000     สรางความรักความเขาใจใหเกิด สํานักปลัดฯ

ความรัก ความอบอุน ใหเกิดข้ึน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปละไมนอย ข้ึนในครอบครัวและรูจักการ

ในสถาบันครอบครัวใหรูจักวางแผน 500  คน วางแผนครอบครัว

ซึ่งเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตตอ

ไปในอนาคต

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ไปในอนาคต

2 โครงการพบปะครอบครัวประสบ เพ่ือใหผูท่ีอยูในภาวะวิกฤติจาก ออกพบปะผูประสบเหตุรายแรงดาน 400,000      400,000     400,000     ครอบครัวผูประสบเหตุมีความ สํานักปลัดฯ

ปญหาดานตาง ๆ เหตุการณตาง ๆ เกิดความรูสึกวา ตาง ๆ  โดยการปลอบขวัญและแสดง อบอุนและมีความเช่ือมั่นในภาครัฐ

ไมถูกทอดท้ิงใหตอสูตามลําพัง ธรรมตามหลักศาสนา มากข้ึน

3 โครงการศึกษาดูงานสรางความ เพ่ือใหผูนําศาสนา เยาวชนและผูสูงอายุ - ฝกอบรมใหความรูแกกลุม เยาวชน 500,000      500,000     500,000     เกิดการเรียนรูและสรางความ สํานักปลัดฯ

สัมพันธระหวางผูนําศาสนา เยาวชน เกิดการเรียนรู และสรางความเขาใจ ผูสูงอายุ ผูนําศาสนา เขาใจในการอยูรวมกันในสังคม

และผูสูงอายุ ถึงความแตกตางสูสังคมสันติสุข - ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี อยางสันติสุข

ในพ้ืนท่ีอําเภอตาง ๆ  

4 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเยาวชนไดปฏิบัติตน จัดทําปายประชาสัมพันธ รณรงค 800,000      800,000     800,000     เยาวชนมีจิตสํานึกคอยเตือนสติ สํานักปลัดฯ

ใหความรูแกเยาวชนและประชาชน ตามกรอบศีลธรรม จริยธรรมและ ใหเยาวชนปฏิบัติตนใหถูกตองตาม ใหทําสิ่งท่ีถูกตอง

ท่ัวไป วัฒนธรรมอันดี  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม และวิถีชีวิตในทองถ่ินอันดีงาม และวิถีชีวิตในทองถ่ิน

5 โครงการจัดงาน " ทองถ่ินไทย เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมี - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวดวยการปรับปรุง 50,000        50,000       50,000       องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักปลัดฯ

 รวมใจภักดิ์  รักษพ้ืนท่ีสีเขียว " สวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ภูมิทัศน ไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา

- จัดหาพันธุกลาไม ภาวะโลกรอน

2,350,000    2,350,000   2,400,000   
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6 โครงการกอสรางบานเทิดไทองคราชัน - เพ่ือใหประชาชนผูไดรับ - กอสรางบานท่ีอยูอาศัย 3,000,000    3,000,000   3,000,000   ผูท่ีไดรับผลกระทบจากความไม กองชาง

อ.เมือง จ.ปตตานี ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ จํานวน 10 หลัง สงบมีท่ีอยูอาศัย  มีขวัญและ

 - เพ่ือใหประชาชนท่ียากจนมีท่ีอยู  (ตามแบบ อบจ.กําหนด) กําลังใจมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

อาศัยท่ีมั่นคง

 - เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

7 โครงการจัดทําลูยางสังเคราะหออก เพ่ือใหผูสูงอายุมีสถานท่ีสําหรับ กอสรางลูยางสังเคราะหสําหรับออก 4,000,000    - - - สามารถปองกันทรัพยสินของ กองชาง

กําลังกายสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ การออกกําลังกายในพ้ืนท่ีสนาม กําลังกายของผูสูงอายุ พ้ืนท่ีไมนอย ทางราชการไดอยางถาวร

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

กําลังกายสําหรับผูพิการและผูสูงอายุ การออกกําลังกายในพ้ืนท่ีสนาม กําลังกายของผูสูงอายุ พ้ืนท่ีไมนอย ทางราชการไดอยางถาวร

บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี กีฬากลาง  อบจ.ปตตานี กวา  490.00  ม. พรอมจัดหาอุปกรณ - สามารถแสดงถึงอาณาเขตของ

อํานวยความสะดวก เชน เกาอ้ีน่ัง ศูนย  OTOP

8 โครงการกอสรางรั้วรอบอาคารศูนย รักษาทรัพยสินของ  อบจ.ปตตานี กอสรางรั้วสูง  2.00 เมตร 2,300,000    - - เด็กกําพราและเด็กดอยโอกาส กองชาง

OTOP ทุงนเรนทร อ.หนองจิก ยาว 495.00 เมตร  พรอมประตู ไดมีท่ีอยูอาศัย และเปนแหลง

จ.ปตตานี กวาง  8.00  เมตร  จํานวน  2  ชอง เรียนรู เปนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและการศึกษา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของสตรี  - นําแกนนําสตรีมุสลิมไปศึกษาดูงาน 5,000,000    5,000,000   5,000,000   สตรีมุสลิมจังหวัดปตตานีไดนํา กองแผนฯ

มุสลิมในจังหวัดปตตานี มุสลิมในการดําเนินชีวิตตลอดถึง  - จัดงานพบปะสตรีมุสลิมประจําป ความรูไปปรับใชในชีวิตประจําป

ความเปนแมและภรรยาท่ีดี

10 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตครอบครัว เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ อุดหนุนงบประมาณใหแกวิทยาลัย 150,000      150,000     200,000     มุสลิมใหมในพ้ืนท่ีจังหวัด กองคลัง

มุสลิมใหม จังหวัดปตตานี (มุอัลลาฟ) เก่ียวกับหลักคําสอนของศาสนา อิสลามศึกษา โดย ปตตานีไดเรียนรูและเขาใจ (อุดหนุน)มุสลิมใหม จังหวัดปตตานี (มุอัลลาฟ) เก่ียวกับหลักคําสอนของศาสนา อิสลามศึกษา โดย ปตตานีไดเรียนรูและเขาใจ (อุดหนุน)

อิสลามในทุกมิติแกครอบครัวมุสลิมใหม  - ฝกอบรมใหความรูแกมุสลิมใหม ในศาสนาอิสลามท่ีถูกตอง

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปงบประมาณ

 - ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

14,450,000  8,150,000   8,200,000   
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11 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพมุสลิม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานศาสนา ฝกอบรมใหความรู เดือนละ  1  ครั้ง 160,000      160,000     160,000     สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว กองคลัง

(ผูนําครอบครัว) แกผูนําครอบครัว ใหสามารถพัฒนา ตลอดปงบประมาณ ไปในทางท่ีดีข้ึน (อุดหนุน)

ตนเองและชุมชนไดในโอกาสตอไป

12 โครงการจัดงานวันพบปะครอบครัว เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานศาสนา สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดย 300,000      300,000     300,000     ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนํา  กองคลัง

มุสลิม ครั้งท่ี  5 แกผูนําครอบครัว และสมาชิก  - การบรรยายใหความรู ความรูไปพัฒนาตนเอง   (อุดหนุน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

มุสลิม ครั้งท่ี  5 แกผูนําครอบครัว และสมาชิก  - การบรรยายใหความรู ความรูไปพัฒนาตนเอง   (อุดหนุน)

ไดมีโอกาสไดรวมกิจกรรมศาสนา  - การจัดแสดงนิทรรศการ และอ่ืนๆ ครอบครัว และสังคม

กับองคกรอ่ืนๆ

13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม - เพ่ือใหมุสลีมะหมีความรู ความเขาใจ - จัดฝกอบรมสมาชิกกลุมมุสลีมะห 1,000,000    1,000,000   1,000,000   สมาชิกกลุมสามารถประพฤติตาม  กองคลัง

ของมุสลีมะห  12  อําเภอ ในพ้ืนท่ี ในหลักการอัล - อิสลาม ในแตละอําเภอ  12  อําเภอ ในพ้ืนท่ี หลักการ อัล - อิสลามเปนแบบ   (อุดหนุน)

จังหวัดปตตานี - เพ่ือใหเกิดรักและความสามัคคี จังหวัดปตตานี อยางท่ีดีแกชุมชนและศาสนาอ่ืน ๆ

- เพ่ือใหชุมชนและสังคมเกิดความ อันนํามาซึ่งสันติสุขในสังคมอยาง

สันติสุขอยางยั่งยืน ยั่งยืน

- เพ่ือใหการพัฒนาตนเองสูการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี

14 โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะหและ - เพ่ือใหเกิดความรักและความสามัคคี - จัดอบรมใหกับสมาชิกและบุคคล 275,800      275,800     275,800     - มุสลีมะหไดรับความรูคูคุณธรรม   กองคลัง

บุคลคลท่ัวไป  ครั้งท่ี  7 - เพ่ือใหกลุมสตรีมุสลิมมีความเขาใจ ท่ัวไป ถูกตองตามหลักอัลอิสลาม    (อุดหนุน)บุคลคลท่ัวไป  ครั้งท่ี  7 - เพ่ือใหกลุมสตรีมุสลิมมีความเขาใจ ท่ัวไป ถูกตองตามหลักอัลอิสลาม    (อุดหนุน)

ในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม - จัดอบรมใหกับคณะกรรมการสมาชิก - สามารถนําความรูไปปฏิบัติ

มุสลีมะห อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว

1,735,800    1,735,800   1,735,800   
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               1.5  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาส

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการชวยเหลือประชาชนและเด็ก  - เพ่ือใหประชาชนและเด็กนักเรียน  - เด็กนักเรียนชาย,หญิง ท่ียากจนใน 600,000      650,000     650,000     ประชาชนและเด็กนักเรียนได สํานักปลัดฯ

นักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี ท่ียากจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พ้ืนท่ี จ.ปตตานี  จํานวน 12 อําเภอ ๆ รับความสะดวกในงานบริการ

 - เพ่ือใหผูบริหารสามารถไดพบปะ ละ 50  คน  รวมท้ังไดรับประโยชนจากการ

เยี่ยมเยียนราษฎรและเด็กนักเรียน  - ประชาชนชาย - หญิง ฐานะยากจน ชวยเหลือจากทางราชการ

ในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด จังหวัดปตตานี  จํานวน 12 อําเภอ ๆ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ในพ้ืนท่ีอยางใกลชิด จังหวัดปตตานี  จํานวน 12 อําเภอ ๆ 

 ละ  50  คน

2 โครงการคุมครองเด็ก เยาวชนและ เพ่ือใหเด็ก  เยาวชนในสถานศึกษา ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักเรียน 400,000      450,000     450,000     นักเรียน  นักศึกษาไดมีความรู สํานักปลัดฯ

สตรี ไดมีความรู  ความเขาใจถึงกฎหมาย นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและ ในดานกฎหมายและการคุมครอง

การลงโทษตอการกระทําผิดตอเด็ก  เอกชน ปละไมนอยกวา 3 รุน ๆ ละ สิทธิในข้ันตน

เยาวชนและสตรี 100 คน

3 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการให เพ่ือใหประชาชนและชุมชนไดเรียนรู จัดทําปายประชาสัมพันธแผนพับ 500,000      500,000     500,000     ประชาชนและเด็กนักเรียนไดรับ สํานักปลัดฯ

ความรูเรื่องสุขภาพ การปองกันโรคท่ีจะเกิดข้ึนในแตละ รวมท้ังการสนับสนุนการเดินรณรงค ความสะดวกในงานบริการรวมท้ัง

ฤดูกาล เชน ไขเลือดออก ทางเดิน เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการเฝา ไดรับประโยชนจากการชวยเหลือ

อาหาร อุจจาระรวง และโรคฟนผุ ฯลฯ ระวัง การปองกันและการรักษา จากทางราชการ

4 โครงการอบรมสัมมนาเสริมสราง เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหกับ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกเยาวชน 200,000      300,000     300,000     ทําใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษา สํานักปลัดฯ

ศักยภาพผูนําเยาวชนจังหวัดปตตานี กลุมเยาวชนไดเรียนรูนําไปพัฒนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปละ 2 รุน เรียนรูและนํามาพัฒนาตนเองศักยภาพผูนําเยาวชนจังหวัดปตตานี กลุมเยาวชนไดเรียนรูนําไปพัฒนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปละ 2 รุน เรียนรูและนํามาพัฒนาตนเอง

สังคม/ชุมชนของตนเองในพ้ืนท่ีอําเภอ รุนละ 100 คน ในสังคมและชุมชนตอไป

เมือง และอ่ืน ๆ

5 โครงการวัยใสใจสะอาดเปรื่องปราชญ เพ่ือเสริมสรางใหเยาวชนเปนผูมี ดําเนินงานรวมกับสํานักงานพระพุทธ 500,000      500,000     500,000     เยาวชนไดตระหนักถึงความ สํานักปลัดฯ

ดวยคุณธรรม คุณธรรมบนพ้ืนฐานตามหลักศาสนา ศาสนาแหงชาติ  โดยจัดสงเยาวชน รับผิดชอบตอตนเองและสังคม

เขารวมท้ัง  12 อําเภอ

2,200,000    2,400,000   2,400,000   

140



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีโอกาสปฏิบัติธรรม จัดอบรมผูสูงอายุในจังหวัดปตตานี 250,000      250,000     300,000     ผูสูงอายุมีความรูและทักษะใน สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรมของ เสริมสรางสมาธิ มีความรูทักษะในการ ท้ัง  12  อําเภอ การดูแลสุขภาพกายและ  

ผูสูงอายุ ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขภาพจิต

7 โครงการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  - จัดอบรมสัมมนา ปละไมนอยกวา 700,000      700,000     700,000      - ผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะและ สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดปตตานี ใหกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 300 คน ทํากิจกรรมรวมกัน

 - จัดแขงขันกีฬาเน่ืองในวันสงเสริม  - ผูสูงอายุ มีสุขภาพกายและ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

 - จัดแขงขันกีฬาเน่ืองในวันสงเสริม  - ผูสูงอายุ มีสุขภาพกายและ

สุขภาพผูสูงอายุ สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน

8 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ เพ่ือสรางอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใน ฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีเปนอาสาสมัคร 200,000      250,000     300,000     ผูสูงอายุในชุมชนรับการดูแลชวย สํานักปลัดฯ

ชุมชน  เหลือตามสภาพปญหาและความ

ตองการ

9 โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ เพ่ือใหความรูเก่ียวกับสิทธิของผูพิการ  - จัดอบรมใหความรูแกผูพิการและ 300,000      300,000     300,000     ผูพิการไดรับการดูแลและไดรับ สํานักปลัดฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ตลอดถึงใหความรูแกผูดูแลคนพิการ ผูปกครองของผูพิการ การชวยเหลือจากภาครัฐอยาง

ใหสามารถชวยเหลือผูพิการได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ อํานวย ท่ัวถึง

ความสะดวกแกผูพิการ

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนผูพิการ เพ่ือเปนการสงเคราะหแกผูพิการ - ฝกอาชีพ 700,000      700,000     700,000     ทําใหผูดอยโอกาส เด็กกําพรา สํานักปลัดฯ

เด็กกําพรา  ผูดอยโอกาส เด็กกําพรา  และผูดอยโอกาส  ใหดํารง - สงเสริมการประกอบอาชีพ ตามความ สามารถ ดํารงชีวิตอยูได

ชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนคนปกติท่ัวไป  ถนัด เหมือนคนปกติชีวิตอยูในสังคมไดเหมือนคนปกติท่ัวไป  ถนัด เหมือนคนปกติ

11 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหความรูแกคนหูหนวกเก่ียวกับสิทธิ จัดฝกอบรมแกคนหูหนวกและผูดูแลคน 50,000        50,000       50,000       คนหูหนวกและผูดูแลไดรับความรู สํานักปลัดฯ

ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปตตานี และประโยชนของผูพิการ หูหนวก เก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการ

2,200,000    2,250,000   2,350,000   
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

12 โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือสงเสริมใหกลุมสตรีมีอาชีพเสริม - อบรมกลุมสตรี  จํานวน  2 วัน ๆ ละ 259,000      300,000     300,000      -กลุมสตรีสามารถมีรายไดเพ่ิมข้ึน สํานักปลัดฯ

ผูนําสตรีตําบลตะโละกาโปร เพ่ิมรายได  ลดรายจาย 40  คน พนขีดความยากจน ตามเกณฑ

- เพ่ือยกฐานะครอบครัวพนขีดความ - ทัศนศึกษาดูงาน OTOP  จํานวน 7 วัน จปฐ.

ยากจน - กลุมสตรีมีความรักความสามัคคี

- เพ่ือสรางความเขมแข็งและพัฒนา ในชุมชน

เศรษฐกิจของชุมชนใหดีข้ึน - กลุมสตรีสามารถแลกเปลี่ยน

- เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ เรียนรูระหวางสตรีในหมูบานและ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

- เพ่ือใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ เรียนรูระหวางสตรีในหมูบานและ

มีคายิ่งข้ึน ตําบล

13 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตกลุมสตรี - เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตแมบานและ - จัดอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 352,800      352,800     352,800     - สตรีแมบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สํานักปลัดฯ

แมบาน ครอบครัว ทักษะพ้ืนฐานของแมบาน หมูบานละ 6 มีความรู สามารถถายทอดความรู

- เพ่ือสงเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน คน  ท้ังหมด 48 หมูบาน ใหกับบุคคลในครอบครัวและชุมชน

ซึ่งเปนผลผลิตในสถาบันครอบครัวให ได

เปนคนดีมีความสุขและมีคุณธรรม - ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนา

- เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบัน สูสังคมสันติสุข

ครอบครัว

14 โครงการสอนภาษามือไทยใหกับคนหู เพ่ือใหความรูทางดานการใชภาษามือ จัดฝกอบรมแกคนหูหนวก 100,000      100,000     100,000     คนหูหนวกไดใชภาษามือในการ สํานักปลัดฯ

หนวกท่ีไมรูหนังสือจังหวัดปตตานี ไทยในการสื่อสารใหกับคนท่ีหูหนวก สื่อสาร

15 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรค เพ่ือใหกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีสงสัยท่ี ประชาชนในชุมชน ท่ีมีอายุ  15  ป 700,000      700,000     700,000     ประชาชนท่ีมีอายุ 15  ปข้ึนไป สํานักปลัดฯ15 โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรค เพ่ือใหกลุมเสี่ยงและกลุมท่ีสงสัยท่ี ประชาชนในชุมชน ท่ีมีอายุ  15  ป 700,000      700,000     700,000     ประชาชนท่ีมีอายุ 15  ปข้ึนไป สํานักปลัดฯ

เบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนโรคไดรับการสงตอเพ่ือตรวจ ข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยง

ในชุมชนจังหวัดปตตานี วินิจฉัยและดูแลตามมาตรฐาน โรคเบาหวาน , ความดันโลหิต

16 โครงการจัดมหกรรมการแสดงผลงาน เพ่ือสรางแรงกระตุนใหนักเรียน จัดงานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียน 400,000      500,000     600,000     ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน กองการศึกษาฯ

ของนักเรียน   พัฒนาศักยภาพในการเรียนท่ีดีข้ึน ทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ ท่ีจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู

ทางการศึกษา ดานวิชาการ และ

ดานกิจกรรม

1,811,800    1,952,800   2,052,800   
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17 โครงการคายพัฒนาเยาวชนภาค เพ่ือเสริมสรางองคความรูในระหวาง จัดคายวิชาการระหวางปดภาคเรียน 800,000      800,000     800,000     นักเรียนไดพัฒนาองคความรูและ กองการศึกษาฯ

ฤดูรอน ปดภาคเรียนใหกับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียน

จังหวัดปตตานี และเตรียมความพรอม พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ในสาขาวิชาตางๆ

ในการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในระดับ

อุดมศึกษา

18 โครงการเขาคายลูกเสือ/ยุวกาชาด เพ่ือพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ/ยุวกาชาด 150,000      150,000     150,000     นักเรียนไดรับการพัฒนากิจกรรม กองการศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ใหกับนักเรียนช้ันป.5-6 พัฒนาผูเรียน

19 โครงการคายอบรมจริยธรรมเยาวชน เพ่ือเปนการใหความรูแกเด็กและเยาวชน ฝกอบรมใหกับเด็กและเยาวชน 500,000      500,000     500,000     เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนเปนคน กองการศึกษาฯ

ภาคฤดูรอน ในพ้ืนท่ีใหถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ ภาคฤดูรอน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ดีของสังคม

ของศาสนา

20 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสไดเปด จัดงานวันเด็กประจําป  1  ครั้ง 600,000      600,000     600,000     เด็กกลาแสดงออกถึงความ กองการศึกษาฯ

โลกทัศนและกลาแสดงออก  สามารถท่ีมีอยู

2,050,000 2,050,000 2,050,000
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1 โครงการสงเสริมและดําเนินงานการ เพ่ือเตรียมความพรอมและหาแนวทาง  - ดําเนินการรวมหรือสนับสนุน 2,000,000    2,000,000   2,000,000   สรางหลักประกันความปลอดภัย - สํานักปลัดฯ

ปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัด ปองกันการแพรระบาดของโรคตางๆ งบประมาณใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดานสุขภาพพลานามัยใหแก และ สนง.

ปตตานี เชน โรคไขเลือดออก อหิวาตกโรค โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สาธารณสุข

 เปนตน จังหวัด

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสรางขวัญ  - ฝกอบรมใหความรู 800,000      800,000     800,000     อสม.ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี กําลังใจใหอาสาสมัครสาธารณสุขใน  - ทัศนศึกษาดูงาน ในการทํางานเพ่ิมยิ่งข้ึน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการ เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานปองกันและ  - อบรมใหความรู 500,000      500,000     500,000     อปท.ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีมี สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส แกไขปญหาโรคเอดสของ อปท.  - ทัศนศึกษาดูงาน ความรูในการดูแลและปองกัน

ปญหาโรคเอดสในพ้ืนท่ี

4 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือสนับสนุนสารตรวจสิ่งเสพติดใหกับ  - จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด และวัสดุ 7,000,000    - - สามารถใหการสนับสนุนสารตรวจ สํานักปลัดฯ

ยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีอยาง หนวยงานของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด อุปกรณ อ่ืนๆ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยาง

เรงดวน ปตตานี ท่ัวถึง

5 โครงการคายเยาวชนรณรงคเพ่ือการ เพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนท่ัวไป 600,000      600,000     600,000     ลดอัตราการติดยาเสพติด สํานักปลัดฯ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดมีความรูความเขาใจและตระหนัก ของเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดมีความรูความเขาใจและตระหนัก ของเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ในพิษภัยของยาเสพติด ปตตานี

6 โครงการรณรงคประชาสัมพันธการ เพ่ือใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจ  - จัดทําปายประชาสัมพันธและแผนพับ 200,000      200,000     200,000     ประชาชนมีความรูความเขาใจ สํานักปลัดฯ

ปองกัน/การแกไขปญหายาเสพติด เก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติดและปญหา เพ่ือใหความรูเบ้ืองตนแกประชาชน เก่ียวกับปญหายาเสพติด และ

และปญหาดานสุขภาพ ดานสุขภาพ  เชน ปญหาโรค  ระบาด  - ฝกอบรมใหความรู การดูแลสุขภาพ

โรคไขเลือดออก

11,100,000  4,100,000   4,100,000   
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7 โครงการลานสรางสรรคเยาวชน  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดใชเวลาวาง เยาวชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 200,000      250,000     250,000     -เปนการสรางภูมิคุมกันไมให สํานักปลัดฯ

รุนใหมหางไกลยาเสพติดและ To Be ใหเปนประโยชน ท้ังในระบบและนอกระบบ เยาวชนกลุมเสี่ยงเขาไปยุงกับ

Number One - เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด โดย ยาเสพติด

ใชดนตรีเปนหลัก -เยาวชนกลาแสดงออกและมี

- เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเลนดนตรี สวนรวมในการจัดกิจกรรม

ของเยาวชนในจังหวัดปตตานี - ปญหาการแพรระบาดยาเสพติด

ลดลง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ลดลง

8 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูติดยาเสพติด  - จัดอบรมใหกับผูไดรับการบําบัด 900,000      1,000,000   1,000,000   ผูผานการบําบัดไดรับการ  - สํานักปลัดฯ

สมาชิกชมรม "ฟาหลังฝน" จังหวัด ท่ีผานการบําบัดรักษาเปนแกนนํา ท้ัง 12 อําเภอ ติดตามดูแลไมใหกลับไปเสพซ้ํา  - สนง.

ปตตานี ในการปองกันและแกไขปญหา  - จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ สาธารณสุขฯ

ยาเสพติด

9 โครงการฝกอบรมจริยธรรมตอตาน เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงเด็กและเยาวชน  - จัดอบรมใหกับเยาวชน 100,000      100,000     100,000     เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงเด็กและ สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด มีจริยธรรมในการดํารงชีวิตประจําวัน เยาวชนกลุมเสี่ยงไมใหเขาไปยุง

เก่ียวกับยาเสพติด

10 โครงการสนับสนุนการรักษาสุขภาพ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลุมสมาชิก สมาชิกสาธารณสุขประจําหมูบาน 8,000,000    - - - สามารถชวยเหลือประชาชน สํานักปลัดฯ

เชิงรุกดวยกระเปายาและเวชภัณฑ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดปตตานี  จํานวน  12 ท่ีมีอาการเจ็บปวยในเบ้ืองตนได

ใหกับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  แตละอําเภอใหมีความพรอม อําเภอ -พัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัคร

ประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดปตตานี ในการออกปฏิบัติหนาท่ีดูแลชวยเหลือ สาธารณาสุขประจําหมูบาน (อสม.)

ประชาชน

11 โครงการรณรงคตานยาเสพติดใน เพ่ือปองกันมิใหนักเรียนติดสารเสพติด - จัดทําปายรณรงคปองกันยาเสพติด 30,000        30,000       30,000       นักเรียนรูถึงโทษของสารเสพติด ร.ร.บานเขาตูม

โรงเรียน - อบรมใหความรูแกนักเรียน และหลีกเลี่ยงได ร.ร.บานตะบิงตีงี

12 โครงการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด - เพ่ือปองกันการติดยาเสพติด  จัดฝกอบรมใหกับเยาวชน 190,000      190,000     190,000     นักเรียนรูถึงโทษของสารเสพติด กองคลัง

ใหกับเยาวชนในจังหวัดปตตานี ของเยาวชน และหลีกเลี่ยงได (อุดหนุน)

-เพ่ือใหความรูเก่ียวกับโทษของเยาวชน

9,420,000    1,570,000   1,570,000   
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13 โครงการสงเสริมการจัดการการเรียน - เพ่ือใหทราบปจจัย และอุปสรรคท่ีมี ครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 500,000      500,000     500,000     - ครูสอนเพศศึกษา มีความรู สํานักปลัดฯ

การสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา ตอการดําเนินงานการจัดการเรียนการ อาชีวศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ความเขาใจ และสามารถจัดการ

สอนเพศศึกษาในสถานศึกษา อบจ. ปตตานี  จํานวน  50  คน เรียนการสอนเพศศึกษา ในสถาน

- เพ่ือใหครูผูสอนเพศศึกษาเกิดการ ศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการเรียน - มีการจัดการเรียนการสอนใน 

การสอนเพศศึกษา  และสามารถนําไป ระดับมัธยมศึกษา  และโรงเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

การสอนเพศศึกษา  และสามารถนําไป ระดับมัธยมศึกษา  และโรงเรียน

ประยุกตใชกับสถานศึกษาของตนเอง ในสังกัด

14 โครงการฝกอบรมอาสาชุมชนเขมแข็ง - เพ่ือใหผูนําชุมชนและประชาชน - ผูนําชุมชนและชุดรักษาความ 800,000      800,000     800,000     - ทําใหประชาชนสามารถปองกัน กองคลัง

ตานยาเสพติด สามารถแกไขปญหาภายในหมูบาน ปลอดภัย  จํานวน  120  คน ตนเองและหมูบาน (อุดหนุน)

- เพ่ือใหประชาชนรวมกันปองกัน - ทําใหประชาชนเขาใจการทํางาน

ยาเสพติด ของเจาหนาท่ีรัฐมากข้ึน

- เพ่ือสรางจิตสํานึกของพลังประชาชน

และเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการ

แกปญหา

1,300,000    1,300,000   1,300,000   
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

               1.7  แนวทางการบริหารจัดการท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน เพ่ือเผยแพรและเสริมสรางความรูความ - จัดคายยุวชนประชาธิปไตย 500,000      500,000     500,000     ผูเขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับ กองกิจการสภาฯ

และประชาชนเพ่ือเสริมสรางความรู เขาใจเก่ียวกับกระบวนการประชาธิปไตย - จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิและ ระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเก่ียวกับการ

เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวน และการมีสวนรวมของประชาชนใน หนาท่ีของปวงชนชาวไทย ปกครองระบอบประชาธิปไตย

รวมของประชาชนในพ้ืนท่ี จ.ปตตานี

2 โครงการ อบจ. พบปะประชาชน เพ่ือให อบจ.ไดพบปะ กับประชาชน นําผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  และ 1,000,000    1,000,000   1,000,000   อบจ.สามารถนําประเด็นท่ีเปน กองกิจการสภาฯ

งบประมาณและท่ีมา

2 โครงการ อบจ. พบปะประชาชน เพ่ือให อบจ.ไดพบปะ กับประชาชน นําผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ  และ 1,000,000    1,000,000   1,000,000   อบจ.สามารถนําประเด็นท่ีเปน กองกิจการสภาฯ

เปนประจําทุกเดือน   เพ่ือรับทราบ เจาหนาท่ี ของ อบจ. พบปะเยี่ยมเยียน ปญหาของทองถ่ินมาแกไขไดตรง

ประเด็นปญหาตางๆ   และเพ่ือเปด ประชาชนในแตละอําเภอ จํานวน 12 ตามความตองการของประชาชน

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน อําเภอ

การนําเสนอแนวทางแกไขปญหา  

3 โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเสริมสรางและเพ่ิมความรูความ - ฝกอบรมสัมมนาใหแกผูนําทองถ่ินใน 700,000      700,000     700,000     ผูนําทองถ่ินมีความรู ประสบการณ กองกิจการสภาฯ

ผูนําทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี เขาใจทางดานการเมือง  เศรษฐกิจ พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  จํานวน  2 รุน ๆ และสามารถรวมตรวจสอบ รวม

สังคม  ประเพณี  และวัฒนธรรมตาง ๆ ละ 100  คน พัฒนา อบจ.ปน. ไดอยางมี

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความ - ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ประสิทธิภาพ

เจริญกาวหนา

4 โครงการอบรมสัมมนาขาราชการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน จัดอบรม สัมมนาใหกับขาราชการองค 2,000,000    2,500,000   2,500,000    ขาราชการไดรับความรูความ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี การบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขาใจในบทบาทและหนาท่ีและองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานี การบริหารสวนจังหวัดปตตานี เขาใจในบทบาทและหนาท่ีและ

เพ่ิมประสบการณในการทํางาน

5 โครงการอบรมสัมมนาลูกจางประจํา เพ่ือพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวน จัดอบรม สัมมนาใหกับลูกจางประจํา 600,000      600,000     600,000     ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สํานักปลัดฯ

และพนักงานจางองคการบริหารสวน จังหวัดปตตานี และพนักงานจางขององคการบริหาร อบจ.ปน. ไดรับความรูความเขาใจ

จังหวัดปตตานี สวนจังหวัดปตตานี ในบทบาทและหนาท่ี และเพ่ิม

ประสบการณ

4,800,000    5,300,000   5,300,000   

147



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูสรางวิสัยทัศน จัดอบรมสมาชิกสภา อบจ. และ 6,000,000    6,000,000   6,000,000   ทําใหสมาชิกสภา อบจ. และ สํานักปลัดฯ

งานของสมาชิกสภา อบจ.  ผูบริหาร ท่ีดีแกสมาชิกสภา  อบจ. และ ขาราชการพรอมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ขาราชการมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล

อบจ.  หัวหนาสวนราชการ  และ ขาราชการ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

7 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ - เพ่ือเผยแพรการปกครองระบอบ - เพ่ือใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค 200,000      200,000     200,000     - ประชาชนเขาใจในหลักคําสอนใน สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี และนายก ประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน การบริหารสวนจังหวัด  และนายก ระบอบประชาธิปไตย 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ประมุข องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนไปดวย - ทําใหการดําเนินการในการเลือก

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ประมุข องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนไปดวย - ทําใหการดําเนินการในการเลือก

- เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกในสิทธิ ความเรียบรอยโดย สุจริตและเท่ียงธรรม ตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย

หนาท่ี  และเกิดความเลื่อมใสใน - เพ่ือใหประชาชนใชสิทธิออกเสียง และยุติธรรม

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งไมนอยกวา 70  %  ของจํานวน - ไดสมาชิกสภาทองถ่ิน และ

- เพ่ือใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  และมีบัตรเสียไมเกิน ผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 3% เลือกตั้งของประชาชนเขามา

ไปเปนตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ - เพ่ือใหไดสมาชิกสภาองคการบริหาร บริหารทองถ่ิน

- เพ่ือใหประชาชนมาใชสิทธิออกเสียง สวนจังหวัด และนายกองคการบริหาร - สามารถพัฒนาทองถ่ินไปตาม

มากท่ีสุด และมีบัตรเสียนอยท่ีสุด สวนจังหวัดท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ ทิศทางและสนองตอบความตอง

เสียสละ และตั้งใจท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน  การของประชาชนสวนใหญได

อยางจริงใจ

8 โครงการกอสรางปอมยามและเรือน เพ่ือดูแลความเรียบรอยในรั้วบริเวณ เปนอาคาร คสล. ขนาดกวาง 6.00 ม. 1,290,000    - - ทําใหสถานท่ีราชการและบานพัก กองชาง8 โครงการกอสรางปอมยามและเรือน เพ่ือดูแลความเรียบรอยในรั้วบริเวณ เปนอาคาร คสล. ขนาดกวาง 6.00 ม. 1,290,000    - - ทําใหสถานท่ีราชการและบานพัก กองชาง

พักยามบริเวณอาคารสํานักงาน สถานท่ีราชการเปนการลดปญหา ยาว 6.00 ม. จํานวน 3 หลัง ทางราชการไดมีความปลอดภัยท้ัง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ความเดือดรอนในชีวิตและทรัพยสิน ชีวิตและทรัพยสิน

9 โครงการจัดงานพบปะผูนําศาสนาใน เพ่ือเปนจิตวิทยาการเขาถึงกลุมมวลชน จัดประชุมแกผูนําศาสนาเพ่ือสรางความ 200,000      200,000     200,000     ทําใหชองวางระหวางผูนําศาสนา กองแผนฯ

เทศกาลถือศีลอด ในระดับตางๆ และสรางความสัมพันธ เขาใจท่ีดีระหวางผูนําศาสนาเพ่ือรวมกัน กับสวนราชการ   และสรางความ  

อันดีระหวางภาคราชการและ แกปญหาใหกับราษฏรในทองถ่ิน เขาใจอันดีสงผลตอการสนับสนุน  

และผูนําทองถ่ิน ปละ 1 ครั้ง

7,690,000    6,400,000   6,400,000   
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10 โครงการเมาลิดประจําป - เพ่ือใหไดรับฟงประวัติอันดีงามของ - คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 300,000      300,000     300,000     - กลุมเปาหมายไดฟงและไดรับ กองคลัง

ทานศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล) - อีหมามประจํามัสยิด ขาราชการมุสลิม ทราบประวัติของทานศาสดา (อุดหนุน)

- เพ่ือสงเสริมใหมุสลิมนําแบบอยางของ - คณะอาจารย/อุสตาส มูฮัดมัด (ศ็อล)

ทานศาสดามูฮัมมัด (ศ็อล)  มาปฏิบัติ ร.ร.ดารุลมะอาเรฟปตตานี

ในชีวิตประจําวัน

11 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บทบาท  - เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ บรรดาอูลามาอในจังหวัดปตตานี 250,000      250,000     250,000      - สามารถกําหนดบทบาทหนาท่ี กองคลัง

สถาบันอูลามาอและการศึกษา กําหนดบทบาทของสถาบันอูลามาอ ยะลา และนราธิวาส จํานวน 200 คน ของสถาบันอูลามาอในการ (อุดหนุน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

สถาบันอูลามาอและการศึกษา กําหนดบทบาทของสถาบันอูลามาอ ยะลา และนราธิวาส จํานวน 200 คน ของสถาบันอูลามาอในการ (อุดหนุน)

อิสลามปจจุบัน" ตอการเผยแพรอิสลาม เผยแพรศาสนาในอนาคต

 - เพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษา  - สามารถกําหนดหรือมีรูปแบบ

อิสลามตอสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี การศึกษาอิสลามท่ีชัดเจนในพ้ืนท่ี

 - เพ่ือขจัดขอพิพาทหรือความเขาใจ  - สามารถลดขอพิพาทหรือความ

ท่ีไมตรงกันในเรื่องการตีความหลัก เขาใจท่ีไมตรงกันในเรื่องการตี

ความ

12 โครงการอบรมวิทยากรประจํามัสยิด  - เพ่ือใหผูสอน/วิทยากร ไดพัฒนา จัดอบรมผูนําศาสนาอิสลามใน 186,000      - -  - ผูสอน/วิทยากรสามารถพัฒนา กองคลัง

รูปแบบและเทคนิคการสอนใหมี จังหวัดปตตานี จํานวน 2 รุน ๆ ละ รูปแบบและเทคนิคการสอนได (อุดหนุน)

ประสิทธิภาพ 2 วัน จํานวน 120 คน อยางมีประสิทธิภาพ

 - เพ่ือสามารถกําหนดหลักสูตร  - สามารถกําหนดหลักสูตรใหมี

การสอนใหมีมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันการสอนใหมีมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน

 - เพ่ือขยายเวทีแหงการเรียนรู - สามารถเพ่ิมแหลงเรียนรูมากข้ึน

ครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดปตตานี

13 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือวางกรอบแนวทางในการพัฒนา ดําเนินการจัดทําเวทีประชาคมท้ังจังหวัด 250,000      250,000     270,000     องคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดและประสาน 12  อําเภอ และเปนคาใชจายในการ สามารถพัฒนาและแกไขปญหา

แผนพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด จัดทําปรับปรุงแผนพัฒนาฯ อบจ. ใหกับประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

986,000      800,000     820,000     
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14 โครงการพัฒนาศูนยเครือขายเพ่ือแกไข  - เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูท่ีจะสงเสริม จัดซื้อวัสดุอุปกรณในศูนยการเรียนรู 5,645,000     -  - เกิดแหลงเรียนรูเพ่ือถายทอดความรู กองแผนฯ

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน ใหสมาชิกในชุมชน เกิดการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทุก

การพัฒนาทองถ่ิน (Clinic center) จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ ภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดพลัง

มีระบบการจัดการความรูและระบบ สรางสรรค และการใชความรูเปน

การเรียนรูท่ีดี เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจ

 - เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคกร เพ่ือแกปญหาและพัฒนาอยาง

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนการเรียนรู เหมาะสมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเนนการเรียนรู เหมาะสมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

รวมกันในทองถ่ินและเปนศูนยกลาง และการเมือง

ในการใหขอเสนอแนะและชวยเหลือ

ในการแกไขปญหาและการพัฒนา

ทองถ่ินในลักษณะเครือขาย

 - เพ่ือเปนแหลงเรียนรูท่ีสงเสริมให

เกิดการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

และสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

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

แกไขปญหาและสงเสริมการมี อปท. และบูรณาการความรวมมือ  - จัดบริการสาธารณะในดานตางๆ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของในทุก ๆ

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หรือ ระหวางสวนราชการในการแกไข เชน ดานกฏหมาย ดานการศึกษา ดาน ดานสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน หรือ ระหวางสวนราชการในการแกไข เชน ดานกฏหมาย ดานการศึกษา ดาน ดาน

Clinic Center ปญหาใหกับประชาชน สาธารณสุข ดานการสงเสริมอาชีพ

 เปนตน  

 - อบรมใหความรูแกผูนําการพัฒนา

ในหมูบานในการจัดทําแผนชุมชน

6,145,000    500,000     500,000     
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16 โครงการสํารวจความคิดเห็นและ เพ่ือตรวจสอบความคิดเห็นและ จางนักเรียน  นักศึกษา ออกสํารวจ 100,000      100,000     100,000     ทําใหทราบทัศนคติของ กองแผนฯ

ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียว ทัศนคติของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี ความคิดเห็น  รวมท้ังจัดเก็บขอมูล ประชาชนท่ีมีตอองคการบริหาร

กับผลงานและการใหบริการของ มีตอองคการบริหารสวนจังหวัด ความตองการและความคิดเห็นของ สวนจังหวัดปตตานี และความ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ปตตานี ประชาชนในพ้ืนท่ีตอผลการดําเนิน ตองการของประชาชนท่ีตอง -

งานของ  อบจ.ปน. การใหพัฒนาพ้ืนท่ี

17 โครงการอบรมและพัฒนาความรูแก เพ่ือใหคณะกรรมการเขาใจบทบาท จัดการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ 540,000       -  - คณะกรรมการประจํามัสยิด กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

17 โครงการอบรมและพัฒนาความรูแก เพ่ือใหคณะกรรมการเขาใจบทบาท จัดการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ 540,000       -  - คณะกรรมการประจํามัสยิด กองคลัง

อิหมามและกรรมการประจํามัสยิด หนาท่ีและการบริหารจัดการไดอยาง ประจํามัสยิด เขาใจในบทบาทหนาท่ีและสามารถ (อุดหนุน)

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี บรรลุเปาหมาย บริหารจัดการไดอยางบรรลุ

เปาหมาย

18 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือสงเสริมหลักสูตรการศึกษาระดับ ครูผูสอนตาดีกาในจังหวัดปตตานี 100,000       -  - ครูผูสอนสามารถพัฒนาศักยภาพ กองคลัง

ผูสอนตาดีกาจังหวัดปตตานี ตาดีกาและพัฒนาศักยภาพครูผูสอน และพัฒนาหลักสูตรการเรียน (อุดหนุน)

ตาดีกาใหมีประสิทธิภาพ การสอนระดับตาดีกาได

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร เพ่ือใหคณะกรรมการมีความรูความ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 100,000       -  - คณะกรรมการอิสลามประจํา กองคลัง

องคกรแกคณะกรรมการอิสลาม เขาใจในการบริหารองคกรสมัยใหม จังหวัด  สามารถนําความรูท่ีไดรับ (อุดหนุน)

ประจําจังหวัด อยางถูกตอง ไปใชกับองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ

20 โครงการอบรมผูบริหารตาดีกา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ ผูบริหารโรงเรียนตาดีกาในพ้ืนท่ี 300,000      300,000     300,000     สามารถนําความรูท่ีไดรับไปบริหาร กองคลัง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี บริหารและพัฒนาระบบการบริหาร จังหวัดปตตานี จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพได (อุดหนุน)

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

21 โครงการมหกรรมตาดีการะดับอําเภอ เพ่ือสงเสริมหลักสูตรการจัดการศึกษา ผูเขารวมโครงการมหกรรมตาดีกา 240,000       -  - ไดรับการพัฒนาหลักสูตรการ กองคลัง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ระดับตาดีกาในระดับอําเภอและสงเสริม ระดับอําเภอ ใน  จ.ปตตานี ศึกษาตาดีกาและสงเสริม (อุดหนุน)

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

1,380,000    400,000     400,000     
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22 โครงการอบรมหลักสูตรกระบวนการ - เพ่ือใหผูนําศาสนา ผูนําองคกร ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 500,000       -  - ผูนําศาสนา ผูนําองคกรปกครอง กองแผนฯ

สรางสันติภาพในจังหวัดปตตานี ปกครองสวนทองถ่ินไดเขาใจหลักการ ผูนําศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด

สรางสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ปตตานี มีสวนรวมมือในการสราง

- เพ่ือสรางสันติสุขอยางยั่งยืนจาก ความสันติสุขใหเกิดข้ึนอยางยั่งยืน

ความรวมมือของภาคประชาชน

500,000      

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ

     1.8  แนวทางปรับปรุง  จัดหาปจจัยเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและการพัฒนาอาคาร  สถานท่ีตลอดจนสภาพแวดลอมสภาพภายในสถานท่ีปฏิบัติงาน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพระบบ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของ จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 45,000         -  - ประชาชนไดทราบถึงการปฏิบัติ -กองกิจการสภาฯ

ดิจิตอล องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  - ความละเอียดไมนอยกวา 10 ลาน งานขององคการบริหารสวนจังหวัด -กองชาง

และเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง ปตตานี และเพ่ิมประสิทธิภาพใน

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 2,400,000     -  - เกิดความสะดวกและคลองตัว -สํานักปลัดฯ

จํานวน  3  คัน ในการปฏิบัติงาน -กองกิจการสภาฯ

วัตถุประสงคโครงการท่ี เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

จํานวน  3  คัน ในการปฏิบัติงาน -กองกิจการสภาฯ

3 โครงการจัดจางทําบอรดทําเนียบ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและ - จัดจางทําบอรดทําเนียบประธานสภา 100,000      - - เกิดความสวยงามและเปนระเบียบ  กองกิจการสภาฯ

สะดวกในการติดตอประสานงานราชการ อบจ.และรองประธานสภา อบจ.จํานวน เรียบรอย และเกิดความสะดวกให

หนวยงานตาง  ๆ 2 แผน กับผูมาติดตอประสานงาน 

- จัดจางทําบอรดทําเนียบสมาชิก สภา 

อบจ. จํานวน 1 แผน

- จัดจางทําบอรดโปสเตอรขาราชการ

กองกิจการสภา  อบจ.จํานวน 1 แผน 

- จัดจางทําปายช่ือกองกิจการสภา อบจ.

จํานวน  1 แผน

4 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 484,000      120,000     120,000     เกิดความสะดวกและความรวดเร็ว -สํานักปลัดฯ

แบบตั้งโตะ พรอมโตะเกาอ้ี และ ความสะดวกรวดเร็ว พรอมโตะเกาอ้ี และเครื่องพริ้นเตอร ในการปฏิบัติงาน -กองกิจการสภาฯ

เครื่องพริ้นเตอร จํานวน  12 ชุด -กองแผนฯ
-กองคลัง

5 โครงการปรับปรุง  ซอมแซมตอเติม เพ่ิมประสิทธิภาพและความคลองตัวใน เพ่ือปรับปรุง ซอมแซมตอเติม หอง 300,000       -  - เกิดความสะดวกและคลองตัว  กองกิจการสภาฯ

หองสํานักงาน พรอมติดตั้งมูลี่ปรับแสง การปฏิบัติงาน สํานักงาน  จํานวน  1  หอง ในการปฏิบัติงาน

3,329,000    120,000     120,000     
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6 โครงการจัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอ้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความคลองตัว จัดซื้อโตะประชุม  จํานวน  1  ชุด 40,000        - - การประชุมเปนระเบียบเรียบรอย - กองกิจการสภาฯ

ในการปฏิบัติงานและเพ่ือใหการประชุม และเกาอ้ี  จํานวน  12  ตัว  และเกิดความคลองตัว 

ของคณะกรรมการตาง ๆ เปนไปดวย

เรียบรอย

7 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน และเกาอ้ี เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3 - 6 15,000        - - เกิดความสะดวกในการทํางาน -สํานักปลัดฯ

ระดับ 3 - 6 จํานวน  3  ชุด จํานวน  3  ชุด -หนวยตรวจสอบฯ

เปาหมายโครงการ วัตถุประสงคท่ี
งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 119,000       -  - เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน -สํานักปลัดฯ

ชนิดแขวน จํานวน  4  เครื่อง -กองคลัง

9 โครงการจัดซื้อโทรสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเครื่องโทรสาร 5,000           -  - เกิดความสะดวกและความ สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

10 โครงการซอมแซมบานพัก ขาราชการ เพ่ือซอมแซมบานพักท่ีเกิดการชํารุด บานพักขาราชการและลูกจางในสังกัด 300,000      300,000     - เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ - สํานักปลัดฯ

และลูกจาง เสียหายใหสามารถพักอาศัยไดเปนปกติ องคการบริหารสวนจังหวัด ใหกับผูใตบังคับบัญชา - กองชาง

11 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด สถานี เพ่ือความปลอดภัยของเจาหนาท่ีและ ติดตั้งกลองวงจรปด ความละเอียด 700 20,000        - - เจาหนาท่ีและประชาชนผูใชบริการ  กองคลัง

ขนสงองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนผูใชบริการ  TVL 752 (H) x 582 (V) เลนส 6 mm ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ปตตานี 8  mm/Water Pr๐๐f IP 68 Level

ขายึดติดกลองในตัว  จํานวน  4  ตัว ขายึดติดกลองในตัว  จํานวน  4  ตัว 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุนสถานีขนสง เพ่ือใหสถานท่ีปฏิบัติงานมีสภาพแวด จัดซื้อเครื่องดูดฝุน  ขนาด  1,250 วัตต 13,000        - - เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  กองคลัง

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ลอมท่ีดีและสะอาด จํานวน 1 เครื่อง

13 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการปฎิบัติ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืน 114,000       -  - สรางบรรยากาศในการปฏิบัติงาน  กองคลัง

งาน ขนาด 2400 BTU  จํานวน  3  เครื่อง

14 โครงการจัดซื้อสปอรตไลตสนาม เพ่ือใชในการใหบริการลานกีฬาแกชุมชน จัดทําสปอรตไลทสนาม  จํานวน  2  ชุด 400,000      - - ชุมชนมีลานกีฬาไวออกกําลังกาย ร.ร.บานเขาตูม

ในเวลากลางคืน หลังเลิกงาน

1,026,000    300,000     
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15 โครงการจัดทําเหล็กดัด เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของ จัดทําเหล็กดัดหนาตางอาคารเรียน สพฐ. 200,000      - - ทรัพยสินของทางราชการมีความ ร.ร.บานเขาตูม

ทางราชการ 2/28 จํานวน  99  ชอง ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน

16 โครงการจัดทํารั้วเหล็กแปลงดอกไม เพ่ือปองกันตนไมเสียหาย จัดทํารั้วเหล็กก้ันแปลงไมดอกไมประดับ 100,000      - - ไมดอกไมประดับไมไดรับความ ร.ร.บานเขาตูม

สนามกีฬาโรงเรียน เสียหาย

17 โครงการจัดทําสัญญาญเตือนการเขา เพ่ือบอกสัญญาญคาบเวลาเรียน ติดตั้งสัญญาเตือนเวลาเรียนแบบอัตโนมัติ 50,000        - - โรงเรียนมีสัญญาณเตือนเวลาเรียน ร.ร.บานเขาตูม

เรียนแบบอัตโนมัติ 

18 โครงการจัดซื้อและติดตั้งพัดลม เพ่ือระบายความรอนและประหยัด ติดตั้งพัดลมเพดานชนิดหมุนได 360 องศา 74,000         -  - หองเรียนไดระบายความรอน ร.ร.บานเขาตูม

เปาหมายท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

18 โครงการจัดซื้อและติดตั้งพัดลม เพ่ือระบายความรอนและประหยัด ติดตั้งพัดลมเพดานชนิดหมุนได 360 องศา 74,000         -  - หองเรียนไดระบายความรอน ร.ร.บานเขาตูม

พลังงาน ขนาดใบพัด 16 น้ิว จํานวน 24 ตัว 

อาคาร สพฐ. 2/28

19 โครงการจัดซื้อโตะและเกาอ้ี เพ่ือใชสําหรับขาราชการครูใหปฏิบัติ จัดซื้อโตะเกาอ้ี  ระดับ 3 จํานวน 10 ชุด 45,000         -  - ครูมีโตะเกาอ้ีสําหรับใชในการ ร.ร.บานเขาตูม

หนาท่ี ปฏิบัติงาน

20 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอ้ี  หองประชุม เพ่ือใชในการจัดการประชุมบุคลากร จัดซื้อโตะขนาด 2.40 ม.x0.60 ม. 60,000         -  - โรงเรียนมีโตะ เกาอ้ี สําหรับ ร.ร.บานเขาตูม

ในโรงเรียน จํานวน 12 ตัว เกาอ้ี จํานวน 48 ตัว รองรับผูเขาประชุมอยางเพียงพอ

21 โครงการทางเดินเช่ือมระหวาง เพ่ือเปนทางเดินเช่ือมช้ันสองระหวาง จัดทําทางเดินเช่ือมช้ันสองระหวาง 250,000       -  - มีทางเดินเช่ือมระหวางอาคารทําให ร.ร.บานเขาตูม

อาคารช้ัน 2 อาคาร สปช.126 กับอาคาร สพฐ 2/28 อาคาร สปช.126 กับอาคาร สพฐ2/28 การปฏิบัติงานสะดวก

พรอมหลังคาและประตูเหล็ก

22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองสมุด เพ่ือปรับปรุงหองสมุดใหเหมาะสม จัดซื้อตูเก็บหนังสือจํานวน 10 ตู 60,000         -  - หองสมุดมีตูเก็บหนังสือท่ีเพียงพอ ร.ร.บานเขาตูม

กับนักเรียนกับนักเรียน

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนมีบรรยากาศนาอยูและ จัดตกแตงบริเวณโรงเรียนดวยไมดอก 50,000        50,000       50,000       โรงเรียนมีภูมิทัศนสวยงามนา ร.ร.บานเขาตูม

เอ้ือตอการเรียนรู ไมประดับ อยูเหมาะสําหรับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน

24 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนการสอนของนักเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 600,000       -  - นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ร.ร.บานเขาตูม

แบบตั้งโตะพรอมอุปกรณ จํานวน  20  ชุด เพียงพอสําหรับการเรียน

1,489,000    50,000       50,000       
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25 โครงการเช่ือมตออินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการดําเนินงานของโรงเรียน ติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 19,200        19,200       19,200       มีระบบอินเตอรเนตใชในโรงเรียน ร.ร.บานเขาตูม

ร.ร.บานตะบิงตีงี

26 โครงการซอมแซมอาคารเรียน เพ่ือใหมีความปลอดภัย ซอมแซมเพดาน ประตู  หนาตาง 80,000        80,000       80,000       นักเรียนมีความปลอดภัย ร.ร.บานเขาตูม

27 โครงการจัดซื้อช้ันวางหนังสือแบบเหล็ก  -  เพ่ือวางหนังสือในหองสมุดใหเปน  - ทําใหจัดหนังสือเปนระเบียบ 65,000         -  - ทําใหจัดหนังสือเปนหมวดๆ  ร.ร.บานตะบิงตีงี

จํานวน 10 ตู  โตะสําหรับอานหนังสือ หมวดๆ เรียบรอยและมีท่ีน่ังสําหรับอานหนังสือ หยิบอานไดงายและนักเรียนไดน่ัง

5 ตัวและเกาอ้ีพลาสติก 40 ตัว  - เพ่ือจัดเปนท่ีน่ังอานหนังสือสําหรับ อานหนังสืออยางเปนระเบียบ

วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

5 ตัวและเกาอ้ีพลาสติก 40 ตัว 

ประจําหองสมุด นักเรียน เรียบรอย

28 โครงการจัดซื้อตูเหล็กสําหรับจัดเก็บสื่อ เพ่ือจัดเก็บสื่อใหเปนระบบและปรับปรุง สื่อการสอนมีท่ีจัดเก็บอยางเปนระบบ 90,000         -  - การจัดเก็บสื่อการสอนเปนไปอยาง ร.ร.บานตะบิงตีงี

ในหองศูนยสื่อ 8 ตู และผามาน ตกแตงหองศูนยสื่อใหสวยงาม งายและสะดวกตอการในงาน มีระบบ  งายตอการใชงาน

29 โครงการปรับปรุงขยายหองละหมาด เพ่ือใหสามารถใชในการปฏิบัติศาสนกิจ นักเรียนโรงเรียนบานตะบิงตีงี  - 90,000       30,000       โรงเรียนบานตะบิงตีงีมีหองละหมาด ร.ร.บานตะบิงตีงี

ไดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สามารถใชหองละหมาดปฏิบัติศาสนกิจ ในการปฏิบัติศาสนกิจไดเพียงพอ

ไดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน กับจํานวนนักเรียน

30 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร   -  เพ่ือใหโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี โรงเรียนบานตะบิงตีงี รอยละ 80 50,000        50,000       50,000       สถานศึกษามีสภาพแวดลอมท่ีมี ร.ร.บานตะบิงตีงี

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนในโรงเรียน มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงามเอ้ือตอ มีสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น สวยงาม คุณภาพและเพียงพอสําหรับนักเรียน

การเรียนรู ไดเรียนรูและเอ้ืออํานวยตอการ

  - นักเรียนมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ จัดการเรียนการสอน

มีแหลงเรียนรูธรรมชาติในโรงเรียน

31 โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารหองวิชาการ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการ หองวิชาการมีตูเก็บเอกสารและมี 50,000        30,000       30,000       หองวิชาการมีตูเก็บเอกสารและ ร.ร.บานตะบิงตีงี31 โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารหองวิชาการ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยในการ หองวิชาการมีตูเก็บเอกสารและมี 50,000        30,000       30,000       หองวิชาการมีตูเก็บเอกสารและ ร.ร.บานตะบิงตีงี

จํานวน 7 ตูเพ่ือความสะดวกในการ เก็บเอกสารสะดวกตอการปฏิบัติงาน ความเปนระเบียบเรียบรอยสะดวก มีความเปนระเบียบเรียบรอย

ปฏิบัติงานและความเปนระเบียบ ตอการปฏิบัติงาน สะดวกตอการปฏิบัติงาน

32 โครงการจัดหาตูเก็บเอกสารธุรการ เพ่ือเปนท่ีจัดเก็บหนังสือและจัดวางสื่อ นักเรียนรอยละ 100 ใชช้ันวางหนังสือ 600,000       -  - โรงเรียนมีช้ันวางช้ันหนังสือประจํา ร.ร.บานตะบิงตีงี

ช้ันเรียนและช้ันวางหนังสือ  ใหเปนระเบียบเรียบรอย ประจําหองเรียนในการจัดเก็บหนังสือ หองเรียน 17 หอง  และทําให

จํานวน  17  หอง และวางสื่อใหเปนระเบียบรอย หองเรียนมีความเปนระเบียบ

954,200      269,200     209,200     
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33 โครงการฟตเนสกลางแจง - เพ่ือใหนักเรียน  คณะครู - บุคลากร - เพ่ือใหนักเรียน  คณะครู - บุคลากร - 200,000      - นักเรียน  คณะครู - บุคลากรมี ร.ร.บานตะบิงตีงี

ไดมีพ้ืนท่ีการออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐาน โรงเรียนบานตะบิงตีงีและชาวบาน พ้ืนท่ีออกกําลังกาย

- เพ่ือใหชาวบานในเขตพ้ืนท่ีบริการ ไดออกกําลังกาย

ไดเขามาใชบริการ

34 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมภาคสนาม จัดซื้อเครื่องเสียงชุดสนาม จํานวน 100,000       -  - โรงเรียนมีเครื่องสําหรับใชในการ ร.ร.บานตะบิงตีงี

ชุดสนาม เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง จัดกิจกรรม

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

ชุดสนาม เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 1 เครื่อง จัดกิจกรรม

35 โครงการจัดซื้อโตะทํางานชนิดไม เพ่ือใหขาราชการมีโตะ เกาอ้ี ขาราชการครูรอยละ 100 มี โตะทํางาน 105,000       -  - ขาราชการครูทุกคนมีโตะเกาอ้ี ในการ ร.ร.บานตะบิงตีงี

ระดับ 3-6  จํานวน  30   ตัว  ในการปฏิบัติงาน ใชเก็บวางสิ่งของ ทํางานและใชวางสิ่งของท่ีจําเปน

ท่ีจําเปน

36 โครงการปรับปรุงหองประชุมใหญ เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในรม นักเรียนรอยละ  100 ไดรับประโยชน 400,000       -  - โรงเรียนมีหองประชุมท่ีเหมาะสม ร.ร.บานตะบิงตีงี

และสรางเวที ใหบรรลุผล จากการปรับปรุงหองประชุมใหญและ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

สรางเวที

37 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหมีคอมพิวเตอรเพียงพอตอการ โรงเรียนบานตะบิงตีงี  รอยละ  80 มี  - 50,000        - โรงเรียนบานตะบิงตีงีมีคอมพิวเตอร ร.ร.บานตะบิงตีงี

แบบโนตบุคใชสําหรับปฏิบัติงาน ใชงานบริหารงานท่ัวไป  และงาน คอมพิวเตอรเพียงพอตอการใชงาน เพียงพอตอการใชงาน

บริหารท่ัวไปและงานบริหารงาน บริหารงานวิชาการ

วิชาการ  จํานวน 2  เครื่อง

38 โครงการจัดซื้อเกาอ้ี ระดับ 3-6 เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเกาอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน  16  ตัว 30,000        30,000       30,000       เกิดความสะดวกในการทํางาน -สํานักปลัดฯ38 โครงการจัดซื้อเกาอ้ี ระดับ 3-6 เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเกาอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน  16  ตัว 30,000        30,000       30,000       เกิดความสะดวกในการทํางาน -สํานักปลัดฯ

สําหรับขาราชการและพนักงานจาง - กองแผนฯ

-กองการศึกษาฯ

39 โครงการปรับปรุงหองพยาบาล - เพ่ือใหบริการนักเรียนท่ีเจ็บปวย เพ่ิมชุดเครื่องนอน ผามาน ตูเก็บเอกสาร 50,000        - - - เพ่ือมีไวใหบริการนักเรียนท่ี ร.ร.บานตะบิงตีงี

- เพ่ือเปนท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตนแก และอุปกรณ  กระติกนํ้ารอน  ซิงคนํ้า เจ็บปวย

นักเรียน คูลเลอร - เพ่ือเปนท่ีรักษาพยาบาลเบ้ืองตน
แกนักเรียน

685,000      280,000     30,000       
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40 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามเพ่ิมเติม - เพ่ือใหเด็กอนุบาลไดเลนเครื่องเลน เด็กนักเรียนมีเครื่องเลนสนามไวปฏิบัติ - 100,000     - - เด็กนักเรียนมีเครื่องเลนสนามไว ร.ร.บานตะบิงตีงี

สนาม กิจกรรม ในการเลนกิจกรรม

- เพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็ก  - เด็กนักเรียนเกิดการพัฒนาการ

ท้ัง  4  ดาน ท้ัง 4  ดาน

- เพ่ือใหเด็กไดเลนกิจกรรมอยาง  - เด็กนักเรียนเกิดความสนุกและ

สนุกสนานและมีความสุข มีความสุข

41 โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นสําหรับ - เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนํ้าตามอาคาร นักเรียนมีท่ีสําหรับดื่มนํ้าสะอาด - 100,000     - นักเรียนไดดื่มนํ้าตามอาคาร โดย ร.ร.บานตะบิงตีงี

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

41 โครงการจัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นสําหรับ - เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนํ้าตามอาคาร นักเรียนมีท่ีสําหรับดื่มนํ้าสะอาด - 100,000     - นักเรียนไดดื่มนํ้าตามอาคาร โดย ร.ร.บานตะบิงตีงี

นักเรียน ตาง ๆ อาคารละ 4 เครื่อง ไมตองเสียเวลาเดินไปไกล ๆ 

42 โครงการจัดซื้อล็อกเกอรวางรองเทา เพ่ือใหนักเรียนมีช้ันวางรองเทาท่ีเปน นักเรียนมีช้ันวางรองเทาท่ีเปน 60,000        - - นักเรียนมีช้ันวางรองเทาท่ีเปน ร.ร.บานตะบิงตีงี

ประจําหองเรียนและหองปฏิบัติการ ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย

จํานวน  25  ตัว

43 โครงการสรางท่ีสําหรับแปรงฟน เพ่ือใหนักเรียนมีท่ีแปรงฟนท่ีเปน นักเรียนมีท่ีแปรงฟนท่ีเปนสัดสวน 60,000        - - นักเรียนมีท่ีแปรงฟนท่ีเปนสัดสวน ร.ร.บานตะบิงตีงี

สําหรับเด็กนักเรียน สัดสวน

44 โครงการติดตั้งระบบอินเตอรไรสาย เพ่ือใหนักเรียนไดใชระบบอินเตอรใน ติดตั้งระบบอินเตอรไรสายครอบคลุม 15,000        - - นักเรียนไดใชระบบอินเตอรเน็ต ร.ร.บานตะบิงตีงี

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ บริเวณโรงเรียน ในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

45 โครงการจัดซื้อรถผลิตนํ้าประปา  -  เพ่ือผลิตนํ้าประปา-นํ้าดื่มเคลื่อนท่ี  ซื้อรถบรรทุกหกลอ  ผลิตนํ้าประปา - 12,270,000 - ใหการบริการสาธารณะในการ กองชาง

นํ้าดื่มเคลื่อนท่ี  บริการสาธารณะ บริการสาธารณะ เคลื่อนท่ี (รายละเอียดตามแบบและ ดําเนินกิจกรรมตางๆ และสงนํ้าดื่ม

จํานวน  1  คัน  -  ใชชวงเกิดภัยแลงและอุทกภัย ขอกําหนด) ในการบรรเทาภัยแลงจํานวน  1  คัน  -  ใชชวงเกิดภัยแลงและอุทกภัย ขอกําหนด) ในการบรรเทาภัยแลง

และเกิดอุทกภัย

46 โครงการกอสรางอัฒจันทร  โดย เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาของนักเรียน กอสรางอัฒจันทร คสล. ขนาดกวาง 850,000      - - มีสถานท่ีน่ังชมกีฬา กองชาง

ปรับปรุงบันไดทางข้ึนอาคารเรียน 10 เมตร  ยาว  50  เมตร

โรงเรียนบานตะบิงตีงี

47 โครงการกอสรางทางเดินเทาเช่ือม อาคารช้ัน 2 ระหวางอาคาร สปช. 126 กอสรางทางเดินเทา คสล. 500,000      - - การเดินไป - มา ระหวางอาคาร กองชาง

อาคารเรียนโรงเรียนบานเขาตูม กับ สพฐ 2/28 กวาง   3  เมตร  ยาว   200  เมตร เรียนสะดวกข้ึน

1,485,000    12,470,000 
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48 โครงการสรางโรงรถนักเรียนและ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและ นักเรียนและบุคลากร - 200,000     - โรงเรียนมีท่ีจอดรถสําหรับนักเรียน ร.ร.บานตะบิงตีงี

บุคลากร ปลอดภัยในทรัพยสิน และบุคลากร

49 โครงการติดตั้งประตูหนาตางและ เพ่ือความปลอดภัยของทรัพยสินทาง ติดตั้งประตูหนาตางและเหล็กดัดท่ี 500,000      - - - ทรัพยสินทางราชการไมหาย ไม ร.ร.บานตะบิงตีงี

เหล็กดัดอาคาร สปช.2/28  อาคาร ราชการโดยเฉพาะกระดานอัจฉริยะ แข็งแรง ชํารุด  และมีความปลอดภัย

สนท.สท. 3/9 และอาคาร สปช. และอุปกรณพวงตาง ๆ - ครูและนักเรียนไดใชงาน

015/29 ทรัพยสินตาง ๆ อยางคุมคา

50 โครงการกอสรางอัฒจันทร  โดย เพ่ือใชเปนท่ีน่ังเชียรกีฬา และปองกัน นักเรียนรอยละ  100  ไดใชประโยชน 850,000      - - โรงเรียนมีอัฒจันทรสําหรับน่ัง กองชาง

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
งบประมาณและท่ีมา

50 โครงการกอสรางอัฒจันทร  โดย เพ่ือใชเปนท่ีน่ังเชียรกีฬา และปองกัน นักเรียนรอยละ  100  ไดใชประโยชน 850,000      - - โรงเรียนมีอัฒจันทรสําหรับน่ัง กองชาง

ปรับปรุงบันไดทางข้ึนอาคาร การชะลางของหนาดินเมื่อฝนตก จากการสรางอัฒจันทรน่ังเชียรกีฬา เชียรกีฬา  และปองกันการชะลาง

โรงเรียนบานตะบิงตีงี ของหนาดินเมื่อฝนตก

51 โครงการจัดซื้อจักรเย็บผาแบบหิ้ว เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อผาได 200,000      - - นักเรียนไดรับประสบการณตรง ร.ร.บานตะบิงตีงี

จํานวน  15  เครื่อง  และจักรเย็บริม จากการเรียนการสอนดานการตัดเย็บ จากการจัดกิจกรรมการเรียน

จํานวน  1  เครื่อง การสอน

52 โครงการกอสรางถนนทางเขาพรอม ใชเปนทางเขา - ออกโรงเรียน โรงเรียนบานเขาตูม 1,000,000 - - มีความสะดวกในการเขา - ออก กองชาง

รางระบายนํ้า ค.ส.ล.โรงเรียน   - กอสรางถนน คสล.กวาง 6 ม. โรงเรียน

ถายโอน ยาว 65 ม. พรอมรางระบายนํ้า

โรงเรียนบานตะบิงตีงี

 - กอสรางถนน คสล.กวาง 6 ม.

ยาว 70 ม. พรอมทอระบายนํ้า

53 โครงการกอสรางทางเทาบริเวณทาง เพ่ือใชเปนทางเดินเทา เขา-ออก กอสรางทางเทาบล็อคปูพ้ืน - 850,000     - มีความสะดวกในการเขา - ออก กองชาง

เขาโรงเรียนบานเขาตูม โรงเรียน กวาง   2.50  เมตร  ยาว   100  เมตร โรงเรียน

54 โครงการจัดซื้อรถกระเชาไฟฟา เพ่ือใชในการซอมบํารุงไฟฟาสาธารณะ จัดซื้อรถกระเชาไฟฟา ขนาดยกสูง 2,300,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ กองชาง

ในเขตอุตสาหกรรมปตตานีและสถานท่ี 12.00 เมตร 130 แรงมา ดานสาธารณประโยชนและสามารถ

ราชการ จํานวน 1 คัน ปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ

 -  สนับสนุนงานปองกันภัย ตาง ๆ 

4,850,000    1,050,000   
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55 โครงการจัดซื้อถังนํ้าพลาสติก เพ่ือใชในกิจการขององคการบริหาร คาซื้อถังนํ้าพลาสติกขนาดความจุ - 50,000       - เพ่ือใชในกิจการขององคการบริหาร กองชาง

สวนจังหวัดปตตานีหรือพิธีการตาง ๆ ไมนอยกวา 700 ลิตร จํานวน 20 ใบ สวนจังหวัดปตตานี

56 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาสะพาย เพ่ือปรับภูมิทัศนในบริเวณสถานีขนสง จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 13,000         -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ไหลแบบขอแข็ง  สถานีขนสง ใหดูสวยงาม แบบขอแข็ง ขนาดไมต่ํากวา1670 x

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 390  มม. นํ้าหนักไมนอยกวา 7.5 กก.

กระบอกสูบไมต่ํากวา 40.2  ซีซี.

57 โครงการจัดซื้อเปาวัดระยะ จัดซื้อเปาวัดระยะ (Prism pole) ใช จัดซื้อเปาวัดระยะ  (Prism pole) พรอม 30,000        - - ทําใหการปฏิบัติงานสํารวจมีความ กองชาง

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
งบประมาณและท่ีมา

57 โครงการจัดซื้อเปาวัดระยะ จัดซื้อเปาวัดระยะ (Prism pole) ใช จัดซื้อเปาวัดระยะ  (Prism pole) พรอม 30,000        - - ทําใหการปฏิบัติงานสํารวจมีความ กองชาง

สําหรับการปฏิบัติงานสํารวจเพ่ือการวาง ขาตั้ง, Prism ขนาดเสนผาศูนยกลาง คลองตัวและสะดวกยิ่งข้ึน

ผังเมือง 64 มม. มีคาคงท่ีเทากับ 0 และ 30 มม.

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด

58 โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจาก - จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาว 400,000        - - ทําใหการปฏิบัติงานดานการวาง กองชาง

สัญญาณดาวเทียม (GPS) สําหรับงาน ดาวเทียม (GPS) ชนิดคาความถูกตอง เทียม (GPS) ชนิดคาความถูกตองสูง ผังเมืองสามารถจัดหาขอมูลของพิกัด

วางผังเมือง สูงคาความถูกตองทางราบไมเกิน 40 คาความถูกตองทางราบไมเกิน 40 กม. ท่ีถูกตองและมีความสมบูรณช้ึน

ซม. (สําหรับการทํา RDGPS) พรอม (สําหรับการทํา RDGPS) พรอมอุปกรณ

อุปกรณและโปรแกรมเพ่ือการออก และโปรแกรมเพ่ือการออกแบบวางแผน

แบบตัวแผนงานรังวัดและคํานวณ งานรังวัดและคํานวณปรับแก 

ปรับแก  Differeutial GPS ) Differeutial GPS ) จํานวน 1 ชุด

 จํานวน 1 ชุด จํานวน 1 ชุด

59 โครงการจัดซื้อกลองสํารวจอิเลคทรอนิค จัดหาเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงาน จัดซ้ือกลองสํารวจอิเลคทรอนิคชนิดคํานวณ 470,000      - - สามารถทําใหการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ี กองชาง

สํารวจในการวางผังเมืองรวม ระยะทางได ( Reflectorless Total ในการวางผังเมืองรวมมีความ

Station ) สามารถอานคามุมละเอียด ละเอียดและถูกตอง

1 พิลิปดา พรอมอุปกรณจํานวน 1 ชุด

60 โครงการกําจัดปลวก เพ่ือแกไขปญหาการผุพังของบานพัก บานพักขาราชการและพนักงานจาง 50,000        - - สามารถปกปองกันการผุพังของ สํานักปลัดฯ

บานพัก

913,000      50,000       
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61 โครงการจัดซื้อหลัก ขาว , แดง สําหรับ จัดซื้อเครื่องมือชวยเหลือในการสํารวจ จัดซื้อหลัก ขาว , แดง ขนาดความยาว 7,500          - - ทําใหการปฏิบัติงานการสํารวจมี กองชาง

งานสํารวจผังเมือง รังวัดเพ่ือการวางผังเมือง 2.00 ม. ทําจากอลูมิเนียมเสนผาศูนย ความคลองตัวยิ่งข้ึน

กลางไมนอยกวา 20 มม. จํานวน 5 ตน

62 โครงการซอมแซมและปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงซอมแซมพลับพลาท่ีประทับ ปรับปรุงซอมแซมอาคารพลับพลาท่ี 100,000      100,000     100,000     บริเวณรอบๆท่ีประทับมี กองชาง

พลับพลาท่ีประทับบานละเวง และภูมิทัศนบริเวณรอบๆพลับพลาท่ี ประทับท่ีชํารุดเสียหายและปรับปรุง ความสวยงาม

ต.ดอนทราย  อ.ไมแกน จ.ปตตานี ประทับ ภูมิทัศนรอบอาคารใหมีความสวยงาม 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายท่ี
งบประมาณและท่ีมา

63 โครงการซอมแซมอาคารสํานักงาน เพ่ือซอมแซมอาคารสํานักงานท่ีเกิดการ ศูนย   OTOP  สถานีขนสง 100,000      100,000     100,000     เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ กองชาง

ศูนย OTOP  สถานีขนสง อบจ.ปตตานี เสียหายใหสามารถใชงานไดเปน อบจ.ปตตานี ใหกับผูใตบังคับบัญชา

ปกติ

64 โครงการจัดซื้อรถบดซอมบํารุงถนน เพ่ือเปนเครื่องมือซอมบํารุงถนน รถบดแบบผสมนํ้าหนักไมนอยกวา 3,000,000    3,000,000     - มีรถบดถนนขนาดเล็กใชในการซอม กองชาง

ขนาดเล็ก ทางหลวงท่ีชํารุด 3.9 ตัน ดานหนาลอเล็กเรียบสั่น บํารุงถนน

สะเทือน  ดานหลังลอยาง 4 ลอ

ขับเคลื่อนดวยตัวเองจํานวน 2 คัน

65 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ใชเปนยานพาหนะขนสงคนงานในการ รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 600,000        -   - มีรถบรรทุก ขนสงคนงานและ กองชาง

หลังคาอลูมิเนียม ซอมบํารุง  และปรับปรุงภูมิทัศน 2 ขับเคลื่อน 2 ลอ  แบบธรรมดา อุปกรณในการซอมบํารุงและ

ขางทาง หลังคาอลูมิเนียม ปรับปรุงภูมิทัศน 2 ขางทาง

66 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรจอขนาดไมนอยกวา 37,500         -  -  - การจัดการระบบภูมิสารสนเทศ กองชาง

จัดการงบประมาณ อบจ. 18 น้ิว พรอมวินโด และ เครื่องสํารอง ประสิทธิภาพ

ไฟ  จํานวน 1 เครื่อง  - การนําตัวขอมูลระบบพิกัด

โครงการไดมอยางมีประสิทธิภาพ

67 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือเพ่ิม 100,000       -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ชองสัญญานอินเตอรเน็ตใหครอบคลุม

3,945,000    3,200,000   200,000     
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68 โครงการจัดซื้อรถเทเลอรลากจูง ใชเปนยานพาหนะบรรทุกรถบด รถเทเลอรลากจูง กวาง 1.50 เมตร   - 700,000       - มีรถบรรทุกลากจูงขนยาย กองชาง

ยาว 2 เมตร  บรรทุกนํ้าหนักไดไม รถบดขนาดเล็ก

นอยกวา 5 ตัน

69 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอดิจิตอล เพ่ือใชเปนเครื่องมือสํารวจความเสียหาย กลองวิดิโอดิจิตอลความละเอียด 15,000          -  - ขอมูลสํารวจความเสียหายของ กองชาง

ของถนนเมื่อประกอบแผนการของบใน ไมนอยกวา  328 ลานพิกเซล ถนนมีความนาเช่ือถือมากข้ึน

สนับสนุน และเพ่ิมโอกาสในการไดรับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

สนับสนุน และเพ่ิมโอกาสในการไดรับ

งบประมาณสนับสนุน

70 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง เพ่ือซอมเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าศูนย OTOP ซอมบํารุงเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้า จํานวน 22,000         -  - สามารถนํานํ้าประปาข้ึนสูงถังสูง กองชาง

1 เครื่อง ไดอยางรวดเร็ว

71 โครงการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เพ่ือใชในการซอมแซมงานไฟฟาในอาคาร ซอมเปลี่ยนบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา 4,500           -  - สามารถใชในการซอมเปลี่ยน  กองชาง

และงานไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ งานไฟฟาภายในอาคาร

72 โครงการจัดซื้อสวานโรดารี  เพ่ือใชในการซอมแซมงานไฟฟาภายใน ซอมบํารุงเครื่องมือคอมพิวเตอร 8,500           -  - สามารถใชในการซอมแซมบํารุง กองชาง

อาคารสํานักงาน แอรและอ่ืน ๆ รักษาเครื่องมืออุปกรณสํานักงาน

อยูในสภาพเดิม 

73 โครงการจัดซื้อเครื่องเปาลมไฟฟา เพ่ือใชในการบํารุงรักษาเครื่องมือ ซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณ 3,000           -  - สามารถใชในการซอมแซมบํารุง กองชาง

อุปกรณสํานักงาน สํานักงานและอ่ืน ๆ เครื่องมืออุปกรณสํานักงาน

อยูในสภาพเดิม ใชงานได

74 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 48,000        48,000       48,000       เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

สะพายไหลแบบขอแข็ง แบบขอแข็ง จํานวน 4 ตัว  เครื่องยนต

ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี.พรอมใบมีด

101,000      748,000     48,000       
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75 โครงการจัดทําตูเก็บแฟมเอกสาร เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ จัดทําตูเกบแฟมเอกสารแบบไมแขวน 60,000        60,000       60,000       เพ่ือความเปนระเบียบ และดูสวย กองการศึกษาฯ

ฝาผนัง  กวาง 0.35 เมตร ยาว 4 เมตร งาม สะดวกตอการคนหาขอมูลใน

สูง 0.8 เมตร การปฏิบัติงานราชการ

76 โครงการจัดซื้อรถตู เพ่ือใชในการติดตอราชการตรวจราชการ จัดซื้อรถตู  จํานวน 1 คัน 2,000,000    2,000,000   2,000,000   สามารถเดินทางไปติดตอราชการ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัด  และหนวยงานอ่ืนๆ กับโรงเรียนในสังกัดและหนวยงาน

อ่ืนๆ ไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว

77 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อจอคอมพิวเตอร แบบ LCD หรือ 30,000        30,000       30,000       เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน -กองการศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

77 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อจอคอมพิวเตอร แบบ LCD หรือ 30,000        30,000       30,000       เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน -กองการศึกษาฯ

แบบ LCD หรือ LED LED จํานวน  3 เครื่อง  -กองแผนฯ

78 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction 7,000          7,000         7,000        เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet) แบบฉีดหมึก (Inkjet)

79 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 34,000        34,000       34,000       เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

สะพายไหลแบบขอออน แบบขอแข็ง จํานวน 1 ตัว  เครื่องยนต

ขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี.พรอมใบมีด

80 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเกาอ้ีคอมพิวเตอรแบบมีลอ 7,200           -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

จํานวน  6 เครื่อง

81 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัว จัดซื้อเครื่องพิมพดีด ขนาดแคร 18  น้ิว 15,000         -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

ขนาดแคร 18  น้ิว

82 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงตนไม เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็ว จัดซื้อเครื่องตัดแตงตนไม  20,000         -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

และสวยงาม จํานวน  2 เครื่อง

83 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการซอม เพ่ือจัดหาอุปกรณในการซอมบํารุง จัดซื้ออุปกรณซอมการประกอบ 500,000       -  - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน กองชาง

บํารุงอาคาร อาคาร ซอมอาคารและกระเชาแบบเคลื่อนท่ีได

เชน  น่ังราน

2,673,200    2,131,000   2,131,000   
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84 โครงการจัดซื้อพัดลมพรอมติดตั้งประจํา เพ่ือระบายความรอนในหองเรียน จัดซื้อพัดลมติดตั้งหองเรียนและหอง 150,000      - - มีบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรม ร.ร.บานตะบิตีงี

หองเรียนและหองปฏิบัติการ และหองปฏิบัติการทําใหบรรยากาศ ปฏิบัติการ จํานวน 48  ตัว (21 หอง) การเรียนการสอน

ในหองเรียนดีข้ึน

85 โครงการจัดซื้อแผงก้ันจราจรสําหรับ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน จัดซื้อแผงก้ันจราจร  จํานวน 1 เครื่อง 930,000        -   - เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กองชาง

งานประมวลพรอมอุปกรณสําหรับ  - เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ และอุปกรณขนาดจอ 2.00  เมตร และสะดวกรวดเร็ว

สถานีขนสงผูโดยสารปตตานี  จัดซื้อ ปฏิบัติงานดานการเมือง และการ จํานวน 6  ชุด  จัดซื้อแผนท่ีดาวเทียม

แผนท่ีดาวเทียม สํารวจ พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  จํานวน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

แผนท่ีดาวเทียม สํารวจ พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  จํานวน 

2052.356  ตร.กม

86 โครงการจัดซื้อรถฟารมแทรกเตอร เพ่ือเปนเครื่องมือตัดหญาปรับปรุง รถฟารมแทรกเตอรพรอมเครื่องตัดหญา 2,000,000      -   - มีรถตัดหญาสําหรับใชใน กองชาง

พรอมเครื่องตัดหญาไหลทาง ภูมิทัศน  2  ขางทาง  ทางหลวงท่ี ไหลทางชนิดลอยาง 4 ลอ ขับเคลื่อน การตัดหญาเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน

อบจ. รับผิดชอบใหมีความปลอดภัย เครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  4  จังหวะ

ในการสัญจร ขนาดไมนอยกวา  85  แรงมา  1 คัน

87 โครงการปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา เพ่ือใหนักเรียนมีสนามกีฬาท่ีได ปรับปรุงสนามกีฬาในโรงเรียนสังกัด 844,000      844,000     844,000     นักเรียนมีสนามกีฬาท่ีทันสมัย - ร.ร.บานเขาตูม

ขนาดเล็ก ในโรงเรียนสังกัด  มาตรฐาน  สําหรับใชในการเลนกีฬา อบจ.ปตตานี สําหรับใชในการออกกําลังกาย - ร.ร.บานตะบิงตีงี

 อบจ.ปตตานี

88 โครงการจัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ โทรศัพทสําหรับใชในสํางาน POSTA C 2,000            -   - ทําใหการประสานงานสะดวก กองแผนฯ

สะดวก PT-3275 D และรวดเร็ว

89 โครงการจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความ เครื่องพริ้นเตอรชนิดเลซอร LED 25,200          -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - กองแผน

สะดวก จํานวน  3  ชุด  - กองกิจการสภาฯ

90 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ เพ่ือใหการปฎิบัติงานเกิดความสะดวก เครื่องสํารองไฟ  จํานวน  6  เครื่อง 24,000          -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ - กองแผนฯ

- กองคลัง

3,975,200    844,000     844,000     
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

91 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสําหรับปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอ้ีระดับ 3 - 6 จํานวน 10  ตัว 30,000          -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  กองแผนฯ

ระดับ 3-6 

92 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   ชนิดตั้งพ้ืน 114,000        -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 24000 BTU จํานวน 3  เครื่อง

93 โครงการจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนท่ี  จํานวน  1 เครื่อง 20,000          -   - ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

94 โครงการกําจัดปลวก เพ่ือแกไขปญหาการผุพังของบานพัก บานพักขาราชการและพนักงานจาง 50,000          -   - สามารถปองกันการผุพังของบานพัก สํานักปลัดฯ

งบประมาณและท่ีมา
โครงการ วัตถุประสงค เปาหมายท่ี

94 โครงการกําจัดปลวก เพ่ือแกไขปญหาการผุพังของบานพัก บานพักขาราชการและพนักงานจาง 50,000          -   - สามารถปองกันการผุพังของบานพัก สํานักปลัดฯ

ของสวนราชการตาง ๆ 

95 โครงการจางเหมาบริการทําความ เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม และรักษา จางเหมาบริการทําความสะอาด 720,000        -   - สถานีขนสงและตลาดเทศวิวัฒน กองคลัง

สะอาดสถานีขนสงจังหวัดปตตานี ความสะอาด มีสภาพแวดลอมท่ีดี

และตลาดเทศวิวัฒน 2 

96 โครงการจัดซื้อชุดซอมเครื่องปรับ เพ่ือใชในการซอมบํารุงเครื่องปรับ จัดซื้อชุดซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 60,000          -   - สามารถบํารุงอาคารอุปกรณอาคาร กองชาง

อากาศ อากาศอาคารองคการบริหารสวน จํานวน 1  ชุด พรอมอุปกรณ  ประกอบ ใหมีสภาพใชงานไดดี

จังหวัดปตตานี การซอม  เชน  ถังนํ้ายาลางแอร

97 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีในการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดา 105,000        -   - สรางบรรยาศในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติราชการ ได  ขนาดไมนอยกวา 25,000 BTC 

จํานวน   3  เครื่อง

98 โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล/ เพ่ือใหการปฏบัติงานเกิดความคลองตัว ปรับปรุงฐานขอมูล/เว็บไซต/อินเตอรเน็ต 250,000        -   - เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

เว็บไซต/อินเตอร  ขององคการบริหาร เพ่ือเพ่ิมสัญญาณใหครอบคลุม

สวนจังหวัดปตตานี

1,349,000    
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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 50 314,667,300 105 690,120,950 92 604,944,200 247 1,609,732,450

            สะพาน ระบบการขนสงทางนํ้าและทาเทียบเรือ

     2.2  ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟาและกอสรางระบบประปารวม 8 10,580,000 7 4,480,000 6 4,330,000 21 19,390,000

     2.3  จัดใหมีและพัฒนาสถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน 11 77,412,500 5 19,212,500 4 18,912,500 20 115,537,500

     2.4  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนสง 1 30,000  -  -  -  - 1 30,000
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102 628,186,700 289รวม 70 402,689,800 117 1,744,689,950

                         บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

                         แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

                         ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557 2558 รวม 3 ป

713,813,450



               2.1  แนวทางการกอสราง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบํารุงรักษา  ถนน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  สะพาน  ระบบการขนสงทางน้ํา  และทาเทียบเรือ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการซอมบํารุงปกติทางหลวงชนบท เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ซอมปะหลุมบอ,ซอมเครื่องหมาย 3,000,000     3,000,000    3,000,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

ที่ถายโอนใหจํานวน   96   โครงการ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว จราจร ถางปา 2 ขางทาง,เกรด สะดวก ปลอดภัย

ระยะทาง 419.086 กม. ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ปาดคล่ืนทางลูกรัง วางทอ

ไดนาน ระบายนํ้า งานปลูกตนไม,ทางเทา,

งานติดตั้งไฟฟา

2 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 4,657,500    4,657,500    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานจือโระ  ต.ตะลุโบะ,บานา ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

3,000,000     7,657,500    7,657,500    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.  2556 -  2558)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

3 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,200,000    7,200,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานลือเมาะ  ต.คลองมานิง ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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 เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,020,800    7,200,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง 6.228 กม.

ระยะทาง  6.228 กม.

5 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 7,200,000     7,200,000    6,937,200    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.929 กม.

ชวง กม. 0+000 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 4+000

ชวง กม. 4+000 - 5+929

7,200,000     22,420,800  21,337,200  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ชวง กม. 0+000-2+076

ชวง กม. 2+076+152

ชวง กม. 0+000-2+228

ชวง กม. 2+228-4+228



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,200,000    5,040,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.771 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+400

7 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,100,000    8,100,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานกะดี  ต.บานนอก  อ.ปะนาเระ ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ -ม.

ต.จะรัง  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  8.100 กม.

ชวง กม. 0+000-3+000

ชวง กม. 3+000-6+000

8 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 9,154,800    9,000,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานจะเฆตก  ต.เตราะบอน ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.543 กม.

ชวง กม. 0+000-2+543

ชวง กม. 3+543-5+043

-             24,454,800  22,140,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

9 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 10,125,000 10,125,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.859 กม.

ชวง กม. 2+859-5+359

ชวง กม. 3+359-7+859

10 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,100,000 8,100,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.420 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+420

11 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,904,000 7,200,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานบาซาเวาะเซ็ง  ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

- 24,129,000 25,425,000

170

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

12 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 8,100,000    6,004,800    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ยะรัง  ต.ยะรัง  อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ระยะทาง  8.224 กม.

ไดนาน ชวง กม. 3+000-6+000

ชวง กม. 6+000-8+224

13 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 10,800,000   9,961,200    10,800,000   ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี นาน 8,767 กม.

ชวง กม. 0+000-3+000

ชวง กม. 3+000-5+767

ชวง กม. 5+767-8+767

14 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 9,514,800     9,000,000    9,000,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  7.643 กม.

20,314,800   27,061,200  25,804,800  
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ช่วง กม. 3+365 - 4+865
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ช่วง กม. 3+365 - 4+865ช่วง กม. 3+365 - 4+865

ชวง กม. 0+000 - 2+643

ชวง กม. 2+643 - 5+143

ชวง กม. 5+143 -7+643
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15 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 10,800,000   10,800,000  9,396,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานควนโนรี  ต.นาเกตุ ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม. 

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง 8.610 กม.

ชวง กม. 0+000 - 3+000

ชวง กม. 3+000 - 6+000

ชวง กม. 6+000 - 8+610

16 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000     5,400,000    5,176,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานควนแปลงงู  ต.คอลอตันหยง ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

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

ชวง กม. 3+000 - 4+438

17 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,400,000    7,200,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.แมลาน  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.582  กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 3+500

16,200,000   21,600,000  21,772,000  
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18 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย อบจ. เพื่อใหประชานที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,200,000    7,200,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.แมลาน  อ.แมลาน  จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ไดนาน ระยะทาง  12.100  กม.

ชวง กม. 0+000 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 4+000 

19 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 10,800,000   10,800,000  9,986,400    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานทุงนเรนทร -บานทายามู ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00-1.50   ม.

ตําบลบางเขา,ทากําชํา  อ.หนองจิก ไดนาน ระยะทาง  8.774 กม.

จ.ปตตานี ชวง กม. 0+000-3+000

ชวง กม. 3+000-6+000

ชวง กม. 6+000-8+774

20 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 5,400,000    5,400,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

วัดชางไห  ต.แมลาน  อ.แมลาน ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

10,800,000   23,400,000  22,586,400  
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21 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 7,200,000 7,200,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  8.813  กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

22 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย อบจ. เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก - 10,800,000 10,800,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.ตุยง, ทากําชํา  อ.หนองจิก ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  9.284  กม.

ชวง กม. 0+000-3+000

ชวง กม. 3+000-6+000 

23 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 10,000,000   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

ทางหลวงหมายเลข 4210 ตอเขต คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร  กวาง 19-29 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

เทศบาลปตตานีควบคุม-ทาเทียบเรือ ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ระหวาง กม 1+800 - 3+423

ปตตานี  ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.623 กม.

- 28,000,000 18,000,000
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24 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 5,000,000 7,000,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

อุตสาหกรรม B1,4,5,6,8,9 ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

25 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 5,000,000 6,000,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

เขตอุตสาหกรรม A,B2,B3 ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน  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

26 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 4,950,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.บาราโหม อ.เมือง  จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ไดนาน ระยะทาง  2.875 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500 - 2+875

- 15,400,000 17,950,000
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27 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 5,400,000 4,995,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.ปยามุมัง อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ -  ม.

ไดนาน ระยะทาง  3.850 กม.

ชวง กม. 0+000 -2+000

ชวง กม. 2+000 - 3+850

28 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 3,600,000 5,400,000 6,228,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานทากูโบ  ต.ดอนรัก, เกาะเปาะ, ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

ชวง กม. 2+500-4+230

29 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,750,000 5,850,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

C1 ภายในเขตอุตสาหกรรมปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

30 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 2,500,000   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  0.649 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+649

3,600,000 20,050,000 17,073,000
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31 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 4,050,000 4,791,150   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานคลองมานิง  ต.บานา-ต.คลองมานิง ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

32 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 6,840,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.900 กม.

ชวง กม. 0+000-1+900

33 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 4,060,000 3,600,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานไมแกน  ต.ตะโละไกรทอง, ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

34 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 6,886,800 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานทรายขาว  ต.ชางไหตก,ทรายขาว ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

 อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.913 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+913

4,050,000 16,051,150 17,326,800
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35 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000 5,400,000 3,931,200 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานปะกาฮะรัง  ต.ลิปะสะโง ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

ชวง กม. 3+000-4+092

36 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000 5,400,000 6,793,200 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  4.887 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-3+000

ชวง กม. 3+000-4+887

37 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 5,184,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

ไดนาน ระยะทาง  3.440 กม.

ชวง กม. 0+000 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 3+440

10,800,000 18,000,000 15,908,400
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38 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 7,200,000 5,551,200   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.542 กม.

ชวง กม. 0+000 - 2+000

ชวง กม. 2+000 - 3+542

39 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 7,794,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.665 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+500

ชวง กม. 1+500- 3+665

40 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,660,000 7,527,600 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.941 กม.

ชวง กม. 0+000-1+850

ชวง กม. 1+850-3+941

41 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 8,160,750 - - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.ตรัง  อ.มายอ จ.ปตตานี ปลอดภัยอยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.50 ม. .

ระยะทาง  2.015 กม

ชวง กม. 0+000-2+015

15,360,750 17,611,200 15,321,600
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42 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000 5,400,000 7,344,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 - บานเคียน  ต.ดอน  ต.บานนอก ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

ชวง กม. 3+000-5+040

43 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000 8,100,000 7,911,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.เตราะบอน  อ.สายบุรี , ต.พิเทน ปลอดภัยอยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 7930  กม.

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

ชวง กม. 2+000-5+000

ชวง กม. 5+000-7+930

44 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 4,680,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานบูเกะกุง  ต.ลุโบะยิไร ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. 

อ.มายอ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.800 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+800

10,800,000 18,900,000 19,935,000
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45 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 7,200,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานโคกโพธ์ิ  ต.ทรายขาว,ปาบอน ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.869 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

ชวง กม. 4+000-5+869

46 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 4,160,700 5,400,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานควนโนรี  ต.ทุงพลา,ต. ควนโนรี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 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

47 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 8,100,000 7,419,600   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.832  กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-3+832

8,100,000 18,780,300 12,600,000
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48 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย อบจ. เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 7,200,000 7,200,000 8,555,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

ต.เมาะวาวี , ต.กอลํา, ต. เขาตูม ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. .

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  6.375 กม

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

ชวง กม. 2+000-6+375

50 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 3,996,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานบือแนปแน  ต.ราตาปนยัง,ประจัน ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00 ม. .

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  2.610 กม

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+610

51 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 4,068,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

 -บานสาบัน ต.ตันหยงดาลอ , ต. สาบัน ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ระยะทาง  2.630  กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+300-2+630

7,200,000 18,000,000 16,619,000
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52 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 7,200,000     7,200,000    5,580,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.มายอ  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  5.550 กม.

ชวง กม. 0+000-2+000

ชวง กม. 2+000-4+000

ชวง กม. 4+000-5+550

53 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 6,534,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานกลาง  ต.ทาขาม  อ. ปะนาเราะ ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.815 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+815

54 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย อบจ. เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 6,660,000     - 6,300,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

ปน 3032 บ.ทานํ้าตะวันตก-บ.คอกกระบือ คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย

ต.คอกกระบือ  อ.ปะนาเระ ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ1.00 ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  3.600 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+850

ชวง กม. 1+850 - 3+600

13,860,000   7,200,000    18,414,000  

183

วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา

ที่ โครงการ

ช่วง กม. 1+100 - 4+300 = 3.200ช่วง กม. 0+000-2+076



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

55 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,840,000      - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.แมลาน  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.900 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+900

56 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 5,084,100    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  1.883 กม.

ชวง กม. 0+000-1+883

57 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลท   -  - 2,500,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

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

ชวง กม.0+000 - 0+250

58 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 2,196,000      - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง  0.482 กม.

ชวง กม.0+000 - 0+486

  - 9,036,000    7,584,100    
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59 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 2,126,250 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

อุตสาหกรรมปตตานี  B6  ต.บานา ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน  ไหลทางขางละ 1.00 ม.

 อ.เมือง   จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  0.525 กม. 

ชวง กม. 0+000-0+525

60 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 2,295,000   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง  0.850 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+850

61 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา    สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 3,240,000   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานสระมาลา  ต.บาราเฮาะ อ.เมือง ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ไหลทางขางละ 1.00  ม.

จ.ปตตานี ไดนาน ระยะทาง  0.900 กม.

ชวง กม. 0+000 - 0+900

62 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,105,400   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.974 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+974

  - 12,640,400 2,126,250
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63 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 4,568,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ. ปตตานี ระยะทาง  2.769 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

ชวง กม. 1+500-2+769

64 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 5,400,000   -   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.500 กม.

ชวง กม. 0+000-1+500

65 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 1,551,600  - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี  ระยะทาง  0.431 กม

ชวง กม. 0+000-0+431

66 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา สาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 10,125,000 8,428,050 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

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

ชวง กม. 2+500-5+000

ชวง กม. 5+000-7+081

5,400,000 17,076,600 12,996,050
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67 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 6,310,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

บานฮูแตกอแล  ต.กะดุงนง ,ต.เตราะบอน ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00 ม.

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.753 กม.

ชวง กม. 0+000 - 1+753

68 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 1,440,000       -   - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.ทุงยางแดง  จ.ปตตานี ระยะทาง  0.400 กม.

ชวง กม. 0+000-0+400

69 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 1,462,500    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี  ระยะทาง  0.325 กม

ชวง กม. 0+000-0+325

70 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,120,000      - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.สายบุรี  จ.ปตตานี ระยะทาง  1.700 กม.

ชวง กม. 0+000-1+700

1,440,000     6,120,000    7,772,500    
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71 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง   - 7,200,000    5,994,000    เพื่อใหสะพานอยูในสภาพ กองชาง

  สาย อบจ.ปน.  4021  บานสะนอ- คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว ลาดยาง ผิวจราจรลาดยางแอสฟลท ที่ใชงานไดตลอดทุกฤดูกาล

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

ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ระยะทาง 3.665 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-3+665

72 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,742,000    7,200,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

บานปาหนัน  ต.ปะโด , ต. ตรัง  อ.มายอ ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

จ.ปตตานี ระยะทาง 3.595 กม.

ชวง กม.0+000-1+595

ชวง กม.1+595-3+595

73 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง 5,400,000     7,200,000    6,753,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

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+500

ชวง กม. 3+500-5+376

5,400,000     20,142,000  19,947,000  
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74 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ บูรณะทางลูกรังเปนการกอสรางทาง   - 7,200,000 7,200,000 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี  ไหลทางขางละ 1.00 ม.

ระยะทาง  6.433 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+000

75 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 7,740,000 8,460,000 7,340,400 ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

สาย อบจ.ปน. 3037 บานบางตาหยาด - คมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม.  มีความสะดวก ปลอดภัย  

บานไมแกน  อ.สายบุรี  ต.ไมแกน  ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

อ.ไมแกน  จ.ปตตานี ระยะทาง 6.539 กม.

ชวง กม.0+000-2+150

ชวง กม.2+150-4+500

ชวง กม.4+500-6+539

76 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 10,800,000 9,900,000 9,000,000 เพื่อใหสะพานอยูในสภาพ กองชาง

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

บานปูลากาซิง  ต.ตรัง,ปะโด  อ.มายอ  อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม.

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

ชวง กม.0+000-3+000

ชวง กม.3+000-5+750

ชวง กม.5+750-8+250

18,540,000 25,560,000 23,540,400
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77 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 6,300,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

บานอาเนาะปูโละ  ต.ประจัน  อ.ยะรัง ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน 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

78 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 9,000,000 สะพานอยูในสภาพที่ใชงาน กองชาง

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

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

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ระยะทาง 6.942 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+500

79 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 7,963,200 ราษฎรมีความสะดวกและมี กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง 6.212 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+212

  - 19,800,000 23,263,200
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80 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,660,000    6,390,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

หมายเลข 42 - บานดอนปาสัก อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน 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

81 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 9,000,000     9,000,000    8,391,600    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

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

ชวง กม.0+000-2+500

ชวง กม.2+500-5+000

ชวง กม.5+000-7+331

82 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 6,300,000    6,300,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

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

ชวง กม.0+000-1+750

ชวง กม.1+750-3+500

9,000,000     21,960,000  21,081,600  
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83 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 9,000,000 7,801,200 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สาย อบจ.ปน.3083 แยกทางหลวง สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

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

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

ชวง กม.0+000-2+500

ชวง กม.2+500-4+667

84 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 3,618,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง 2.505 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-2+505

85 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000 6,120,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ระยะทาง 3.200 กม.

ชวง กม.0+000-1+500

ชวง กม.1+500-3+200

  - 19,800,000 17,539,200
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86 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก 3,600,000 5,400,000 5,868,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

หมายเลข 4082 - บานจาเราะบองอ อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน 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

ชวง กม.2+500-4+130

87 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 7,344,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

หมายเลข 4092 - บานบือแนดาแล อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

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

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+040

88 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 9,000,000 9,028,800 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

เทศบาลตําบลนาประดู  ต.นาประดู อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ระยะทาง 7.508 กม.

ชวง กม.2+000-5+000

ชวง กม.5+000-7+508

3,600,000 21,600,000 22,240,800
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89 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000    7,358,400    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง 4.044 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+040

90 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000    5,400,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

หมายเลข 42 บานคาย , บานบางโกระ  อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน 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

91 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000    8,100,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

อ.สายบุรี จ.ปตตานี ระยะทาง 6.442 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-4+250

92 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ในพื้นที่ ตําบลปุโละปุโย และ - 5,000,000    5,000,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานทากูโบร  - ตําบลเกาะเปาะ คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน กวาง 8.00 เมตร ยาว  200 เมตร ไป - มา 
- 24,800,000  25,858,400  
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93 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000 6,300,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

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

ชวง กม.0+000-2+000

ชวง กม.2+000-3+750

ชวง กม.3+750-5+244

94 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 9,000,000 7,200,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

4061 - บานบอมวง  ต.เกาะจัน อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

อ.มายอ  จ.ปตตานี ระยะทาง 7.077 กม.

ชวง กม.0+000-2+500

ชวง กม.2+500-4+500

95 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   -   - 3,024,000 ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

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

จ.ปตตานี ระยะทาง 0.840 กม.

ชวง กม.0+000-0+840

96 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก  - 3,000,000  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานสาบัน  บานจะรัง ต. สาบัน สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

ต.จะรัง  อ.ยะหริ่ง  จ. ปตตานี อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ระยะทาง 1.570 กม. ไป-มา

ชวง กม.0+000-1+570

 - 19,200,000 16,524,000
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97 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลาสาย เพื่อใหประชาชนไดรับความ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 7,200,000      - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานหนองแรด - บานอาโห ต.หนองแรด, สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม คอนกรีต   ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

ต. มะนังยง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไหลทางขางละ 1.00   ม. ไป-มา

ระยะทาง 2.000 กม.

ชวง กม.0+000-2+000

98 โครงการกอสรางบุกเบิกถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดรับความ ถนนลูกรัง  ขนาดกวาง 4.00 ม. 600,000         -   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายหมูบาน - ทุงนา  บานยางงาม ม.5 สะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม ยาว 500  ม. หนา 0.20 ม. และปลอดภัยในการสัญจร

ต. ดอน อ.ปะนาเระ อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป-มา

99 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจร 1,500,000     1,500,000    1,500,000    ปองกันนํ้าทวมกัดเซาะคันทาง กองชาง

เสริมเหล็กบนถนนสาย อบจ.ปน. 3046 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 9.00 ม.  ความยาว  15.00 ม. และนํ้าทวมขังพื้นที่ของชาว

บ.มะหุด - บ.ปาหนัน อ.มายอ  จ.ปตตานี ปลอดภัย ในสภาพที่ใชงานไดงาน จํานวน  2  แหง บาน

100 โครงการซอมบํารุงตามระยะเวลา เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติก   - 5,400,000    5,400,000    ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

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

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

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ระยะทาง 4.125 กม.

ชวง กม. 0+000 -  1+ 250

ชวง กม. 0+250 - 2 + 750

ชวง กม. 0+000 - 1+ 125

101 โครงการกอสรางถนนลาดยางสุไหงยาลอ เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 6,317,500     7,500,000     - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

หมูที่ 1  ต.ตันหยงดาลอ - เขต การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

ต.ตอหลัง  หมูที่ 3-4 อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน พื้นทางหินคลุกหนา 0.02  เมตร

ผิวจราจรหนา  0.04  ม.

8,417,500     21,600,000     6,900,000    
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102 โครงการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต 9,600,000 9,600,000  - ถนนอยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองชาง

หมูที่ 2- หมูที่ 4  ตําบลสาบัน อ.ยะหริ่ง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 6 ม. ไหลทางขางละ 1.00 ม. มีความสะดวก ปลอดภัย (ประสานแผน)

จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ความยาว 4,000 ม. พื้นทางหินคลุก

หนา0.20 ม. ผิวจราจรหนา 0.04 ม

ชวงกม.ที่  0+000-2+000

ชวงกม.ที่ 2+000-4+000

103 โครงการกอสรางถนนลาดยางบานดูซงปาแย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดกวาง 6 ม.  4,836,000 -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

 หมูที่ 2 ถนนลาดยาง   เขตตําบลกอลํา  การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 1,550 ม. หนาเฉล่ีย ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

(หมูที่ 1  ตําบลกอลํา) อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน 0.25  ม. พรอมวางทอ

ไดนาน

104 โครงการกอสรางถนน คสล.บานปอฮซาฆอ  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน  กวาง 6 ม. - 250,000  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

เช่ือม เขตหมูที่  3  ตําบลมวงเตี้ย  การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว  ยาว 35 ม. ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อําเภอแมลาน   จังหวัดปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน

105 โครงการสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดกวาง 6 เมตร  - 720,000  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานกาแลสะนอ หมูที่  3  ต. คลองใหม การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ไหลทาง 1 เมตร ยาว 1.5 กิโลเมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน พื้นทางหนา 0.20  เมตร 

106 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายพอม่ิง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน  ขนาดกวาง 5 เมตร 6,000,000 -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

 -บานใหม หมูที่ 4  ต.พอม่ิง อ.ปะนาเระ การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 2 กิโลเมตร.  พื้นทางหินคลุก ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน หนา  0.20  เมตร

ไดนาน

20,436,000 10,570,000  -
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107 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน  ขนาดกวาง 5 เมตร  - 6,000,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หนาที่ทําการเทศบาลตําบลพอม่ิง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 2 กิโลเมตร. พื้นทางหินคลุก ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน หนา  0.20  เมตร

ไดนาน

108 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสะพานลาเกาะ เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ขนาดผิวจราจร 4 เมตร - - 12,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ชุมชนลาแจ- สะพานแชชานี ตําบลลุโบะยิไร การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ยาว 3,450 เมตร  คันทาง  1 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน รองพื้นทางลูกรัง 0.50  เมตร

ไดนาน

109 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายกาเตาะ- เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  9,600,000     9,600,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

อาเนาะปูโละ ม.3 - หมูที่ 2 ต. ลิปะสะโง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 8.00 เมตร  ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

(ระหวางต.ลิปะสะโง-ต.ประจัน อําเภอยะรัง) ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน ชวง กม. 0+000-2+000

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

110 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายทุงโพธ์ิ- เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  8,160,000     -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

บานปาไร หมูที่ 4 ต.ลิปะสะโง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6.00 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

(ระหวางตําบลลิปะสะโงถึงคอลอตันหยง) ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน ยาว 1,700 เมตร พรอมไหลทาง

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ไดนาน ขางละ 1.00 เมตร

111 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร คสล.  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน คสล. 3,281,250     -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานกําปงกือลง หมูที่ 1 ตําบลยาบี  - การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

หมูที่ 3  ตําบลคลองใหม  อ.หนองจิก ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงาน ยาว 875.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ.ปตตานี ไดนาน ไหลทาง ลูกรังขางล ะ 0.00-0.50 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,375 ตร.ม.

21,041,250      15,600,000     12,000,000      

198

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

112 โครงการซอมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน ซอมแซมถนนลาดยาง 4,000,000     4,000,000    4,000,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานเกาะเปาะใต ม.2 ตําบลเกาะเปาะ - การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

บานกาหยี  ตําบลปุโละปุโย อ.หนองจิก ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน ชวง กม. 0+000-2+000

จ.ปตตานี ไดนาน ชวง กม. 2+000-4+000

ชวง กม. 4+000-6+000

113 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอยเทศบาล เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  - 3,600,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

15  พื้นที่ หมูที่  8  ต.บอทอง อ.หนองจิก การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวางเฉล่ีย 6.00 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

จ.ปตตานี  ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน พื้นทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร

ไดนาน ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ระยะทาง

1800 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา

6,000 ตร.ม.

114 โครงการกอสรางถนนลาดยางซอยเทศบาล เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนลาดยาง 5,400,000      -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

15 พื้นที่ หมูที่ 9 - หมูที่ 7 ต. บอทอง การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 เมตร  พื้นทาง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน หินคลุกหนา 0.20  เมตร ผิวจราจร

ไดนาน หนา0.04 เมตร ระยะทาง1800 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม.

115 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ถนนลาดยาง  6,005,000      -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ถนนหนาบานคายอินทิรา พื้นที่ หมูที่ 3 - การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวางเฉล่ีย 6.00 ม.พื้นทาง ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

หมูที่ 2  ต. บอทอง อ. หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน หินคลุกหนา 0.20  เมตร ผิวจราจร

ไดนาน 0.04 เมตร ระยะทาง  1,668 เมตร

15,405,000      7,600,000       4,000,000       
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116 โครงการกอสรางถนนลาดยางริมคลอง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนลาดยาง ขนาดกวาง 7,200,000      -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ชลประทาน พื้นที่  หมูที่ 6 , หมูที่ 7, หมูที่ 8 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว เฉล่ีย 6.00 ม ไหลทางขางละ 1 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

 ต.บอทอง อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน พื้นทางหินคลุก 0.20 เมตร

ไดนาน ผิวจราจรหนา  0.04 เมตร 

ระยะทาง 1,500  เมตร

117 โครงการกอสรางถนน คลส. ถนนเทศบาล 4 เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน ถนนคสล. 520,000        -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หมูที่ 6 ต.นาประดู อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 95 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร ไป-มา (ประสานแผน)

ปลอดภัยอยูในสภาพที่ใชงานได

118 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสกติก   ขนาด 7,500,000     7,500,000     - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

บานใหญ อ.ไมแกน จ.ปตตานี) ต.ตะลุบัน ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน  1.00 เมตร พื้นทางหินคลุกหนา

อ.สายบุรี จ.ปตตานี 0.20 เมตร ผิวทางหนา 0.04  เมตร

ระยะทาง  2.500  กิโลเมตร

ชวง กม. 0+000-1+250

ชวง กม. 0+250-2+500

119 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติก คอนกรีต  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน แอสฟสกติก ขนาด  - 9,000,000    6,900,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

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

ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปตตานี ปลอดภัยอยูในสภาพที่ใชงานไดนาน พรอมไหลทางขางละ 1.00 เมตร 

พื้นทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร

ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

ชวง กม. 0+000-1+250

ชวง กม. 0+250-2+500

15,220,000      16,500,000     6,900,000       
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2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

120 โครงการกอสรางถนนแอสฟสกติก คอนกรีต  เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนน แอสฟสกติก. ขนาด 4,500,000      -  - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานโคกจันทร - บอทราย หมูที่ 2 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปตตานี ปลอดภัย  อยูในสภาพที่ใชงาน หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม. ไป - มา 

ไดนาน

121 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายเปาะดอฆอ เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีต  - 13,000,000   - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

หมูที่ 3 - บานพงกูวิง หมูที่ 1 ต. เมาะมาวี การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 6.00 ม. พื้นทางหินคลุกหนา ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานได 0.02 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร ไป - มา 

เมตร ระยะทาง 3,700 เมตร

122 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมคูระบาย เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนใน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,400,000    2,400,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

นํ้า  2  ขางทาง  ถนนเทศบาล 9 การคมนาคมไดสะดวก  รวดเร็ว กวาง 4.00 ม . ยาว 210 ม. และ ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน กอสรางคูระบาย  2  ขาง ถนน ไป - มา 

คอนกรีต  กวาง  70  เซนติเมตร

123 โครงการติดตั้งเสาไฟไฮเมต เสาสูง 12 เมตร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานปลอดภัย ติดตั้งเสาไฟไฮเมต  เสาสูง 12 เมตร  - 1,400,000    1,400,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จํานวน  4  ตน ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

- เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ไป - มา 

ปลอดภัยในการสัญจรถนนในเขต

เทศบาล

124 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ในพื้นที่ ตําบลปุโละปุโย และ - 5,000,000    5,000,000    ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สายบานฮูแตบองอ - บานโคกดีปลี คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชาชนในพื้นที่ที่ติดตอใกลเคียง ปลอดภัยในการสัญจร (ประสานแผน)

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ประมาณ  2,000  ครัวเรือน ไป - มา 

กวาง 8.00 เมตร ยาว  200 เมตร

4,500,000     21,800,000  8,800,000    
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125 โครงการกอสรางถนนลงดินลูกรัง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ถนนในพื้นที่จังหวัดปตตานี 15,000,000   15,000,000  15,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป - มา 

126 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ถนนในพื้นที่จังหวัดปตตานี 15,000,000   15,000,000  15,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป - มา 

127 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ถนนในพื้นที่จังหวัดปตตานี 10,000,000   10,000,000  10,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป - มา 

128 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ถนนในพื้นที่จังหวัดปตตานี 10,000,000   10,000,000  10,000,000  ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ปลอดภัยในการสัญจร 

ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป - มา 

129 โครงการกอสรางถนน   คสล. สายบาน เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ ม.2  ต. ไทรทอง  ถึงบาน 2,361,000     - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

สะพานหิน ม.2 ต.ไทรทอง  ถึงบาน คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บานละเวง  ม.3  ต.ดอนทราย ปลอดภัยในการสัญจร 

บานละเวง  ม.3  ต.ดอนทราย อ.ไมแกน ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน อ.ไมแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ไป - มา 

ขนาด กวาง 5  เมตร  ยาว 650  เมตร ยาว 650  เมตร

130 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบาน เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ บานกระจูด   ม.4  ต. ไมแกน 2,082,000     - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

กระจูด  ม. 4 ต. ไมแกน - หมูที่  5 คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หมูที่  5 บานพอเทพ  ต.ไทรทอง ปลอดภัยในการสัญจร 

บานพอเทพ  ต.ไทรทอง  กวาง 5  เมตร ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ไป - มา 

ยาว  1500  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

ทอ คสล.ขนาด   0.80  เมตร  3 จุด ๆ ละ

8  ทอน  จํานวน  24  ทอน 

54,443,000   50,000,000  50,000,000  
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131 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบานกระจูด เพื่อใหประชาชนที่ใชถนนในการ พื้นที่ ม. 4 ต.ไมแกน ถึงบานตะพา 539,000       - - ราษฎรมีความสะดวกและ กองชาง

ม.4  ต.ไมแกน  อ.ไมแกน ถึงบานตะพา คมนาคมไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต. ตะลุบัน  อ.ไมแกน ถึงบานตะพา ปลอดภัยในการสัญจร 

ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี ขนาดกวาง 5 เมตร ปลอดภัย อยูในสภาพที่ใชงานไดนาน ต. ตะลุบัน อ. สายบุรี ขนาดกวาง ไป - มา 

ยาว  500  เมตร  โดยทําการลงดินถมหนา ขนาดกวาง  5 เมตร ยาว 500 เมตร

หนา 0.30 เมตร  ลูกรัง 0.15  เมตร  โดย  ทําการลงดิน ถมหนา 0.30

เมตร  ลูกรังหนา  0.15  เมตร

539,000       
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงไฟฟาภายในโรงเรียนและ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ  - ปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเรียน 500,000 200,000 200,000 มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น กองชาง

ติดตั้งไฟฟาแสงสวางรอบโรงเรียนถายโอน ปลอดภัยของโรงเรียนที่ไดรับถายโอน  - ติดตั้งโคมไฟแสงสวางรอบโรงเรียน

2 อําเภอเมือง

โครงการขยายเขตไฟฟาในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาในพื้นที่จังหวัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีส่ิงอํานวยความ กองชาง

จังหวัดปตตานี อยางทั่วถึง ปตตานี สะดวกและมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุบน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 300,000 300,000 300,000 ปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิด กองชาง

พลังงานแสงอาทิตย  ขนาด 300 เสา ทองถนน และเพิ่มความปลอดภัย พลังงานแสงอาทิตย ขนาด  300 ขึ้นบนทองถนน

เสาสูง  4  ม. จํานวน  10  จุด ใหกับชีวิตและทรัพยสิน เสาสูง  4  ม.  จํานวน  10  จุด

บริเวณทางแยกถนนถายโอน

4 โครงการเจาะบอบาดาล/ระบบประปา เพื่อใหครู/นักเรียนมีนํ้าดื่มนํ้าใช  - เจาะบอบาดาล 350,000 350,000 350,000 ครู/นักเรียนมีนํ้าดื่มนํ้าใช กองชาง

อยางเพียงพอ  - เดินระบบประปา อยางเพียงพอ

5 โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพื่อใชในการปฏิบัติงานและการ  - ปกเสาคอนกรีต 480,000 480,000 480,000 มีความสะดวกในการ กองชาง

จัดกิจกรรมของโรงเรียน  - ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ปฏิบัติงานและเหมาะสมกับ

 - ติดตั้งมิเตอร ฯลฯ การจัดกิจกรรม

6 โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้งหมอแปลง เพื่อปรับปรุงระบบกระแสไฟฟา ขยายเขตไฟฟาและติดตั้ง หมอแปลง 450,000  -  - โรงเรียนมีกระแสไฟฟาใช กองชาง

หมอแปลงที่โรงเรียนบานเขาตูม ภายในโรงเรียนใหเพียงพอ ขนาด  50  แอมป  จํานวน  1  อัน เพียงพอกับความตองการ

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี พรอมระบบไฟฟาแรงต่ํา

3,080,000 2,330,000 2,330,000
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7 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารและระบบ เพื่อใหโรงเรียนมีบรรยากาศ ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนแบบ 2,000,000     2,000,000    2,000,000    โรงเรียนมีบรรยากาศนาอยู กองชาง

ไฟฟาโรงเรียนบานตะบิงตีงี อยูปลอดภัยและเอ้ือตอการเรียนรู สปช.017 สปช.105/29 สปช.2/28 ปลอดภัยและเอ้ือตอการ

 - สีอาคาร เรียนรู

 - ปูพื้นกระเบื้อง

 - ประตูหนาตางทาสีอาคาร

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาพรอมพัดลม

8 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีระบบไฟฟาที่ดี ปรับปรุงระบบไฟฟา จํานวน 2 อาคาร - 150,000      - โรงเรียนมีไฟฟาใชอยาง ร.ร.บาน

สปช.017 และอาคาร สปช.2/28 มีความปลอดภัย เพียงพอ ตะบิงตีงี

9 โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญ  เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้าปะปา กอสรางระบบประปาบาดาล 5,500,000      -  - ประชาชนไดรับการอํานวย กองชาง

หมูที่ 2 บานเกาะเปาะ - หมูที่ 1 บานกาหยี ที่สะอาดใช ขนาดใหญ  50  ลูกบาศกเมตร ความสะดวกในการใช (ประสานแผน)

ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปตตานี นํ้าประปา

7,500,000     2,150,000    2,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

2.3 จัดใหมีและพัฒนาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในโรงเรียน  -  เพื่อใหเกิดความสะดวกในการ กอสรางถนน คสล.ภายในโรงเรียน  412,500 412,500 412,500  -  มีเสนทางคมนาคม กองชาง

บานศาลาสอง อ.ยะรัง จ.ปตตานี สัญจรไป-มา ขนาดพื้นที่  550  ตารางเมตร ที่สะดวกสบาย

 -  เพื่อเกิดความปลอดภัยในการ  -  มีความปลอดภัยในการ

ใชเสนทางคมนาคม ใชเสนทางมากขึ้น

2 โครงการจัดทําผังรวมสนามกีฬากลาง จัดทําผังรวมของสนามกีฬากลาง จัดจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ 20,000,000  -  - ทําใหผังรวมสนามกีฬากลาง กองชาง

อบจ.ปน อบจ.ปน เพื่อเปนแนวในการพัฒนา จัดทําผังรวมสนามกีฬากลาง อบจ. เปนแนวยาวในการพัฒนา

สนามกีฬากลาง อบจ.ปน ปน. และออกแบบอาคารภายใน สนามกีฬา

สนามกีฬาตามผังรวม จํานวน 

6 อาคาร

3 โครงการปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒน เพิ่มปรับปรุงตลาดเทศวิวัฒนให ปรับปรุงอาคารตลาดเทศวิวัฒน 10,000,000  -  - ทําใหประชาชนไดรับความ กองชาง

มีความม่ันคง แข็งแรง และมี โดยกอสรางรานจําหนายอาหาร ระบบ สะดวกในการใชบริการ

ประโยชนใชสอยมากช้ึน ระบายนํ้าและระบบไฟฟา และหอง ของรัฐ

ศูนยสนเทศชุมชน.กอสรางหลัง

อาคารและถนนรอบอาคาร

4 โครงการกอสรางลานจอดรถ เพื่อใหมีที่จอดรถที่เปนระเบียบ มีโรงจอดรถของโรงเรียน  - 300,000  - เพื่อจอดรถใหเปนระเบียบ ร.ร.บาน

เรียบรอย เรียบรอย ตะบิงตีงี

5 โครงการสุขาเคล่ือนที่ เพื่อใหอํานวยความสะดวกใหกับ จัดทําสุขาเคล่ือนที่เพื่อใชในการ 1,500,000  -  - ประชาชนในพื้นที่มีสุขาใช กองชาง

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตตานี บริการประชาชน เวลาจัดกิจกรรมตาง ๆ 

และจังหวัดใกลเคียง

31,912,500 712,500 412,500
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการกอสรางโรงยิมพรอมติดตั้งอุปกรณ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กอสรางโรงยิมพรอมติดตั้งอุปกรณ 15,000,000  -  - ประชาชนในพื้นที่มี กองชาง

ออกกําลังกาย ของเทศบาลตําบลตันหยง ออกกําลังกาย และมีอุปกรณ ออกกําลังกาย ตามแปลนที่เทศบาล สถานที่ออกกําลังกาย (ประสานแผน)

อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี อํานวยความสะดวกในการ กําหนด

ออกกําลังกาย

7 โครงการกอสรางที่พักอาศัย  12  ยูนิต  เพื่อ - เพื่อเปนการปรับภูมิทัศนในบริเวณ กอสรางที่พักอาศัย  จํานวน  1 หลัง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 -ประชาชนผูมาติดตอราชการ กองชาง

รองรับ  การขยายพื้นที่ศาลาหลางจังหวัด ศูนยราชการปตตานี รวม 12 ยูนิต  และปรับปรุงภูมิทัศน มีความพึงพอใจ

ปตตานี - เพื่อเปนที่พักอาศัย - ศาลากลาง มีภูมิทัศนที่

สวยงาม  มีที่จอดรถที่เปน

ระเบียบงายตอการรักษา

ปลอดภัยของฝายตาง ๆ

8 โครงการปรับปรุงหองประชุม อบจ.ปตตานี เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ประชุม ปรับปรุงระบบปรับอากาศระบบไฟฟา 3,000,000  -  - ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ กองชาง

อํานวยความสะดวกในการประชุม และระบบเครื่องเสียงภายในหอง ประชุมที่ไดมาตรฐาน

ประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด

ปตตานี 

9 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน เพื่อใหการปฏบัติงานของ อบจ. ปรับปรุงโดยการเปล่ียนกระเบื้อง 5,000,000  -  - ทําใหการปฏิบัติงานมีความ กองชาง

อบจ.ปตตานี ปตตานี  มีความสะดวกและมี หลังคา  และซอมผนังตลอดจน สะดวกยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบระบายนํ้า

10 โครงการซอมอาคารสํานักงานบริหารเขต เพื่อใหมีสถานที่ปฏบัติงานบริหาร ซอมผนัง , พื้น, หลังคา, ระบบไฟฟา 4,000,000  -  - อาคารมีสภาพแข็งแรง กองชาง

อุตสาหกรรมปตตานี งานเขตอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิ ระบบประปา และซอมหลังคาของ ม่ันคง  สามารถใชงานได

ภาพ อาคาร สํานักงานบริหารเขตฯ อยางเต็มประสิทธิภาพ

11 โครงการอาคารอเนกประสงค เพื่อใหมีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติ กอสรางอาคารอเนกประสงคในพื้นที่ 10,000,000   10,000,000  10,000,000  ประชาชนมีอาคารสถานที่ กองชาง

ราชการ จังหวัดปตตานี 44,000,000   ในการปฏิบัติราชการ

44,000,000   17,000,000  17,000,000  
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

12 โครงการซอมแซมอาคารศูนยจริยธรรม เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนย ซอมผนัง , พื้น, หลังคา, ระบบไฟฟา 1,500,000     1,500,000    1,500,000    อาคารมีสภาพแข็งแรง กองชาง

หมูที่ 1  ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง จริยธรรม ใหอยูในสภาพที่ใชงานได ระบบประปา และซอมหลังคาของ ม่ันคง  สามารถใชงานได

จังหวัดปตตานี อาคารจริยธรรม    หมูที่ 1 อยางเต็มประสิทธิภาพ

ตําบลตะลุโบะ   อําเมือง 

จังหวัดปตตานี

1,500,000     1,500,000    1,500,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน 

2.4 แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนสง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําปายแนะนําบอกทางศูนย เพื่อใหเกิดความสะดวกในการเดิน จัดทําปายแนะนําศูนย OTOP และ 30,000  -  - มีปายแนะนําบอกทางศูนย กองคลัง

OTOP ทุงนเรนทรและสถานีขนสงจังหวัด ทางและแนะนําใหประชาชนไดรู สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดปตตานี  OTOP และสถานีขนสง 

ปตตานี เสา คสล. ตามแบบมาตรฐาน จักอยางแพรหลาย จํานวน 6 ปาย เกิดความปลอดภัยและ

ทางหลวงแผนดิน สะดวกในการเดินทาง

30,000

209

งบประมาณและที่มา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

3. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      3.1  สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 30 76,631,000 25 49,755,900 9 34,437,000 64 160,823,900

            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 18 39,988,000 8 38,187,700 1 37,598,000 27 115,773,700
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22 80,495,000 127รวม 60 125,079,000 45 301,977,600

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557 2558 รวม 3 ป

96,403,600



               3.1 แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการอนุรักษ  พื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบย่ังยืน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมนักเรียนเก่ียวกับการ เพื่อเพิ่มความรูใหแกนักเรียน ฝกอบรมใหความรูแกนักเรียนของ 100,000        100,000      100,000       ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ กองชาง

ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนดานการฟนฟูและ โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน  12  อําเภอ และส่ิงแวดลอม โดยการ

โดยใชระบบการจัดผังเมือง ใชระบบการจัดผังเมือง

2 โครงการเสริมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึง ฝกอบรมเยาวชนในพื้นที่จังหวัด 500,000        500,000      500,000       เยาวชนมีความรูเรื่องการ กองชาง

ส่ิงแวดลอมและการรูจักการใชพลังงาน ประโยชนของส่ิงแวดลอม และ ปตตานี  จํานวน  200 คน อนุรักษส่ิงแวดลอม และรูจัก

อยางรูคุณคา เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน ตระหนักถึงคุณคาของพลังงาน การใชพลังงานตางๆ อยางรู

คุณคาเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน

3 โครงการซอมบํารุงรักษาระบบบําบัด เพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบบําบัด  - ซอมบํารุงรักษาระบบบําบัด 500,000        500,000      500,000       ทําใหระบบบําบัดนํ้าเสียรวม กองชาง

นํ้าเสียในเขตอุตสาหกรรมปตตานี นํ้าเสียรวมในเขตอุตสาหกรรม นํ้าเสียรวมในเขตอุตสาหกรรม สามารถบําบัดนํ้าเสียของ  

ปตตานี  - ซอมแซมอาคารเครื่องจักรกล โรงงานอุตสาหกรรม

และสวนประกอบอ่ืนๆ

4 โครงการจัดซ้ือถังขยะความจุ 120 ลิตร เพื่อใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จัดซ้ือถังขยะพลาสติกความจุ 96,000         96,000        96,000         รองรับขยะมูลฝอยเพื่อรักษา กองชาง

ชนิดมีลอและชองทิ้งจํานวน 150 ใบ เพื่อบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 120 ลิตร  จํานวน 150 ใบ คุณภาพส่ิงแวดลอม

1,196,000     1,196,000    1,196,000     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

3.   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการจัดปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณ เพื่อใหบริเวณบอบําบัดนํ้าเสียและ ปรับปรุงตกแตงและจัดภูมิทัศน 400,000        400,000      400,000       ทําใหภูมิทัศนรอบบอบําบัด กองชาง

บอบําบัดนํ้าเสียและเตาเผาขยะรวมใน เตาเผาขยะรวมมีความสวยงาม โดยการจางเหมาบริการตัดหญา นํ้าเสียและเตาเผาขยะมี

เขตอุตสาหกรรมปตตานี นามอง ตัดแตงก่ิงไม ขุดลอกคูตางๆ ใน ความสวยงาม  นามอง

บริเวณบอบําบัดนํ้าเสียและเตา

เผาขยะรวม 

6 โครงการกอสรางเขื่อน คสล. ม. 6  เพื่อใหเกษตรกรมีนํ้าใชในการ กอสรางเขื่อน คสล. ยาว 2,000,000     2,000,000     - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

ต.บางเขา – ม. 4 ต.ทากําชํา ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ 3,000  ม. ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

7 โครงการขุดคลองสายภายใน บานทาดาน   เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง กวาง 8  ม.  500,000         -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ม. 2 ต. ดอนรัก ต.ปะกาฮะรัง ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว  1,000  ม. ลึก  3  ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.หนองจิก ในชวงฤดูฝน

8 โครงการขุดลอกคลอง ม. 6,7 ต.ทากําชํา เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง กวาง   4   ม. 1,000,000      -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

อ.หนองจิก  - เขต อ.เทพา จ.สงขลา ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว  3,000  ม. ลึก 2.50  ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ในชวงฤดูฝน

9 โครงการขุดลอกรองนํ้า กม. 13.5 - 19.0 เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปดวย ขุดลอกรองนํ้า ระยะทาง 5,500 ม. 2,500,000      -  - ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม กองชาง

เขตเทศบาลตําบลบางปู – เขตเทศบาล ความสะดวก ในชวงฤดูฝน

ตําบลยะหริ่ง

10 โครงการขุดลอกปากอาว พรอมลงหินใหญ เพื่อปองกันการตื้นเขินและปองกัน ขุดลอกปากอาว - 800,000       - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ปองกันนํ้ากัดเซาะชายหาด  ม. 6 นํ้ากัดเซาะของนํ้าทะเล กวาง  8 - 10   ม. นํ้าบริเวณชายฝง

ต.บางเขา อ.หนองจิก ยาว   1,100    ม.

11 โครงการขุดลอกคลองคูระบายนํ้าในพื้นที่ เพื่อระบายนํ้าในฤดูฝน คูคลองในพื้นที่ตําบลทรายขาว 1,000,000     -  - สามารถปองกันปญหานํ้าทวม กองชาง

ตําบลทรายขาว ในพื้นที่

7,400,000     3,200,000    400,000       
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12 โครงการขุดลอกคลอง  ม. 4 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

13 โครงการขุดคลอง  ม. 2 บานทาดาน เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

14 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ คลองตุยง เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ  - 2,000,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ม. 3 บานใหม ต.เกาะเปาะ-ปากบางตาวา ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  20  ม.  ยาว  10  กม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ต.บางตาวา  อ.หนองจิก  จ.ปตตานี ลึก  3.00  ม. ในชวงฤดูฝน

15 โครงการกอสรางเขื่อนหรือถมหินใหญ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง กอสรางเขื่อนหรือถมหินใหญ 1,200,000     -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ปองกันนํ้ากัดเซาะชายหาดบานสายหมอ นํ้าทะเล กวาง 8 - 10    ม. นํ้าบริเวณชายฝง

ม. 6 ต.บางเขา อ. หนองจิก จ.ปตตานี ยาว   1,100    ม.

16 โครงการขุดลอกคลอง สายบานฉาง หมูที่ 3 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - 1,700,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.บางโกระ - ต.ทาเรือ  อ.โคกโพธ์ิ ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง   8   ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

จ.ปตตานี ยาว  3,500  ม.   ในชวงฤดูฝน

17 โครงการหมูที่ 2,3  ต.บางโกระ - ม. 3,5 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลองธรรมชาติ 800,000         -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ขุดลอกคลองธรรมชาติ  ต.ทาเรือ ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง   3   ม.  ยาว  2,500   ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ลึก      2.00  ม. ชวงฤดูฝน

18 โครงการขุดลอกคลองสาย  ม. 3,4,7 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

19 โครงการกอสรางคูสงนํ้าคอนกรีต  ม. 2 เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปดวย กอสรางคูสงนํ้า 1,000,000     -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ม.3 ตําบลชางใหตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ความสะดวก กวาง  1   ม.  ยาว   300  ม.

3,842,000     5,848,000    
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20 โครงการกอสรางเขื่อนก้ันตล่ิง ม. 5 , 2 เพื่อปองกันมิใหดินดานขาง กอสรางเขื่อนก้ันตล่ิง 2,510,000      -  - สามารถปองกันการพังทลาย กองชาง

ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง ชวงติดคลอง พังทลายลงมาในคลอง ยาว   300    ม. ของบริเวณริมตล่ิง

ตลอดแนว

21 โครงการขุดลอกรองนํ้าแนวปาชายเลน  เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกรองนํ้า  กวาง 4  ม.  - 807,000       - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

ตะโละกาโปร  อ. ยะหริ่ง จ.ปตตานี ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว  1,000  ม. ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

จ.ปตตานี

22 โครงการกอสรางศาลาเทียบเรือประมง เพื่อจัดระบบทาเทียบเรือในการ กอสรางศาลาขนาด  กวาง  6  ม.  - 3,000,000     - เปนสถานที่จอดเรือชาว กองชาง

ขนาดเล็ก(เรือกอและ) พรอมขุดลอกคลอง ขึ้นปลาและเปนสถานที่พักเรือใน ยาว  9  ม. ขุดลอกคลองกวาง  ประมงและเปนแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติในเขตพื้นที่ ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ฤดูมรสุม 30  ม. ระยะทาง 600  ม. เชิงนิเวศนไดตลอดสาย

จ.ปตตานี ทางเทียบเรือ คสล. 6    ม.

กวาง   2   ม.

23 โครงการกอสรางเขื่อนก้ันตล่ิงกัดเซาะแนว เพื่อปองกันการกัดเซาะทราย กอสรางเกาะปองกันตล่ิงกัดเซาะ   - 6,843,900     - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ชายหาดตะโละกาโปรเชิงอนุรักษชุมชน ของคล่ืนทะเล แนวชายฝง  ยาว    600   ม. ของคล่ืนและความเสียหายที่

บานปาตา หมูที่1 ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง จะเกิดขึ้น

24 โครงการกอสรางเกาะหินใหญบริเวณ เพื่อปองกันการกัดเซาะทรายของ กอสรางเกาะหินใหญ 2,000,000      -  - เปนแนวทางในการนําระบบ กองชาง

หาดตะโละกาโปร  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี คล่ืนทะเล ยาว  1,000   ม. ผังเมืองงานสุขาภิบาลและการ

แกไขปญหานํ้าทวม

25 โครงการขุดลอกคลองปากอาวบางมะรวด เพื่อใหนํ้าถายเทและปองกันการ ขุดลอกคลอง 5,080,000      -  - นํ้าถายเทไดสะดวกไมเกิดการ กองชาง

ม. 1 ต.บานกลาง - ม. 2 ต.ละหาร ทับถมของทรายไดโดยสะดวก ยาว  600  ม.  ลึก   2  ม. ทับถมของทราย

อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี กนรองกวาง  30  ม.

26 โครงการกอสรางทํานบก้ันนํ้าคลอง เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชในชวงฤดูแลง กอสรางทํานบก้ันนํ้า -  - 900,000       เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

สายบานบาลูกา ม. 5 ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง ยาว   9    ม. ประกอบอาชีพอยางเพียงพอ

จ.ปตตานี จํานวน  2  จุด

9,590,000     10,650,900   900,000       
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27 โครงการกอสรางระบบทอเมนระบายนํ้าใน เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง และจัด กอสรางระบบทอเมนระบาย - 2,000,000     - เปนแนวทางในการนําระบบ กองชาง

หมูบานพรอมระบบบอดักขยะ  หมูที่ 1 ระบบผังเมืองในการระบายนํ้าทิ้ง วางทอคอนกรีตอัดแรงขนาด ผังเมืองงานสุขาภิบาลและการ

บานปาตา ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง เสนผาศูนยกลาง 1  ม. ยาว 1  ม. แกไขปญหานํ้าทวม

จ.ปตตานี พรอมบอดักขยะกวาง 1.20 ม.

ยาว  120  ม. ลึกเฉล่ียตามสภาพ

ทางไหล

28 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าสายมัสยิด เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปดวย กอสรางคูระบายนํ้า ระยะทาง   3,640,000      -  - สามารถแกปญหานํ้าทวมขัง กองชาง

ดาลอ - ทุงนา  ม. 3  อ.ยะหริ่ง ความสะดวก 8.585  กม. กวาง  0.40  ม. แกไขปญหานํ้าทวม

จ.ปตตานี ยาว 1,300 ม. ลึก 0.50  ม.

29 โครงการกอสรางเขื่อนก้ันปากอาวแฆแฆ  เพื่อปองกันการกัดเซาะทราย ก้ันปากอาวแฆแฆ บริเวณ  หมูที่ 4 6,000,000      -  - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

 บานแฆแฆ ต.นํ้าบอ อ.ปะนาเระ ของคล่ืน ของคล่ืนทะเล

30 โครงการขุดลอกคูคลอง หมูที่ 3 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - 1,000,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต. ควน - หมูที่ 5 ต.ทานํ้า ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง    8    ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ยาว    2,000    ม. ในชวงฤดูฝน

31 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพื่อปองกันการตื้นเขินและ กอสรางคูระบายนํ้า คสล.  - 1,000,000     - ปองกันการเกิดนํ้าทวมขัง กองชาง

ถนนเพชรเกษมบานดาน หนาวัดดานนอก กําจัดขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  0.60   ม.  ยาว   3,000  ม.

ต.ควน อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี ลึก     0.80   ม.

32 โครงการขุดลอกบึงทอน พรอมกอสราง เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด  - ขุดลอกบึงทอน  - 6,160,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ถนนรอบบึง ศาลากลางนํ้า ม. 2 ขยะของเสียในแหลงนํ้า  - กอสรางศาลากลางนํ้า ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ต.บานบอ  อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี ขังได

33 โครงการขุดลอกคลองสายบานควน ม. 2  เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง 1,000,000     -  - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต. นาประดู  อ. โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง   3  ม.  ยาว 1,500  ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

10,640,000    10,160,000   
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

34 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้า  ม. 1 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

35 โครงการขุดลอกอาวปะนาเระ เพื่อใหชาวประมงออกไปประกอบ ขุดลอกอาวปะนาเระตลอดแนว  - 1,000,000     - ชาวประมงสามารถออกไป กองชาง

ต.บานกลาง - ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ อาชีพได ประกอบอาชีพได

36 โครงการถมหินเปนแนวกันคล่ืน  ม. 1 เพื่อปองกันการกัดเซาะทรายของ ถมหินตลอดแนว  - 1,000,000     - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี คล่ืนทะเล ของคล่ืนทะเลได

37 โครงการขุดลอก คลองคูระบายนํ้า  - เพื่อขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า สาย  - 1,500,000     สามารถระบายนํ้าและแกไข กองชาง

ม.  4-5  ต.รูสะมิแล ม.  3  ม.  8 ที่ตื้นเขิน และกําจัดส่ิงปฏิกูล ขนาดกวาง 8-10 ม. ยาว 2,500 ม. ปญหาและปองกันนํ้าทวม

ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง  จ.ปตตานี  - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัย ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ในฤดูฝน

38 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมนํ้า  - เพื่อเปนแนวปองกันตล่ิงเพื่อ กอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงริม  - - 30,000,000    สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

สายบุรี  ม. 8  ต.ปลองหอย   อ.กะพอ  การกัดเซาะของนํ้า แมนํ้าสายบุรี

จ.ปตตานี  - เพื่อปองกันอุทกภัย

39 โครงการกอสรางทํานบแบงนํ้าใชเพื่อการ เพื่อความสะดวกในการสงนํ้า กอสรางทํานบแบงนํ้า 60,000          -  - เกษตรกรมีนํ้าใชในการ กองชาง

เกษตรขนาดเล็ก ม. 2  ต. ชางใหตก ทํานาของเกษตรกร ประกอบอาชีพ

ปากคลองวังลึกเช่ือมตอ ม. 3,5

40 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้าพรอมลาด เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคูระบายนํ้า  - 2,000,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

คอนกรีตหนาทอ กวาง 15  ม. เขตพื้นที่ ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว   475    ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

อบต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี ลึก      4      ม. ชวงฤดูฝน

41 โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ หมูที่ 3  เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลองธรรมชาติ  - 2,100,000     - มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.ปาบอน  -  ม. 3  ต.มะกรูด ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง    4  ม.   ยาว  4,000   ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวมใน

อ.โคกโพธ์ิ  จ.ปตตานี ลึก     2.50    ม ชวงฤดูฝน

2,060,000     6,100,000    31,500,000    
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

42 โครงการกอสรางปองกันการกัดเซาะ เพื่อปองกันการกัดเซาะทราย กอสรางแนวปราการหินทิ้ง 9,197,000     -  - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

ชายฝง (break water)ปองกันคล่ืนกัดเซาะ ของคล่ืนและความเสียหายที่จะ ยาว   700    ม. ของคล่ืนและความเสียหาย

ชายฝงถนนสายยามู - แหลมตาชี เกิดขึ้น ที่จะเกิดขึ้น

ที่บานตะโละ-สมิแล ต.แหลมโพธ์ิ

อ. ยะหริ่ง  จ.ปตตานี  

43 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบมาตรฐาน เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยใหสะอาด จัดซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด  1.5   - 2,160,000      - จัดเก็บขยะมูลฝอยใหสะอาด กองชาง

ชนิดยกเททาย ดวยไฮโดรลิคขนาด 1.5 เรียบรอย ลูกบาศกเมตร  เครื่องยนต 200 เรียบรอยและ  รักษาคุณภาพ

ลูกบาศกเมตร  เครื่องยนต 200 แรงมา แรงมา  จํานวน 1 คัน ส่ิงแวดลอม

จํานวน 1 คัน

44 โครงการกอสรางกําแพงปองกันตล่ิงพังทลาย เพื่อปองกันการพังทลายของแนว กอสรางแนวก้ันการพังทลายของ 1,500,000       -  - ปองกันการกัดเซาะตล่ิง กองชาง

คลองปาเปรีย  หมูที่ 2 ต.บาราโหม คลองในพื้นที่  หมูที่ 2 คลองปาเปรีย แกปญหานํ้าทวม

อ.เมือง  จ.ปตตานี

45 โครงการกอสรางกําแพงปองกันการกัดเซาะ  - เพื่อเนนแนวปองกันตล่ิงเพื่อ กอสรางกําแพงปองกันการกัดเซาะ  - 10,000,000    - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ชายฝง ต.บาราโหม  อ.เมือง จ.ปตตานี การกัดเซาะของนํ้า ชายฝง นํ้าบริเวณชายฝง

 - เพื่อปองกันอุทกภัย

46 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า  หมูที่1  - เพื่อขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 1,000,000        -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ต.ปุลากง-หมูที่ 3 ต.ตาลีอายร ที่ตื้นเขิน และกําจัดส่ิงปฏิกูล ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 150 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

อ. ยะหริ่ง จ.ปตตานี  - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและ

นํ้าทวมขัง

47 โครงการกอสรางเขื่อนก้ันนํ้าเค็ม  - เพื่อเปนแนวปองกันตล่ิงเพื่อ กอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ 10,000,000     -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

(ตามแปลนที่เทศบาลกําหนด) การกัดเซาะของนํ้า ชายฝง นํ้าบริเวณชายฝง

ต.ตันหยง  อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี  - เพื่อปองกันอุทกภัย
21,699,556    12,160,000   
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48 โครงการขุดลอกคลองตุยง ม. 1,2,3,5,6  - เพื่อขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 5,000,000        -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ต.คลองใหม  อ.ยะรัง จ.ปตตานี ที่ตื้นเขิน และกําจัดส่ิงปฏิกูล ขนาดกวาง  10  ม.  นํ้าบริเวณชายฝง

 - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและ ยาว  14   กิโลเมตร  ลึก  6  ม.

นํ้าทวมขัง

49 โครงการขุดลอกคูชุมชนปาแย  - เพื่อขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 4,915,000        -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ต.มายอ อ.มายอ จ.ปตตานี ที่ตื้นเขิน และกําจัดส่ิงปฏิกูล ขนาดกวาง 12  ม.  นํ้าบริเวณชายฝง

 - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและ ยาว 3,000 ม.  ลึก 3.00 ม. 

นํ้าทวมขัง

50 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้าคลองตุยง   - เพื่อขุดลอกคลองคูระบายนํ้า ขุดลอกคลองระบายนํ้า 9,850,000        -  - สามารถปองกันคล่ืนกัดเซาะ กองชาง

ม. 1,2,4  ต. ตุยง  อ. หนองจิก จ.ปตตานี ที่ตื้นเขิน และกําจัดส่ิงปฏิกูล ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 3,000 ม. นํ้าบริเวณชายฝง

 - เพื่อแกไขปญหาอุทกภัยและ ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.

นํ้าทวมขัง

51 โครงการการมีสวนรวมของประชาชนใน - เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนและ - นักเรียน/นักศึกษา 441,000        441,000      441,000       - เกิดกระบวนการมีสวนรวม กองชาง

การปรับปรุงคุณภาพนํ้า หนวยงานที่เก่ียวของไดมีสวนรวม - ประชาชนทั่วไป ของประชาชนและหนวยงานที่

ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใน - เครือขายอาสาสมัครพิทักษ เก่ียวของในการวางแผน  และ

แหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้า ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน ดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุง

สาธารณะ จังหวัดปตตานี คุณภาพนํ้า

20,206,000    441,000      441,000       
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2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุในการชวยเหลือผู เพื่อชวยเหลือราษฎรผูประสบ สนับสนุนการกอสรางซอมแซม 1,000,000     1,000,000    1,000,000     สามารถชวยเหลือและบรรเทา กองชาง

ประสบสาธารณภัย และภัยพิบัติตางๆ สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ ปรับปรุงบานเรือนที่อยูอาศัยใหแก ความเดือดรอนของราษฎรใน

ราษฎรผูไดรับผลกระทบ พื้นที่จังหวัดปตตานี

2 โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เพื่อชวยเหลือราษฎรผูประสบ จัดซ้ือถุงยังชีพ  ยารักษาโรค 1,000,000     1,000,000    1,000,000     บรรเทาความเดือดรอนของ กองชาง

ปญหาอุทกภัย ในพื้นที่ จ.ปตตานี และอ่ืนๆ  ราษฎรในเขต จ.ปตตานี 

3 โครงการทําปายประชาสัมพันธการปองกัน เพื่อประชาสัมพันธและใหความรู ทําปายประชาสัมพันธการปองกัน 300,000        300,000      300,000       ประชาชนไดรับขาวสาร กองชาง

ภัยและภัยพิบัติตาง ๆ โดยติดตั้งบริเวณ ในการปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ภัยพิบัติตาง ๆ โดยติดตั้งบริเวณ

ถนนถายโอน ที่อาจเกิดขึ้น ถนนถายโอน

4 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง เพื่อชวยเหลือราษฎรผูประสบภัย  - จัดหาพันธุไม 300,000        300,000      300,000       บรรเทาความเดือดรอนของ กองชาง

ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  - จัดกิจกรรมปลูกตนไม ราษฎรในจังหวัดปตตานี

5 โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร. เพื่อสงเสริมศักยภาพใหแกกลุม สนับสนุนการฝกอบรม จัดตั้งหรือ 120,000        120,000      120,000       สมาชิก อปพร.มีความรูและ กองชาง

เขตจังหวัดปตตานี อปพร. ทั้ง 12 อําเภอ ทบทวนสมาชิก พรอมปฏิบัติงาน

6 โครงการหน่ึงตําบล หน่ึงทีมกูภัย เพื่อเตรียมความพรอมในการ สนับสนุน อปท.อ่ืนในเขตจังหวัด 500,000        500,000      500,000       สามารถชวยเหลือผูประสบภัย กองชาง

เผชิญเหตุและชวยเหลือ ปตตานีในกรณีที่เกินศักยภาพ ไดอยางถูกตองและทันทวงที

ผูประสบภัย

7 โครงการฟนฟูและปลูกปาชายเลน เพื่อใหประชาชนไดตระหนักและรู  - จัดอบรมใหความรู 100,000        100,000      100,000       ปาชายเลนมีสภาพอุดม กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ คุณคาของปาชายเลน บํารุงรักษา  - สนับสนุนพันธุไม สมบูรณเปนที่อยูอาศัยของ

ปาชายเลนในพื้นที่จังหวัดปตตานี  - รณรงคใหประชาชนรวมกัน สัตวนํ้า

ไมใหเส่ือมโทรม ปลูกปาชายเลน

3,320,000     3,320,000    3,320,000     
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3.   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

8 โครงการจัดซ้ือถังนํ้าพลาสติกความจุ เพื่อใหมีภาชนะในการสํารองนํ้า จัดซ้ือถังนํ้าพลาสติก   ความจุ 4,800,000     4,800,000    4,800,000      - ประชาชนมีภาชนะสํารองนํ้า กองชาง

2,000  ลิตร  ตามแบบมาตรฐาน มอก. อุปโภคบริโภคและใชในกรณี 2,000 ลิตร ตามแบบมาตรฐาน อุปโภคบริโภคและใชในกรณี

จํานวน 400 ใบ เพื่อสนับสนุนใหชุมชน ขาดแคลนนํ้า มอก. จํานวน 400 ใบ ขาดแคลนนํ้า

ในพื้นที่จังหวัดปตตานี  - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

9 โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ เตรียมความพรอมดานบุคลากร ขาราชการ, ลูกจางประจํา พนักงาน 90,000         90,000        90,000         สรางความพรอมดานบุคลากร กองชาง

อัคคีภัย วัสดุ อุปกรณในการระงับอัคคีภัย จาง  อาสาสมัคร  หนวยกูชีพกูภัย วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช

และซักซอมทําความเขาใจขั้นตอน เจาหนาที่   ที่เก่ียวของประมาณ สรางความเขาใจ ขั้นตอน

การปฏิบัติ  ใหสามารถปฏิบัติได 60 คน ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการ

อยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติ เม่ือเกิดเหตุ สามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว

และเปนขั้นตอน

10 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ เพื่อเตรียมความพรอม  ทดสอบ ประชาชนในพื้นที่  ขาราชการ 90,000         90,000        90,000         ประชาชนในพื้นที่เส่ียงมีความรู กองชาง

บรรเทาสาธารณภัยดานการอพยพและ ความสามารถทักษะ  การใชเครื่อง ลูกจางประจํา พนักงานจาง อาสา ความเขาใจ   การเกิดอุทกภัย

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มืออุปกรณ ยานพาหนะของภาค สมัคร หนวยกูชีพกูภัย  เจาหนาที่ และดินโคลนถลม มีความรูดาน

รัฐ ภาคเอกชน ความพรอมของ ดับเพลิง โรงพยาบาล หนวยทหาร การปฐมพยาบาลเบื้องตน

บุคลากร โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยใน ตํารวจในพื้นที่ และหนวยงานตางๆ สามารถใหการชวยเหลือคนใน

พื้นที่เส่ียงภัย อุทกภัย เพื่อเปนการ ที่เก่ียวของประมาณ 60 คน ชุมชนไดเอง สามารถคาดการณ

ฝกซอม การใชเครื่องมืออุปกรณ แนวโนมการเกิดภัย รวมถึงการ

ไดอยางถูกตอง  เพื่อการเรียนรูการ อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยไดเอง

ใหความชวยเหลือ การปฐมพยาบาล เปนการทดสอบขีดความสามารถ

ผูประสบอุทกภัย ของชุมชน

4,980,000     4,980,000    4,980,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

11 โครงการฝกซอมแผนการอพยพหนีภัย เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและ นักเรืยน นักศึกษา ครู อาจารย 60,000         60,000        60,000         นักเรียนและบุคลากรทางการ กองชาง

ในโรงเรียน ใหความรูแกนักเรียนและบุคลากร เจาหนาที่ในสถานศึกษา อาสาสมัคร ศึกษา มีศักยภาพและมีความรู

ทางการศึกษาสรางวัฒนธรรมการ หนวยกูชีพกูภัย เจาหนาที่ดับเพลิง ดานการปองกันและ บรรเทา

เตรียมความพรอมใหกับนักเรียน โรงพยาบาล หนวยทหาร ตํารวจ สาธารณภัยโดยเฉพาะดานการ

ในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะในการ ในพื้นที่ และหนวยงานตาง ๆ ที่ อพยพหนีภัยจากการกอวินาศ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ในการ เก่ียวของประมาณ  60  คน กรรม มีวัฒนธรรมการเตรียม

อพยพหนีภัย ใหสามารถปฏิบัติ ความพรอมเพิ่มขึ้น เจาหนาที่

ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ สามารถเขาใจขั้นตอนการ

ปฏิบัติในการอพยพ

12 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน เพื่อใหชุมชน/หมูบาน เปนองคกร ผูนําชุมชน สมาชิก อบต. อาสาสมัคร 100,000        100,000      100,000       ชุมชน/หมูบานเส่ียงภัย มีความ กองชาง

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักในการสรางเครือขายในการ ปองกันภัยฝายพลเรือน และประชาชน พรอมในการจัดการภัยพิบัติ 

ปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เส่ียงภัยแตละหมูบานใน สามารถชวยเหลือตนเองได

ในระดับชุมชน/หมูบาน ที่อยูในพื้น จังหวัดปตตานี อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ที่เส่ียงภัย มีความพรอมในการจัด ถูกตองตามหลักสากล โดยคน

การสาธารณภัยของชุมชนและ ของชุมชนรวมคิดรวมทําทุก

สามารถปองกันและลดการสูญเสีย กระบวนการ และสรางเครือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขายในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยระดับชุมชน/หมูบาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภาคราชการและเอกชน ได

อยางเขมแข็ง

160,000        160,000      160,000       
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งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย



               3.3  แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง  และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

อําเภอเมือง

1 โครงการกอสราง(ตอเติม) ผนังก้ันนํ้า เพื่อปองกันนํ้าทะเลหนุนเขามาใน กอสราง(ตอเติม) ผนังก้ันนํ้า 500,000        500,000      500,000       สามารถปองกันนํ้าทะเล กองชาง

ทะเล คสล. ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมปตตานี ทะเลหนุน คสล. หนา 0.15 ม. หนุน และนํ้าทวมขังภายใน

ปตตานี สูง 1.00 ม. พรอมถมดิน เขตอุตสาหกรรม

(ยาวทั้งหมด  2,500 ม.)

2 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสายคลอง เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 1,141,000      -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ปาเระ หมูที่ 1,2,3 ต.บาราโหม  อ.เมือง ขังในฤดูฝน กวาง 15.00  ม.   ยาว 15.00 ม.

ขนาดความกวาง 15.00 ม. ยาว 1,500 ลึก 3.00  ม.

ม.  ลึก  3.00  ม.

อําเภอยะหร่ิง

3 โครงการกอสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง เพื่อปองกันการกัดเซาะทรายของ กอสรางแนวปราการหินทิ้ง - 9,197,700     - สามารถปองกันการกัดเซาะ กองชาง

(break water) ปองกันคล่ืนกัดเซาะชายฝง คล่ืนทะเล ยาว  700   ม. ของคล่ืนและความเสียหาย

ถนนสายยามู - แหลมตาชี ที่บานตะโละ- ที่จะเกิดขึ้น

สมิแล ต. แหลมโพธ์ิ อ. ยะหริ่ง จ.ปตตานี

4 โครงการกอสรางศาลาเทียบเรือประมง เพื่อจัดระบบทาเทียบเรือในการขึ้น กอสรางศาลาขนาด  กวาง  6 ม. - - 3,000,000     เปนสถานที่จอดเรือชาว กองชาง

ขนาดเล็ก(เรือกอและ) พรอมขุดลอก ปลาและเปนสถานที่พักเรือในฤดู ยาว 9 ม. ขุดลอกคลองกวาง  30 ม. ประมงและเปนแหลงทองเที่ยว  

คลองธรรมชาติในเขตพื้นที่ ต.ยามู มรสุม ระยะทาง  600 ม. ทางเทียบ เชิงนิเวศนไดตลอดสาย

อ.ยะหริ่ง  จ. ปตตานี เรือ คสล. 6 ม.   กวาง  2  ม.

5 โครงการขุดลอกคลองนางเล็ก  เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดคลอง กวาง  8  ม. - - 1,000,000     มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ชวงหมูที่ 3 ต.ยะรัง – หมูที่ 5 ต.ปตูมุดี ขยะของเสียในแหลงนํ้า ยาว  3,000  ม.  ลึก 2.50 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ในชวงฤดูฝน

1,641,000     9,697,700    4,500,000     
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งบประมาณและที่มา

3.   ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

อ.ยะรัง

6 โครงการขุดลอกคลองจาก สุงาฆอเระ เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - - 1,400,000     มีนํ้าเพาะปลูกในชวงฤดูแลง กองชาง

ต.ประจัน–คลองมานิง หมูที่ 2,3 ต.สะดาวา ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  8  ม.  ยาว  5,000  ม. และปองกันนํ้าทวมในชวง

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ลึก  3  ม. ฤดูฝน

7 โครงการุดลอกคลองกาแล  เขต.ประจัน – เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง - - 1,072,000     มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

ต.คลองมานิง  อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  10 ม. ยาว  3,500  ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ลึก  2.50 ม. ในชวงฤดูฝน

8 โครงการขุดลอกคลองสายบานระแวง  เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง 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

9 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล.5 เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า - 3,500,000    - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

บานเกาะบาตอ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง  1  ม.  ยาว  350  ม.

ลึก   1  ม.

10 โครงการขุดลอกรองนํ้าธรรมชาติ  ม. 5 เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

11 โครงการขุดลอกคลอง ม. 4  ต.ประจัน  - เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด 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

12 โครงการขุดลอกขางถนนเลียบสายสงนํ้า เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกขางถนนเลียบสายสงนํ้าและ 656,000         -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

และบํารุงรักษาที่ 4 ม.  6 ต. บอทอง- ขังในฤดูฝน บํารุงรักษาที่ 4 ขนาดความกวาง 

ม. 4  ต. บางเขา  อ.หนองจิก 4.00  ม.  ยาว  3.00  ม. 

จ.ปตตานี ลึก  2.00  ม. 

2,656,000     5,490,000    3,972,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

13 โครงการขุดคลองนางเล็ก ต.วัด เพื่อปรับปรุงนํ้าทวมและปรับปรุง ขุดลอกคลอง  -  - 1,626,000     มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

เขตเทศบาล ต.ยะรัง - ต.ประจัน  อ.ยะรัง ภูมิทัศน กวาง 8 ม.   ยาว 3,800 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ลึก  2  ม. ในชวงฤดูฝน

14 โครงการขุดลอกคลอง ม. 1 ต.ระแวง เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง  -  - 1,500,000     มีนํ้าเพาะปลูกพืชในชวง กองชาง

อ.ยะรัง  จ.ปตตานี ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  15  ม. ยาว 1,700 ม. ฤดูแลงและปองกันนํ้าทวม

ลึก 2.50 ม. ในชวงฤดูฝน

15 โครงการขุดลอกคลอง ม. 3 บานกระโด เพื่อปองกันการตื้นเขินและกําจัด ขุดลอกคลอง  - 1,000,000     - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

 ตําบลกระโด ผานหมูที่ 1,2,5  ต. วัด  ขยะของเสียในแหลงนํ้า กวาง  5  ม.  ยาว 2,700  ม.

อ.ยะรัง ลึก  2.50  ม.

16 โครงการขุดลอกคูระบายนํ้า ม.  5 เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 434,000         -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.เมาะมาวี - หมูที่ 2 ต. กอลํา ขังในฤดูฝน 4.00 ม.  ยาว 2,000  ม.

อ.ยะรัง  จ. ปตตานี ลึก  2.50  ม. 

17 โครงการขุดลอกคลองสงนํ้าชลประทาน เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองสงนํ้าชลประทาน 433,000         -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ม. 4 ต.ปะโด - ม. 3  ต. ตรัง  อ. ยะรัง ขังในฤดูฝน ขนาดกวาง 4.00  ม.  ยาว 

จ.ปตตานี 3500 ม.  ลึก  2.00  ม.

อ.หนองจิก

18 ขุคลอกคลอง สายบานดีปลี  ม.3 ต.ตุยง  - เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหา ขุดลอกคลองกวาง 8.00 ม.  -  - 3,000,000      - เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กองชาง

บานหารดีบี  อ.หนองจิก นํ้าทวมขังในฤดูฝน ยาว 3,900 เมตร ลึก 3.00 ม. และแกไขปญหาการขาด

จ.ปตตานี  - สงเสริมการเล้ียงปลาในกระชัง แคลนนํ้า

 - เพิ่มรายไดใหกับประชาชน

19 โครงการกอสรางโรงอาหารโรงเรียน เพื่อมีสถานที่ประกอบอาหารและ สรางอาคารประกอบอาหารและ  -  - 3,000,000     มีที่สําหรับประกอบอาหารและ ร.ร.บาน

บานตะบิงตีงี รับประทานอาหารสําหรับนักเรียน รับประทานอาหาร  จํานวน 1 หลัง รับประทานอาหาร ตะบิงตีงี

อยางถูกลักษณะ

867,000        1,000,000    9,126,000     
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

20 โครงการขุดลอกคลองก้ันนํ้าเค็มเขาพื้นที่ - เพื่อใหประชาชนในเขตพื้นที่ ขุดลอกคลองเพื่อก้ันนํ้าเค็มจากทะเล 1,800,000      -  - ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถ กองชาง

ทําการเกษตร ม. 7 ต. บางเขา สามารถประกอบอาชีพทําการ ไหลเขาสูพื้นที่ทําการเกษตร ประกอบอาชีพทําการเกษตรได

อ.หนองจิก จ.ปตตานี เกษตรได ขนาดกวาง 5.00 ม. อยางสมบูรณ

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน ยาว 4,200  ม.  ลึก 3.50 ม.

ประกอบอาชีพในพื้นที่ไมเกิดการ พรอมฝงทอระบายนํ้า PVC 

ยายถิ่น  Ø  10 " และฝาปด

21 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสาย เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 1,710,000      -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

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

อ.โคกโพธิ์

22 โครงการกอสรางโรงเรือนผลิตนํ้าดื่มในชุมชน - ใหประชาชนมีนํ้าดื่มที่สะอาดได กอสรางโรงเรือนและติดตั้งระบบ  - 1,000,000     - ทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ กองชาง

และติดตั้งระบบผลิตนํ้า ม.5 ต.ควนโนรี มาตรฐาน ผลิตนํ้าและขุดเจาะบอบาดาลและ แข็งแรงและสรางรายไดเพิ่มขึ้น

(บานพรุจูด) อ.โคกโพธ์ิ -สรางรายไดจากการจําหนายนํ้าดื่ม อุปกรณบรรจุนํ้า

ใหกับชุมชน

อ.มายอ

23 โครงการกอสรางฝายก้ันนํ้าแหลงนํ้าขนาด เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม กอสรางฝายก้ันนํ้าแหลงนํ้าขนาดเล็ก 1,500,000      -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

เล็ก ต.กอลํา  อ.ยะรัง - ม. 5 บานนํ้าใส ขังในฤดูฝน

ต.ลุโบะยิไร  อ. มายอ  จ.ปตตานี

24 โครงการขุดลอกอาวปะนาเระ เพื่อใหชาวประมงออกไปประกอบ ขุดลอกอาวปะนาเระตลอดแนว 1,000,000     - - ชาวประมงสามารถออกไป กองชาง

อาชีพได ประกอบอาชีพได

6,010,000     1,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

25 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าโพรงกบ เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดกวาง 859,000         -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.ทาขาม - ต.บานนอก - ต.ควน ขังในฤดูฝน 8 - 10 ม.  ยาว 2,000 ม.

ต.คอกกระบือ  อ.ปะนาเระ

จ.ปตตานี

อ.แมลาน

26 โครงขุดลอกคลองระบายนํ้าควนอาศัย เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 2,136,000      -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.ทุงพลา อ.โคกโพธ์ิ -  ม.  1  บานใหม ขังในฤดูฝน กวาง 10.00  ม.  ยาว 4,000 ม.

ต.แมลาน  อ.แมลาน  จ.ปตตานี ลึก 3.00  ม.

ขนาดกวาง 10.00 ม.  ลึก 3.00 ม.

ยาว 4,000 ม.

อ.สายบุรี

27 โครงการขุดลอกคลองระบายนํ้าสายหมูที่ 2 เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดความ 542,000         -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.ปะเสยะวอ - ต. บางเกา อ.สายบุรี ขังในฤดูฝน กวาง 8 -10 เมตร  ยาว 1,115 ม.

กวาง  8-10  ม.  ยาว 1,115  ม.  ลึก 3.00  ม.

ลึก 3.50 ม.

28 โครงการสรางคูระบายนํ้าบริเวณดานหลัง เพื่อระบายนํ้าดานหลังอาคาร สรางคูระบายนํ้าดานหลังอาคาร  - 1,000,000     - สรางคูระบายนํ้าออกจาก ร.ร.บาน

อาคาร ทั้ง 4  อาคาร โรงเรียนอยางรวดเร็ว ปองกัน ตะบิงตีงี

การเพาะพันธุของพาหะนําโรค

29 โครงการขุดลอกคลองบาราโหม  ม.  2 เพื่อระบายนํ้าแกไขปญหานํ้าทวม ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดตาม 3,000,000      -  - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปตตานี ขังในฤดูฝน แบบที่  อบจ.ปตตานี  กําหนด (ประสานแผน)

6,537,000     1,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานที่

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

30 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า 813,000        - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายโรงปุย-คลองชลประทาน ม. 4 รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง กวาง  0.60  ม.  หนา 0.10 ม. (ประสานแผน)

บานนางโอ อ.แมลาน จ.ปตตานี ลึก   1  ม. ยาว  250  ม.

31 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง 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.

32 โครงการกอสรางคูระบายนํ้า คสล. เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง กอสรางคูระบายนํ้า 651,000         - - ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

สายหอประชุม-ถนนส่ีเลนส  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.

33 โครงการขุดลอกคลองในพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการระบายนํ้าเปนไปอยาง ขุดลอกคลองระบายนํ้า ขนาดตาม 20,000,000    20,000,000   20,000,000    ปองกันนํ้าทวมในชวงฤดูฝน กองชาง

ปตตานี รวดเร็ว ปองกันนํ้าทวมขัง แบบที่  อบจ.ปตตานี  กําหนด

22,277,000    20,000,000   20,000,000    
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและที่มา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     4.1  สงเสริม สนับสนุนวิสาหกิจและโครงการตามแนวพระราชดําริ 76 29,191,400 34 17,061,400 34 17,771,400 144 64,024,200

     4.2  สนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคาและสงเสริมการคา 2 651,000 1 600,000 2 1,100,000 5 2,351,000

           การลงทุนในทองถ่ิน

     4.3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด 2 600,000 2 750,000 2 900,000 6 2,250,000
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38 19,771,400 155รวม 80 30,442,400 37 68,625,200

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557 2558 รวม 3 ป

18,411,400



               4.1  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนวิสาหกิจ  และโครงการตามแนวพระดําริ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น เพ่ือฝกอบรมแกผูวางงานใหมี ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นตามความ 200,000     250,000     300,000     ราษฎรมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได กองแผนฯ

ตามแผนถายโอนโครงการทักษิณ ความรูทักษะและความชํานาญ ตองการของชุมชน ปละไมนอยกวา ใหแกครอบครัว

พัฒนา จนสามารถประกอบอาชีพได  3  รุน

2 โครงการสงเสริมการขับเคลื่อน  -เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนมี  -ฝกอบรมใหความรูแนวคิดเศรษฐกิจ 600,000     700,000     800,000     ประชาชนมีงานทําและมีรายได กองแผนฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2 โครงการสงเสริมการขับเคลื่อน  -เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนมี  -ฝกอบรมใหความรูแนวคิดเศรษฐกิจ 600,000     700,000     800,000     ประชาชนมีงานทําและมีรายได กองแผนฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให ความรูความเขาใจหลักการ พอเพียง เพ่ิมข้ึน

กับเยาวชนและประชาชนใน ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  - จัดเวทีประกอบการเรียนรู

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน  - ทัศนศึกษาดูงาน

รูจักการลดรายจาย  เพ่ิมรายได  - สนับสนุนกิจกรรมทางเลือกอยาง

นอย 1 กิจกรรมตอ 1 กลุม เชน

การเลี้ยงปลา ,การปลูกผัก เปนตน

3 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยง เพ่ือสงเสริมอาชีพและสราง  - ฝกอบรมใหความรู 1,500,000   2,000,000  2,000,000  เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

ปลาและแปรรูปสัตวนํ้า รายไดใหแกกลุมแมบานเกษตรกร  - จัดหาพันธุปลา อาหารปลา เพ่ิมข้ึน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ กระชัง

และอ่ืนๆ

 - ทัศนศึกษาดูงาน

2,300,000   2,950,000  3,100,000  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร  - ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานใหความรู 1,000,000   1,000,000  1,000,000  เกษตรกรมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี แกกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี เก่ียวกับเกษตรธรรมชาติ ปละไมนอย  เพ่ิมข้ึน

จังหวัดปตตานี อ.ทุงยางแดง กวา  2 รุน

 - จัดหาเมล็ดพันธุพืช พันธุผัก 

 - จัดงานประชาสัมพันธผลิตผลทาง

การเกษตร

 - สนับสนุนการใชปุยอินทรียและ

สารชีวภาพ

5 โครงการจัดงานแสดงสินคา OTOP เพ่ือสงเสริมดานการตลาด  - ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูผลิตสินคา 900,000     900,000     900,000     ผลิตภัณฑสินคา  OTOP ได กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

5 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

6 โครงการสงเสริมอาชีพการ เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - ฝกอบรมใหความรู 20,000       30,000      40,000      ชาวประมงท่ีมีฐานะยากจนมี กองแผนฯ

ทําประมงชายฝง ใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี อ.เมือง  - สนับสนุนวัสดุ,อุปกรณ วัสดุอุปกรณสําหรับการ

อ.ยะหริ่ง  และอ่ืนๆ การประกอบอาชีพ

7 โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน สงเสริมอาชีพและสรางรายได จัดหาวัสดุปรับปรุงดิน 2,500,000    -  - เกษตรกรมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

สําหรับปลูกไมผลและ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัด  เพ่ิมข้ึน

ปาลมนํ้ามัน ปตตานี

4,420,000   1,930,000  1,940,000  
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8 โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บ เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - ฝกอบรมใหความรู 200,000      -  - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

เสื้อผาและกระเปา ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  - สนับสนุนจักรเย็บผา เพ่ิมข้ึน

จังหวัดปตตานี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ

9 โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - ฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร 400,000     500,000     600,000     เกษตรกรมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

เศรษฐกิจ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัด  - กอสรางโรงเรือน เพ่ิมข้ึน

ปตตานี เชน สัตวปก,แพะ,แกะ  - จัดหาพอพันธุ , แมพันธุ

 - สนับสนุนยาปฏิชีวนะ อาหาร

สําเร็จรูป ตาขายรั้วและอ่ืน ๆ

10 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - ฝกอบรมใหความรู 500,000     600,000     650,000     ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - ฝกอบรมใหความรู 500,000     600,000     650,000     ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

อาหาร ขนมและพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ปตตานี ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

11 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - ฝกอบรมใหความรู 200,000     250,000     300,000     ประชาชนและเยาวชนมีอาชีพ กองแผนฯ

ผาบาติก ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี อ.ยะรัง,  - สนับสนุนจักรเย็บผา และรายไดเพ่ิมข้ึน

อ.ยะหริ่ง  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ 

12 โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาใหแก  - ฝกอบรมใหความรู 300,000     350,000     400,000     ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

อาหาร กลุมแปรรูปผลิตภัณฑ เชน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

ขาวกลองสมุนไพร,ไขเค็มสมุนไพร  - กอสรางปรับปรุงอาคารท่ีทํา ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

มะขามทรงเครื่อง,ขาวเกรียบ การกลุม

ทรงเครื่อง,ขาวเกรียบสมุนไพร

ฯลฯ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี
1,600,000   1,700,000  1,950,000  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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13 โครงการสงเสริมอาชีพหัตถกรรม เพ่ือเพ่ิมกระบวนการเรียนรูและ  - ฝกอบรมใหความรู ใหกับกลุมอาชีพ 200,000     250,000     300,000     ประชาชนมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ทักษะแก กลุมหัตถกรรม ในพ้ืนท่ี หัตถกรรม เชน กลุมดอกไมประดิษฐ เพ่ิมข้ึน และสามารถขยาย

จังหวัดปตตานี ผลิตภัณฑจากผาบาติก , ผลิตภัณฑ ตลาดไดเพ่ิมข้ึน

จากกระจก ของชํารวย ฯลฯ

 - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณและอ่ืน ๆ 

14 โครงการสงเสริมอาชีพทําสบู เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - จัดฝกอบรมใหความรู 150,000      -  - กลุมแมบานมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

อัดกอน ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน

ปตตานี  - ทัศนศึกษาดูงาน

15 โครงการสงเสริมอาชีพทําแกส เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - จัดฝกอบรมใหความรู 150,000     200,000     250,000     กลุมแมบานมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

15 โครงการสงเสริมอาชีพทําแกส เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - จัดฝกอบรมใหความรู 150,000     200,000     250,000     กลุมแมบานมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

ชีวภาพ ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน

ปตตานี  - ทัศนศึกษาดูงาน

16 โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนย เพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม  - กอสรางศูนยเรียนรู 100,000     200,000     300,000     ประชาชนสามารถรวมกลุม กองแผนฯ

เรียนรูดานพลังงานทดแทน แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ หาความรู   และสามารถพ่ึง

นํ้ามันไบโอดีเซล พอเพียง ในพ้ืนท่ี อ.ยะหริ่ง ตนเองได มีชีวิตความเปนอยู

ท่ีดีข้ึน

17 โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตร เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - ฝกอบรมใหความรู 200,000     250,000     300,000     เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองแผนฯ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ใหแกกลุมเกษตรกรท่ีทําการ  - จัดหารถไถอเนกประสงคพรอม

เกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี อุปกรณตอพวง

 - สนับสนุนเมล็ดพันธุพืช,พันธุผัก

 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ,ปุยและอ่ืน ๆ 

 - ปรับพ้ืนท่ีนา/นาราง



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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18 โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 500,000      -  - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

ไมไผ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี อ.กะพอ  - จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ เพ่ิมข้ึน

19 โครงการสงเสริมอาชีพการแปรรูป เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 150,000      -  - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

นํ้าหวานตาลโตนดเปน ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  - กอสรางปรับปรุงอาคารท่ีทําการกลุม เพ่ิมข้ึน

นํ้าสมสายชู อ.ปะนาเระ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

20 โครงการสงเสริมอาชีพการผลิต เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - จัดฝกอบรม 150,000      -  - กลุมแมบานมีอาชีพและรายได กองแผนฯ

นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึน

จังหวัดปตตานี  - ทัศนศึกษาดูงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

จังหวัดปตตานี  - ทัศนศึกษาดูงาน

21 โครงการธนาคารตนไม เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - กลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองแผนฯ

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ปุยและอ่ืนๆ 

อ.โคกโพธ์ิ  - สนับสนุนเมล็ดพันธุ

22 โครงการสงเสริมอาชีพการทํา เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - ฝกอบรมใหความรู 500,000     550,000     600,000     สามารถลดตนทุนในการ กองแผนฯ

ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ลดตนทุนทางการเกษตรแกกลุม  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ประกอบอาชีพของเกษตรกร

เกษตรกรในพ้ืนท่ี จังหวัดปตตานี สงผลใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน

23 โครงการกอสรางโรงเรือนผลิต  - เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าดื่มท่ี กอสรางโรงเรือนและติดตั้งระบบ 1,000,000    -  - ทําใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง กองชาง

นํ้าดื่มในชุมชนและติดตั้งระบบ สะอาดไดมาตรฐาน ผลิตนํ้าและขุดเจาะบอบาดาลและ และเกิดรายไดเพ่ิมข้ึน

ผลิตนํ้า  ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ  - สรางรายไดจากการจําหนาย อุปกรณบรรจุนํ้า

(บานพรุจูด) นํ้าดื่มใหกับชุมชน

2,400,000   550,000     600,000     
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24 โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด  - เพ่ือจัดตั้งกลุมอาชีพเกษตร ฝกอบรมกลุมเยาวชนเพาะเห็ด 100,000      -  -  - ประชาชนท่ัวไปและกลุม กองแผนฯ

นางฟา  บานทาพง   ม.4 ผสมผสานสูสหกรณชุมชน จํานวน 15 คน ม.4 ต.ตะโละกาโปร เกษตรผสมผสานมีสหกรณ

ต.ตะโละกาโปร อ.ยะหริ่ง  - เพ่ือเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ อ.ยะหริ่ง จ.ปตตานี ชุมชน

จ.ปตตานี และอ่ืน ๆ พอเพียงและเปนศูนยกลางใน  - มีแหลงเรียนรูเศรษฐกิจ

การพัฒนาการผลิตเห็ด พอเพียงและใชหลักเศรษฐกิจ

 - เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ พอเพียงในการดําเนินชีวิต

 - เพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตตาม  - กลุมเยาวชนมีงานทํา มีรายได

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช เลี้ยงตนเองและครอบครัว

เวลาวางใหเกิดประโยชน  - รูจักใชเวลาวางและนํา

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

เวลาวางใหเกิดประโยชน  - รูจักใชเวลาวางและนํา

ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิด

ประโยชน

25 โครงการสรางงานสําหรับเยาวชน  - เพ่ือใหเยาวชนพนจากภาวะ  - จัดฝกอบรม 121,000      -  -  - เยาวชนพนจากภาวะกลุม กองแผนฯ

เพ่ือหลีกหางภาวะเสี่ยงและประชุม กลุมเสี่ยง  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ เสี่ยง

อบรมสัมมนาสรางคุณภาพชีวิต  - เพ่ือใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะ   - เยาวชนไดมีอาชีพท่ีสุจริต

เยาวชนในเขตชุมชนเทศบาล การดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ  - เยาวชนมีทักษะในการดํา

ตําบลตันหยง  อําเภอยะหริ่ง ดําเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ

จังหวัดปตตานี  - เยาวชนดําเนินชีวิตตามหลัก

คําสอนของศาสนาอิสลาม

26 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได  - จัดฝกอบรม 200,000      -  - ประชาชนมีอาชีพและมีรายได กองแผนฯ

ปกจักร ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี อ.ยะหริ่ง  - สนับสนุนจักรเย็บผา เพ่ิมข้ึน

อ.ยะรัง, อ.ทุงยางแดง และอ่ืน ๆ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 
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27 โครงการกอสรางอาคารศูนยเรียนรู เพ่ือจัดทําเปนศูนยอบรมถายทอด กอสรางอาคารศูนยขนาด 1,300,000    -  -  - ทําใหชุมชนมีความรูในดาน กองชาง

ชุมชนบานบาโงยือแบ็ง หมูท่ี 1 เทคโนโลยีดานการสงเสริมมาชีพ กวาง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. การประกอบอาชีพ

 ต.กะรุบี  อ.กะพอ จ.ปตตานี ใหกับชุมชน พรอมถมดิน  ยกระดับ 1.00 เมตร  - สามารถยกฐานะความเปน

อยูของชุมชนใหดีข้ึน

28 โครงการกอสรางอาคารศูนย เพ่ือจัดทําเปนศูนยอบรมถายทอด กอสรางอาคารศูนยขนาด 1,300,000    -  -  - ทําใหชุมชนมีความรูในดาน กองชาง

เรียนรูชุมชน  ต.ตะลุโบะ  อ.เมือง เทคโนโลยีดานการสงเสริมอาชีพ กวาง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. การประกอบอาชีพ

จ.ปตตานี ใหกับชุมชน พรอมถมดิน  ยกระดับ 1.00 เมตร  - สามารถยกฐานะความเปน

อยูของชุมชนใหดีข้ึน

29 โครงการฟนฟูนารางเพ่ือการปลูกขาว เพ่ือฟนฟูนารางในอําเภอโคกโพธ์ิ สนับสนุนคานํ้ามันรถไถเพ่ือใชในการ 256,000      -  - พ้ืนท่ีนารางไดรับการฟนฟู  กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

29 โครงการฟนฟูนารางเพ่ือการปลูกขาว เพ่ือฟนฟูนารางในอําเภอโคกโพธ์ิ สนับสนุนคานํ้ามันรถไถเพ่ือใชในการ 256,000      -  - พ้ืนท่ีนารางไดรับการฟนฟู  กองคลัง

จํานวน  400  ไร เตรียมดินแปลง 3 ครั้ง 400  ไร  และผลผลิตเพ่ิมข้ึน (อุดหนุน)

เปน 450  กก./ไร

30 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา เพ่ือสรางงาน  สรางรายได สงเสริม - จัดซื้อปลาและอาหารปลา 300,000      -  - เด็กและเยาวชนมีความรูในการ กองแผนฯ

ทับทิมในกระชัง และปลากะพง การเลี้ยงปลาทับทิมและปลากะพง - ฝกอบรมฯ ประกอบอาชีพและสรางรายได

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

31 สนับสนุนกลุมอาชีพทําขนมเบเกอรี่ ประชาชนมีงานทําสรางรายได สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ , ฝกอบรมฯ 250,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

ตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง

จังหวัดปตตานี 

32 โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงนกกระทา เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทํา  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

ม.6 บานสวนสมเด็จ ตําบลรูสะมิแล เพ่ิมรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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33 โครงการสงเสริมอาชีพปกจักรกระโด เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 249,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

หมูท่ี 2 ตําบลกระโด อําเภอยะรัง สรางรายได  ลดปญหาการ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

จังหวัดปตตานี วางงาน

34 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเย็บหมวก เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 300,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

กะปเยาะในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สรางรายได  ลดปญหาการ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

วางงาน

35 โครงการผลิตภัณฑเครื่องแกง - เพ่ือใหประชาชนไดผลิตเครื่อง  - จัดฝกอบรม 100,000     100,000     100,000     ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

และนํ้าพริก หมูท่ี  3 ต.แปน แกงและนํ้าพริกท่ีมีคุณภาพ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

อ.สายบุรี จ.ปตตานี - เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

อ.สายบุรี จ.ปตตานี - เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางภาครัฐและภาคประชาชน

-เพ่ือแกปญหาความยากจนของ

ประชาชน

36 โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา - เพ่ือใหเยาวชนไดรูถึงการจัด  - จัดฝกอบรม 280,000     280,000     280,000     ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

กลุมเยาวชนและผูมีรายไดนอย การเลี้ยงปลา และวิธีการเลี้ยง  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ  พันธุปลา 

ปลาท่ีถูกตอง และอ่ืน ๆ 

- เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสามัคคี

- เพ่ือแกปญหาการวางงาน

37 โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหาร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคา  - จัดฝกอบรม 10,000        -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

เพ่ิมมูลคา เกษตร  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

939,000     380,000     380,000     
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38 โครงการจัดงานวันแตงโม เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ เกษตรกรอําเภอทุงยางแดง 60,000        -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน สงผล กองคลัง

อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี สงเสริมใหการเกษตรกรปลูก ใหความเปนอยูดีข้ึน (อุดหนุน)

แตงโมปลอดภัยจากสารพิษให

เกษตรกรบริโภคแตงโมท่ีมีคุณภาพ

39 โครงการกลุมสตรีทําขนมพ้ืนเมือง เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ   และ  - จัดฝกอบรม 50,000        -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน สงผล กองคลัง

กลุมสตรีแมบานปยา    หมูท่ี 3 สรางรายได  ลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ใหความเปนอยูดีข้ึน (อุดหนุน)

ต.ปยามุมัง อ.ยะรัง จ.ปตตานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

40 โครงการดอกไมประดิษฐจากใยบัว เพ่ือสงเสริมใหสตรีในหมูบาน  - จัดฝกอบรม 52,000        -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองคลัง

กลุมสตรีแมบานทุงคา หมูท่ี  1 มีงานทําตลอดป  สรางความ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน (อุดหนุน)

ต.ปยามุมัง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปตตานี เขมแข็งใหกับชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง

41 โครงการประกวดศูนยบริการและ  เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนา  - สนับสนุนเงินรางวัลและโลหรางวัล 20,000        -  - เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงานของศูนย กองคลัง

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยบริการและถายทอด บริการฯ   มีความตั้งใจในการ (อุดหนุน)

ประจําตําบลดีเดน เทคโนโลยีการเกษตร ปฏบัติงาน เพ่ือบริการเกษตรกร

ประจําตําบล ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว

182,000     
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42 โครงการแปรรูปสัตวนํ้าในพ้ืนท่ี - เพ่ือเปนทางเลือกทางการตลาด  - จัดฝกอบรม 500,000      -  - - สมาชิกสหกรณมีทางเลือก กองแผนฯ

จังหวัดปตตานี ใหกับสมาชิกสหกรณ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ชองทางตลาดเพ่ิมมากข้ึน

- เพ่ือยกระดับผลผลิต และเพ่ิม - เปนการยกระดับผลผลิตของ

ชองทางจําหนายผลผลิตสัตวนํ้า ผูเลี้ยงสัตวนํ้า

ใหมีมากข้ึน และเกิดประสิทธิภาพ - ผูบริโภคสามารถซื้อสินคา

ท่ีมีคุณภาพ และมีความสะดวก

รวดเร็ว สามารถประกอบ

อาหารไดทันที

43 โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการแปรรูปสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 150,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

43 โครงการเพ่ิมศักยภาพดานการแปรรูปสงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 150,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

อาหาร (ใหมีคุณภาพและเพ่ิมมูลคา ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

สินคา) ปตตานี

44 โครงการสงเสริมการปลูกกลวยหิน สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 287,500       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

บริเวณบานเสริมรายได ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ปตตานี

45 โครงการสงเสริมอาชีพตัดเย็บผาคลุม สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 100,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

ต.มวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ปตตานี

46 โครงการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - จัดฝกอบรม 100,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

ทําเฟอรนิเจอร เศษไมบานมวงเตี้ย ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ปตตานี

1,137,500   



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

47 โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ สงเสริมใหเกษตรกรสามารถ  - จัดฝกอบรม 181,000       -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

จากมูลสัตวเพ่ือใชในครัวเรือน ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวเพ่ือ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ และยังสามารถอนุรักษ

นํามาใชภายในครัวเรือนตามแนว สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีไดอีกดวย

เศรษฐกิจพอเพียง

48 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมโอแกว สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 100,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

หมูท่ี 3 ต.ปตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปตตานี ปตตานี

49 โครงการสรางสวนและปรับปรุง สงเสริมอาชีพ  พัฒนาคุณภาพผลผลิต  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 880,750       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

สมโอพันธปูโก (ทับทิมปูโก) และสรางรายไดใหกับประชาชนใน  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

สมโอพันธปูโก (ทับทิมปูโก) และสรางรายไดใหกับประชาชนใน  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

50 โครงการจัดทําขาวกลองบานลุวง สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 200,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

หมูท่ี 4 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

จ.ปตตานี ปตตานี

51 โครงการสงเสริมสตรีมีอาชีพ สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 150,000       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ปตตานี

52 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ สงเสริมอาชีพและสรางรายได  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 632,750       -  - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ กองแผนฯ

ผลผลิตสมโอปูโกท่ีมีศักยภาพทาง ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด  - จัดฝกอบรม มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

การตลาดและรองรับอุตสาหกรรม ปตตานี

ฮาลาล อ.ยะรัง จ.ปตตานี

2,144,500   



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

53 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนปรัชญา - เพ่ือใหเกษตรกรไดรับรูการจัดการ - คณะกรรมการศูนยบริการและ 140,000     140,000     140,000     - ครัวเรือนเกษตรกร ไดรับ -กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือน ฟารมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเรียนรูแนวทางการจัดการ และ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี พอเพียงภาคเกษตรกรรม ประจําตําบล  ฟารมตามหลักปรัชญา สํานักงาน

- เพ่ือพัฒนาเกษตรกรใหสามารถ - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี เศรษฐกิจพอเพียงภาค เกษตรฯ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร การเกษตรกรรม

พอเพียง และเจาหนาท่ีสํานักงานการเกษตร - พัฒนาเกษตรกร ใหสามารถ

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน ประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน

ดานเศรษฐกิจพอเพียง ตนเองและพ่ึงพากันเองใน

ชุมชนอยางยั่งยืน

- สามารถพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานของเจาหนาท่ีเกษตร

54 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมโอแกว - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกําลัง - วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน 200,000     200,000     200,000     สามารถสรางรายไดใหกับ กองแผนฯ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การผลิต การผลิตสมโอ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ชุมชน

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี - เพ่ือสรางรายไดใหกับกลุมแมบาน

ท่ีมีฐานะยากจน

55 โครงการสงเสริมการเพาะเห็ด - เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูและ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 150,000     150,000     150,000     สามารถสรางรายไดใหกับ กองแผนฯ

เพ่ือการคา รูวิธีการเพาะเห็ด ชุมชน

56 โครงการสงเสรมเกษตรกรปลูก - เพ่ือใชพ้ืนท่ีท่ีไดปลอยรกราง เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 150,000     150,000     150,000     เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน รูจัก กองแผนฯ

ขาวพันธุดี วางเปลาใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชเวลาวางใหเปน

- เกษตรกรมีขาวท่ีมีคุณภาพ ประโยชน



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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57 โครงการสงเสริมการปลูกพืชไร - เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 120,000     120,000     120,000     -เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน รูจัก กองแผนฯ

เกษตรกร การใชเวลาวางใหเปนประโยชน

- ใชพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีมีอยูใหเปน

ประโยชน

58 โครงการตอยอดทําขนมขาวพอง - เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทําเปน กลุมสมาชิก  หมูท่ี 2  ต.บาราโหม 151,000     151,000     151,000     - สามารถแกปญหาการวางงาน กองแผนฯ

หลักแหลง อ.เมือง  จ.ปตตานี

- สามารถสรางงานและสรางรายได

59 โครงการสนับสนุนอาชีพสตรี - เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทําเปน กลุมสมาชิกบานตันหยงลุโละ  100,000     100,000     100,000     - สามารถแกปญหาการวางงาน กองแผนฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

59 โครงการสนับสนุนอาชีพสตรี - เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีงานทําเปน กลุมสมาชิกบานตันหยงลุโละ  100,000     100,000     100,000     - สามารถแกปญหาการวางงาน กองแผนฯ

ประกอบอาหารบานตันหยงลุโละ หลักแหลง อ.เมือง  จ.ปตตานี

อ.เมือง จ.ปตตานี - สามารถสรางงานและสรางรายได

60 โครงการกําจัดหนูเพ่ือลดการ - เพ่ือเปนการลดการแพรระบาด เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 229,400     229,400     229,400     - เพ่ือเปนการลดการแพรระบาด กองแผนฯ

ระบาดของหนู ของหนูซึ่งเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญของ ของหนูซึ่งเปนศัตรูพืชท่ีสําคัญ

นาขาวนาป ของนาขาวนาป

- เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของชาวนา - เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของชาวนา

- เพ่ือเพ่ิมรายไดของเกษตรกร - เพ่ือเพ่ิมรายไดของเกษตรกร

61 โครงการพัฒนาคลัสเตอรการผลิต - เพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกร - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 4,700,000   4,700,000  4,700,000  - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด กองแผนฯ

ไกสดเพ่ือบริโภคในทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปตตานี

62 โครงการพัฒนาศักยภาพชาวสวน - เพ่ือฝกอบรมใหมีความรูความ - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 130,000     130,000     130,000     - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด กองแผนฯ

ยางพารา เขาใจในการกรีดยางท่ีถูกตอง ปตตานีมีความรูความเขาใจ

และเหมาะสม ในการกรีดยางเพ่ิมข้ึน

5,430,400   5,430,400  5,430,400  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี
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63 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและ - เพ่ือใหกลุมแมบานมีสถานท่ี กลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 100,000     100,000     100,000     - กลมแมบานสามรถมีท่ีทําการ กองคลัง

การกอสรางโรงเรือนใหกับกลุม ทําการกลุมท่ีถาวรและไดมาตรฐาน กลุมท่ีไดมาตรฐาน (อุดหนุน)

อาชีพสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

64 โครงการทัศนศึกษาดูงานของกลุม - เพ่ือใหกลุมอาชีพสตรีเกิดการ กลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 200,000     200,000     200,000     - กลุมแมบานสามารถนําความ กองคลัง

แมอาชีพสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด แลกเปลี่ยนเรียนรู รูท่ีไดรับมาปรับใชในชีวิต (อุดหนุน)

ปตตานี ประจําวัน

65 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย - เพ่ือใหศูนยบริการและถายทอด ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี 450,000     450,000     450,000     - เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยี กองคลัง

บริการและถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล การเกษตรประจําตําบลในพ้ืนท่ี การเกษตรในตําบล  สามารถ (อุดหนุน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

บริการและถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล การเกษตรประจําตําบลในพ้ืนท่ี การเกษตรในตําบล  สามารถ (อุดหนุน)

การเกษตรประจําตําบล เปนศูนยกลางในการฝกอบรม อําเภอยะหริ่ง   จังหวัดปตตานี  ลดรายจาย 50 % 

อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี แลกเปลี่ยนเรียนรู  เกิดการพัฒนา จํานวน  18  ตําบล ๆ  ละ 16 คน - เกษตรกร 50 %  ของครัว

อยางยั่งยืน รวม 288  ราย เรือนเกษตรกรในตําบลมีการ

- เปนศูนยขอมูลดานการเกษตร พัฒนาการผลิต  เกิดรายได

ของตําบล 10,000 บาท/ครัวเรือน/ป

- เกษตรกรเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

66 โครงการสงเสริมการปลูกยาง - เพ่ือใหเกษตรกรนอมนําปรัชญา ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 655,000     655,000     655,000     - เกษตรกรนอมนําปรัชญา กองคลัง

พาราแบบสวนหลังบาน เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน จํานวน  15  ตําบล  จํานวน  655 เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน (อุดหนุน)

ชีวิตประจําวัน ครัวเรือน ๆ  ละไมเกิน 20ตน/ ชีวิตประจําวัน

- เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร ครัวเรือน  พ้ืนท่ีท้ังหมดจํานวน - สามารถลดปญหาการ

- เพ่ือใชพ้ืนท่ีวางใหเปนประโยชน 313  ไร วางงานและการยายถ่ิน

1,405,000   1,405,000  1,405,000  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

67 โครงการหมูบานเกษตกรตนแบบ - เพ่ือใหเกษตรกรนอมนําปรัชญา ดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอยะหริ่ง 792,000     792,000     792,000     - เกษตรกรนอมนําปรัชญา กองคลัง

อําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิต จํานวน 18  ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน (อุดหนุน)

ประจําวัน รวม 18  ตําบล  หมูบาน ๆ  ละ ชีวิตประจําวัน

- เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งในชุมชน 20  ครัวเรือน รวม 360  ครัวเรือน - เกษตรกรปลูกพืชผักเพ่ือการ

และมีอาชีพท่ียั่งยืน บริโภคและสามารถจําหนายได

- เกิดความเขมแข็งในชุมชน

และมีอาชีพท่ียั่งยืน

68 โครงการอบรมการจัดทําโรตีกรอบ - เพ่ือสรางกลุมอาชีพใหกับชุมชน - กลุมอาชีพสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด 60,000       60,000      60,000      - สามารถลดปญหาการ กองแผนฯ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

68 โครงการอบรมการจัดทําโรตีกรอบ - เพ่ือสรางกลุมอาชีพใหกับชุมชน - กลุมอาชีพสตรีในพ้ืนท่ีจังหวัด 60,000       60,000      60,000      - สามารถลดปญหาการ กองแผนฯ

ใหกับกลุมแมบานในพ้ืนท่ีจังหวัด - กลุมอาชีพมีรายไดเพ่ิมข้ึน ปตตานี วางงานและการยายถ่ิน

ปตตานี

69 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร - เพ่ือสงเสริม/สนับสนุนอาชีพ - คณะกรรมการเครือขาย OTOP 324,000     324,000     324,000     ทําใหเกิดชองทางการตลาด กองแผนฯ

จัดการผลิตสินคา OTOP  เพ่ือเพ่ิม ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน ระดับจังหวัด  และผูประกอบ การเพ่ิมผลผลิต มีรายไดเพ่ิมข้ึน

ขีดความสามารถ ศักยภาพของ OTOP กอใหเกิดการเรียนรู OTOP และเกิดการจางงานในทองถ่ิน

คณะกรรมการเครือขาย OTOP การพัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ ลดปญหาการวางงาน

- เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธของ

ดีเมืองตานีใหเปนท่ีรูจักใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนได

มีประสิทธิภาพ

70 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 150,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

บริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน สรางรายไดลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 
1,326,000   1,176,000  1,176,000  



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

71 โครงการสงเสริมการแปรรูปอาหาร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคา  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

เพ่ิมมูลคา เกษตร  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

72 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมเย็บ เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

หมวกกะปเยาะบานศาลาสอง ม.4 สรางรายได  ลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

ต.สะดาวา อ.ยะรัง จ.ปตตานี

73 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิต เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

ภัณฑกลุมวิสาหกิจ กลุมเยาวชน สรางรายได  ลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

รุงอรุณ บานเกาะตา หมูท่ี 4 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

รุงอรุณ บานเกาะตา หมูท่ี 4 

ต.ทุงพลา อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตตานี

74 โครงการสงเสริมการผลิตเมี่ยงคํา เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 50,000        -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

สําเร็จรูป สรางรายได ลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

75 โครงการสงเสริมปลูกผักปลอด เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 100,000      -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

สารพิษ (ผักไมใชดิน) สรางรายได  ลดปญหาการ  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

วางงาน

76 โครงการกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ และ  - จัดฝกอบรม 90,000        -  - ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน กองแผนฯ

แมบานปายอนอก สรางรายได  ลดปญหาการวางงาน  - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ 

540,000     



               4.2  แนวทางสนับสนุนใหมีตลาดกลางจําหนายสินคา  และสงเสริมการคา  การลงทุนในทองถิ่น

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศูนยจําหนาย เพ่ือยกระดับและพัฒนาศูนย  - จัดปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ 500,000     600,000     600,000     สมาชิกสินคา OTOP มีตลาด กองชาง

ผลิตภัณฑสินคา OTOP จังหวัด จําหนายผลิตภัณฑสินคา OTOP  - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑอ่ืนๆ เพ่ิมเติม กลางจําหนายสินคา

ปตตานี ท่ีจะไดรับถายโอนจาก จังหวัดปตตานีใหมีคุณภาพและ

จังหวัด ไดมาตรฐานยิ่งข้ึน

2 โครงการกอสรางตลาดกลาง เพ่ือเปนศูนยกลางจําหนายสินคา กอสรางตลาดกลางสินคาประมงและ - - 500,000     มีศูนยกลางในการรองรับและ กองชาง

สินคาเกษตรจังหวัดปตตานี ประมงและผลิตภัณฑอาหาร และสินคาเกษตรจังหวัดปตตานี จําหนายสินคาประมงและ

ทะเลแปรรูป สินคาเกษตร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ทะเลแปรรูป สินคาเกษตร

3 โครงการจัดทําเต็นทรานคาชุมชน  - เพ่ือใหประชาชนมีรานคา จางเหมาทําเต็นทรานคา ขนาดกวาง 151,000      -  - สรางรายไดใหกับประชาชนใน กองชาง

ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี จําหนายสินคาชุมชนท่ีสะอาด 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. ชุมชนบานจะบังติกอพรอมท้ัง

ไดมาตรฐาน จํานวน 4 หลัง เปนการอนุรักษอาหารพ้ืนเมือง

 - สรางรายไดจากการจําหนาย ของชุมชน

สินคาอาหารพ้ืนเมืองใหกับชุมชน

651,000     600,000     1,100,000  



               4.3  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานการจัดการและการตลาด

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ  - จัดฝกอบรมใหความรู ปละไมนอย 150,000     300,000     450,000     ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา กองแผนฯ

แปลกตานาซื้อ แกกลุมผลิตภัณฑสินคา  OTOP กวา  1  กลุม และเพ่ิมรายไดใหกับ

อ.กะพอ    อ.ยะรัง     อ.มายอ   - จัดการประกวดบรรจุภัณฑสินคา ประชาชน

และอ่ืนๆ  OTOP   ปละไมนอยกวา  2  กลุม

2 โครงการฝกอบรมอาชีพธุรกิจบริการ - เพ่ือสรางอาชีพรองรับตลาด - ชุมชนท่ีมีแหลงทองเท่ียวใน  3 450,000     450,000     450,000     - สรางงานและอาชีพใหกับ กองคลัง

สปาฮาลาลเพ่ือสุขภาพ อาเซียนในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด จังหวัดชายแดนภาคใต   ชุมชนละ ชุมชน (อุดหนุน)

ชายแดนใต  3  คน รวม 30  คน -สามารถอนุรักษการนวดไทย

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

ชายแดนใต  3  คน รวม 30  คน -สามารถอนุรักษการนวดไทย

- เพ่ือเปนการอนุรักษอาชีพและ และบริการท่ีถูกตองตาม

รูปแบบการนวดไทยใหถูกตอง กฎหมาย

ตามแบบแผนไทย - สามารถฝกฝนบุคลากรใหมี

- เพ่ือเพ่ิมรายไดของครอบครัว ความพรอมสําหรับตลาด

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  3 อาเซียน

จังหวัดชายแดนใต

600,000     750,000     900,000     



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

     5.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการใหกับประชาชนทุกระดับ 31 22,235,000 19 14,386,000 18 14,336,000 68 50,957,000

           และพัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

     5.2  สงเสริม สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา สถานท่ีนันทนาการ 16 85,248,000 20 89,270,000 14 108,274,000 50 282,792,000

     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 7 15,541,500 4 6,141,500 4 6,241,500 15 27,924,500

           โบราณวัตถุ

     5.5  สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยใหชุมชน 8 5,450,000 8 5,650,000 8 5,800,000 24 16,900,000

           มีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

247

46 137,151,500 162รวม 63 128,974,500 53 392,073,500

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557 2558 รวม 3 ป

125,947,500



               5.1  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา  นันทนาการ  ใหกับประชาชนทุกระดับ  พัฒนาทักษะกีฬาสูความเปนเลิศ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันกีฬา  อบจ.คัพ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง เขารวมแขงขันกีฬา อบจ.คัพ 3,000,000   3,500,000   3,500,000   สรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมู สํานักปลัดฯ

ภาคใตประจําป ขาราชการ อบจ.14 จังหวัดภาคใต ภาคใตประจําป คณะขาราชการ ท่ีเขารวมการ

แขงขัน

2 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสนับสนุน เพ่ือเสริมสรางสนับสนุนการออก จัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล 2,000,000   2,000,000   2,000,000   เยาวชน  ประชาชนไดมีอุปกรณ สํานักปลัดฯ

การออกกําลังกายของประชาชน กําลังกายของเยาวชนและ วอลเลยบอล อ่ืน ๆ ในแตละชนิดกีฬาอยางหลาก

เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ประชาชนท่ัวไป หลายและท่ัวถึง

3 โครงการแขงขันกีฬา " อบจ. - สช. เพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬาเสริม จัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนเอกชน 1,500,000   1,500,000   1,500,000   นักเรียน  นักศึกษาโรงเรียนเอกชน กองการศึกษาฯ

สัมพันธ ประจําป" สรางสุขภาพ พลานามัยใหกับเด็ก สอนศาสนา ปละ 1 ครั้ง สอนศาสนาสามารถเขารวมการ

นักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี แขงขันไดอยางท่ัวถึงและพัฒนา

4 โครงการฝกอบรม  สัมมนาเพ่ือ เพ่ือใหความรูดานนโยบาย  ระเบียบ จัดการฝกอบรม  สัมมนา หรือประชุม 119,000      -    - ผูรับการอบรมไดมีความรูไปปฎิบัติ กองคลัง

พัฒนาบุคลากรดานกีฬา, ขอบังคับโครงสรางของคณะกรรมการ บุคลากรดานกีฬาประเภทตางๆ  เพ่ือ งานอยางมีประสิทธิภาพและมี (อุดหนุน)

คณะกรรมการสมาคมกีฬา กีฬาจังหวัด โครงการสมาคมกีฬา นําไปใชในการพัฒนาดานการกีฬาของ สวนรวมในการพัฒนาการกีฬา

และชมรมกีฬาในสังกัด สมาคมกีฬา จังหวัดและชวยใหบริหารงาน จังหวัดปตตานีตอไปในอนาคต ของจังหวัดปตตานี

จังหวัดปตตานี บรรลุเปาหมาย

5 โครงการจัดสงเจาหนาท่ีและ เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูเก่ียวกับ จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา 150,000      -  - ผูรับการอบรมไดมีความรูไป กองคลัง

บุคลากร  เขารวมอบรมดานกีฬา แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติและ และเรียนรูงานดานการกีฬาอยาง ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (อุดหนุน)

และดานวิชาการ ความรูดานวิชาการอยางเปนระบบ ตอเน่ือง

6,769,000   7,000,000   7,000,000   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและท่ีมา
เปาหมาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

โครงการ วัตถุประสงคท่ี



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการแขงเรือกอและ เรือยอก็อง เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติและ  - สนับสนุน  วัสดุ  อุปกรณท่ีใชในการ 150,000     150,000     200,000     เพ่ือถวายความจงรักภักดีและ กองการศึกษาฯ

หนาพระท่ีน่ังท่ีจังหวัดนราธิวาส สรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนใน แขงขันกีฬาหนาพระท่ีน่ังในนาม กอใหเกิดความสามัคคีข้ึนในหมู

หมูคณะ อบจ.ปตตานี ปละ 1 ครั้ง คณะ

7 โครงการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา เพ่ือเตรียมความพรอมของนักกีฬา คาใชจายในการเขาคายเก็บตัวนักกีฬา 110,000     110,000     110,000     นักกีฬามีความพรอมท่ีจะเขา ร.ร.บานเขาตูม

เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา อปท. รวมแขงขัน ร.ร.บานตะบิงตีงี

8 โครงการแขงขันกีฬาเขาตูมจูเนียร เพ่ือสรางความรักความสามัคคีและ จัดการแขงขันกีฬาเขาตูมจูเนียร 100,000     100,000     100,000     สรางความสามัคคีใหกับโรงเรียนท่ี ร.ร.บานเขาตูม

ฟุตซอลคัพ ครั้งท่ี 5 ความสัมพันธอันดีใหกับโรงเรียนและ ฟุตซอลคัพ เขารวมการแขงขัน

ชุมชน

9 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพ่ือใหชมรมในสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใหจัด 1,500,000    -  - หนวยงานในสังกัดสมาคมกีฬา กองคลัง

การจัดกิจกรรมแขงขันและสงเสริม ปตตานี  หนวยงาน  สถาบันการศึกษา โครงการ/กิจกรรม ประเภทตางๆ ไดรับงบประมาณในการพัฒนา (อุดหนุน)

กีฬาของหนวยงาน สถาบันการศึกษา ไดจัดโครงการ/กิจกรรมอยางตอเน่ือง  ไดดําเนินกิจกรรม ตามแผนงานท่ี ศักยภาพของบุคลากรในสังกัด

ดานกิจกรรม  กีฬาในสังกัดสมาคม และการดําเนินบริหารจัดการ  พัฒนา กําหนด  เพ่ือพัฒนาทางดานการกีฬา และพัฒนาความสามารถทางดาน

กีฬาจังหวัดปตตานี การกีฬาของชมรมอยางมีมาตรฐาน ประเภทตางๆ ใหมีมาตรฐาน กีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขัน

ระดับชาติ ในระดับท่ีสูงข้ึน

10 โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน เพ่ือสงเสริมการกีฬาใหกับนักเรียน จัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 500,000     500,000     500,000     เยาวชนและประชาชนไดใหความ กองแผนฯ

ระดับจังหวัด โดยตอเน่ืองกับการจัดการแขงขัน ในโรงเรียนระดับจังหวัด สําคัญในการเลนกีฬามากยิ่งข้ึน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ

11 โครงการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเปน เพือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและฝกซอม สนับสนุนและรวมจัดการคัดเลือก 418,000  -  - ไดตัวแทนนักกีฬาในการแขงขัน กองคลัง

ตัวแทนจ.ปตตานี  เขารวมการแขงขัน นักกีฬาเพ่ือเตรียมทีมกอนเดินทาง นักกีฬาเปนตัวแทนจังหวัด กีฬาเยาวชนและยกระดับ (อุดหนุน)

กีฬาเยาวชนแหงชาติ  ครั้งท่ี  29 ไปแขงขัน มาตรฐานของนักกีฬาในระดับ

ป 2555 เยาวชน

2,778,000   860,000     910,000     
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12 โครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสรางโอกาส สนับสนุนเปนคาใชจายในการจัดสง 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ชมรมกีฬาไดรับการสงเสริมและ กองการศึกษาฯ

จังหวัดปตตานี ใหกับนักกีฬาของชมรมกีฬาตางๆ นักกีฬาของชมรมตาง ๆ เขารวม นักกีฬามีพัฒนาการทางกีฬาท่ีดี

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี การแขงขันในระดับตาง ๆ

13 โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธโรงเรียน เพ่ือสรางความรัก ความสมัครสมาน  - จัดแขงขันกีฬาประจําปใหกับ 300,000     300,000     300,000     สรางความสมัครสมานสามัคคีให กองการศึกษาฯ

ถายโอน และเขารวมแขงขันกีฬา สามัคคีใหกับโรงเรียนท่ีไดรับถายโอน โรงเรียนท่ีไดรับถายโอน กับโรงเรียนท่ีไดรับถายโอน

นักเรียนสังกัด อปท.  - จัดคายเก็บตัวนักกีฬา

 - เขารวมแขงขันกีฬานักเรียนของ

โรงเรียนสังกัด อปท.

14 โครงการอบรมผูฝกสอนกีฬาระดับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาความรู ฝกอบรมผูฝกสอนกีฬาระดับจังหวัด 300,000     300,000     300,000     ผูฝกสอนใหความรูความเขาใจ กองการศึกษาฯ

จังหวัดและใหความรูดาน เก่ียวกับเทคนิคในการฝกสอนกีฬา และใหความรูดานวิทยาศาสตรกีฬา เทคนิค ทักษะ และดาน

วิทยาศาสตรการกีฬา และดานวิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือนํา วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ิมมากข้ึน

ไปใชกับนักกีฬาไดอยางถูกตอง สามารถนําไปถายทอดใหนักกีฬา

และทันสมัย ไดอยางถูกตอง เหมาะสม

15 โครงการสงนักกีฬาตัวแทนจ.ปตตานี เพ่ือใหการดําเนินการจัดสงนักกีฬา สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดสง 352,500      -  - การสงนักกีฬาของจังหวัดปตตานี กองคลัง

เขารวมแขงขีนกีฬาเยาวชนแหงชาติ เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน ทีมกีฬาจังหวัดเขารวมการแขงขัน เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชน (อุดหนุน)

ครั้งท่ี 29 ประจําป 2555  แหงชาติระดับภาคและระดับประเทศ แหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย

คัดเลือกภาค 4 เปนไปดวยความเรียบรอย

16 โครงการเขารวมแขงขันกีฬา เพ่ือพัฒนาทักษะการกีฬา เขารวมแขงขันกีฬานักเรียนของ 500,000     500,000     500,000     นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ กองการศึกษาฯ

นักเรียนสังกัด  อปท. ของนักเรียน โรงเรียนสังกัด อปท. ดานการกีฬา  และมีสุขภาพราง

กายแข็งแรง  หางไกลยาเสพติด

17 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.- เทศบาล เพ่ือเช่ือมความสัมพันธระหวาง จัดแขงขันกีฬาผูบริหาร , สจ.,สท. 100,000     100,000     100,000     เกิดความสัมพันธอันดีระหวาง สํานักปลัดฯ

สัมพันธ ผูบริหาร, สจ. ,สท. , ขาราชการ , และขาราชการ เทศบาลกับ อบจ.

4,552,500   4,200,000   4,200,000   
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18 โครงการแขงขันกีฬาระหวางสวน เพ่ือสงเสริมบุคลากรในองคกรได บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 150,000      -  - เกิดความสามัคคีระหวาง อบจ. กองการศึกษาฯ

ราชการในสังกัดองคกรปกครอง ออกกําลังกาย สรางความสามัคคี อบจ.ปตตานี , หนวยงานของรัฐ , ปตตานี กับบุคลากรกับองคกร

สวนทองถ่ิน , หนวยงานของรัฐ, และสรางความสัมพันธอันดีระหวาง หนวยงานเอกชน, กลุมมวลชน ตาง ๆ 

หนวยงานเอกชน , กลุมมวลชน , หนวยงานตาง ๆ  กลุมผูนํา ฯลฯ

กลุมผูนํา ฯลฯ

19 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส เพ่ือสงเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอล บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 50,000       50,000       50,000       เกิดความสามัคคีระหวาง อบจ. กองการศึกษาฯ

และเซปกตะกรอ เซปกตะกรอ  และสนับสนุนให อบจ.ปตตานี , หนวยงานของรัฐ , ปตตานี กับบุคลากรกับองคกร

เยาวชนหันมาสนใจการเลนกีฬา  หนวยงานเอกชน, กลุมมวลชน ตาง ๆ 

 กลุมผูนํา ฯลฯ

20 โครงการฝกอบรมทักษะนักฟุตบอล เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะกีฬา นักฟุตบอลในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 50,000       50,000       50,000       เกิดความสามัคคีระหวาง อบจ. กองการศึกษาฯ

ฟุตบอล ปตตานี กับบุคลากรกับองคกร

ตาง ๆ 

21 โครงการพัฒนาผูรับผิดชอบสนาม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนา บุคลากรท่ีรับผิดชอบประจําสนาม 16,000       16,000       16,000       บุคลากรประจําสนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ

กีฬาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนา บุคลากรท่ีรับผิดชอบสนามกีฬา กีฬากลาง อบจ.ปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี กลางจังหวัดปตตานี เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

22 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เพ่ือสนับสนุนการออกกําลังกายของ ประชาชนท่ีมาใชบริการท่ีสนามกีฬา 10,000       10,000       10,000       ประชาชนท่ีมาใชบริการสนามกีฬา กองการศึกษาฯ

สําหรับสนับสนุนการออกกําลังกาย ประชาชนท่ีมาใชบริการภายใน กลาง อบจ.ปตตานี กลางองคการบริหารสวนจังหวัด

ของประชาชน สนามกีฬาองคการบริหารสวน ปตตานีไดมีอุปกรณกีฬาใชในการ

จังหวัดปตตานี ออกกําลังกาย

23 โครงการชบาเกมส - เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพ นักเรียน จํานวน  37,238  คน   ใน 600,000     600,000     600,000     - นักเรียนในสังกัดไดรับการ กองคลัง

ใหแกเยาวชนสูความเปนเลิศ สถานศึกษา สังกัด สนง.เขตพ้ืนท่ีการ พัฒนาทักษะและศักยภาพทาง (อุดหนุน)

- เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะ และ ศึกษาประถมศึกษาปตตานี การกีฬาในระดับท่ีสูงข้ึน

พฤติกรรมท่ีประสงคใหกับเยาวชน - นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน

876,000     726,000     726,000     
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24 โครงการจัดเตรียมความพรอมเพ่ือ เพ่ือใหการดําเนินการจัดสงนักกีฬา สนับสนุนงบประมาณการเตรียมความ 364,000  -  - ไดตัวแทนนักกีฬาทุกประเภทกีฬา กองคลัง

สงตัวแทนนักกีฬาจังหวัดปตตานี เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติเปน พรอมและการฝกซอมของนักกีฬา  ท่ีพรอมในการแขงขันและสามารถ (อุดหนุน)

เขารวมแขงขันกีฬาแหงชาติ   ไปดวยความเรียบรอยและความเปน ทีมกีฬาจังหวัดแขงขัน คาดหวังถึงเหรียญรางวัลใน

ครั้งท่ี  41  ป  2556 เลิศของจังหวัดปตตานี ระดับตางๆได

25 โครงการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเปน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาใน สนับสนุนและรวมจัดการคัดเลือก 375,500  -  - ไดตัวแทนจากการคัดเลือกนักกีฬา กองคลัง

ตัวแทนจังหวัดปตตานี   เขารวม แตละประเภท  และดําเนินการ นักกีฬาเปนตัวแทนจังหวัด ทุกประเภท  พรอมท้ังยกระดับ (อุดหนุน)

การแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 42 ฝกซอมนักกีฬาและเตรียมทีม มาตรฐานนักกีฬาและผูจัดกีฬา

ป 2556 คัดเลือกภาค 4 กอนการเดินทาง

26 โครงการจัดสงนักกีฬาตัวแทนจังหวัด - เพ่ือสงนักกีฬาแตละประเภทเขา สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดสง 200,000  -  - นักกีฬาทุกชมรมของจังหวัดปตตานี กองคลัง

ปตตานี   ในประเภทตางๆ เขารวม รวมกีฬา ทุกระดับ ทีมกีฬาจังหวัดเขารวมการแขงขันใน ไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน (อุดหนุน)

การแขงขันทัวรนาเมนทกีฬาระดับ - เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชน  ประชาชน ทัวรนาเมนทสําคัญ ของกีฬาประเภท กีฬาทุกระดับ

ทองถ่ิน เขต ภาค และระดับประเทศ ไดมีโอกาสยกระดับมาตรฐานของ ตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพในการสราง

ตนเองและทีมใหสูงข้ึน ช่ือเสียงใหแกจังหวัดได

27 โครงการจัดสงนักกีฬาคนพิการ เพ่ือสงนักกีฬาคนพิการแตละประเภท สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดสง 220,000  -  - นักกีฬาคนพิการจังหวัดปตตานี กองคลัง

เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ  เขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการระดับ นักกีฬาคนพิการไดเปนตัวแทนเขารวม ไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน (อุดหนุน)

ครั้งท่ี  31  ป 2555 ประเทศและใหการดําเนินการจัดสง แขงขันระดับสูงข้ึน ในระดับท่ีสูงข้ึน

นักกีฬาคนพิการเขารวมการแขงขัน

กีฬาแหงชาติเปนไปดวยความเรียบรอย

28 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 1.เพ่ือสงนักกีฬาแตละประเภทเขา สนับสนุนงบประมาณสําหรับนักกีฬา 100,000 นักกีฬาของจังหวัดปตตานีไดเปน กองคลัง

กีฬานักเรียน  นักศึกษา  รวมแขงขันกีฬาระดับประเทศ จังหวัดปตตานี  เขารวมการแขงขันใน ตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬา (อุดหนุน)

ประจําป  2556 2.ใหนักเรียน  นักศึกษาเห็นความ ระดับประเทศ ในระดับประเทศ  เพ่ือนําช่ือเสียง

สําคัญของการเลนกีฬา ใหกับจังหวัด

3.ยกระดับการเลนกีฬาใหไดมาตรฐาน

1,259,500
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29 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬา 1.เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬาให สนับสนุนงบประมาณสําหรับ 500,000  -  - 1.สมาคมกีฬา จ.ปตตานี มีอุปกรณ กองคลัง

สนับสนุนกิจกรรมของชมรมและเพ่ือ ชมรมกีฬาตางๆ งบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุ เพ่ือใหบริการแกชมรม ชุมชนและ (อุดหนุน)

การใหบริการชุมชน 2.เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนหันมา ของรางวัลและอุปกรณกีฬาสําหรับใช สังคมไดอยางตอเน่ือง ตลอดป

ใหความสนใจการออกกําลังกายและ ในการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ  2.ชมรมไดรับอุปกรณกีฬา เพ่ือนํา

เลนกีฬาเพ่ิมมากข้ึน ภายใน จังหวัดปตตานี ไปใหบริการและการแขงขันกีฬา

3.เพ่ือใหบริการอุปกรณกีฬาใหแก ของชมรม

นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน  3.เยาวชน  ประชาชนและผูท่ีสนใจ

ประชาชนและชุมชนอยางท่ัวถึง ไดมีอุปกรณกีฬาสําหรับออกกําลัง

กายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ

30 โครงการเขารวมการแขงขันฟุตบอล 1.เพ่ือจัดสงทีมเขารวมแขงขันฟุตบอล จัดเตรียมทีมและจัดสงทีมกีฬาฟุตบอล 4,000,000  -  - 1.ทีมฟุตบอลจ.ปตตานี เขารวม กองคลัง

อาชีพ "ดิวิชัน 2"  ประจําป 2556 ลีกอาชีพ  ดิวิชัน 2 ประจําป พรอม จังหวัดปตตานีเขารวมการแขงขัน การแขงขันในฟุตบอลลีกอาชีพ  (อุดหนุน)

กําหนดเปาหมายการข้ึนสู ฟุตบอลลีกภูมิภาคดีวิชัน ป 2556  ดิวิช่ัน 1 ในป 2556

ดิวิชัน  1  ในป  2556 เพ่ือกําหนด เปาหมายข้ึนสูการแขงขัน 2.เพ่ือสรางความสามัคคีและความ

2.เพ่ือสรางความสามัคคีและความ ระดับดิวิชัน 1 ในป 2556 สมานฉันทในหมูชาวจังหวัดปตตานี 

สมานฉันทในหมูชาวจังหวัดปตตานี โดยใชกีฬาฟุตบอลเปนเครื่องมือ

โดยใชกีฬาฟุตบอลเปนเครื่องมือ 3.การพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของ

3.เพ่ือเปนเวทีในการพัฒนานักกีฬา จังหวัดปตตานีใหสรางช่ือเสียง

ฟุตบอลของจังหวัดปตตานีใหสราง ใหกับชาวจังหวัดปตตานีมีระบบท่ี

ช่ือเสียงใหกับชาว  จ.ปตตานี ชัดเจนและมีกองเชียรลนสนาม

31 โครงการกีฬา "อบจ.-กศน. สัมพันธ เพ่ือสงเสริมการแขงขันกีฬาเสริม จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ โดย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สรางความสมัครสมานสามัคคีใน กองการศึกษาฯ

ประจําป" สรางสุขภาพ  พลานามัยใหกับเด็ก รวมกับ กศน.ประจําอําเภอทุกอําเภอ หมูคณะ  เยาวชนหางไกลจาก

เยาวชน กศน.ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี แหลงอบายมุขตางๆ
6,000,000 1500000 1500000
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32 โครงการหัดวายนํ้านักเรียน - เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง นักเรียนโรงเรียนบานตะบิงตีงี - 100,000     - - นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ร.ร.บานตะบิงตีงี

- เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความ - นักเรียนมีความรูความเขาใจ

สามารถเอาชีวิตรอด ในการวายนํ้า

100,000     

100,000     
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               5.2  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนการกอสรางและปรับปรุงสนามกีฬา  สถานท่ีนันทนาการ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงสนามฝกซอม เพ่ือใหมีสนามฝกซอมกีฬา ท่ีได ปลูกหญา ปรับแตงภูมิทัศนโดยรอบ - 500,000     - ประชาชนไดมีท่ีฝกซอมกีฬา กองชาง

ฟุตบอลและกีฬาประเภทอ่ืนๆ มาตรฐาน และสถานท่ีออกกําลังกาย

บริเวณสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี

2 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส เพ่ือปรับปรุงสนามเทนนิสใหได กอสรางปรับปรุงผิวสนามและ 2,000,000    -  - มีสนามเทนนิสท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ. ปตตานี มาตรฐาน ปูผิวสนามซอมประตู   ไฟฟาแสงสวาง สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอมและ

 ทาสี แขงขันกีฬาเทนนิสได

3 โครงการซอมแซมปรับปรุงรั้วสนาม เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและ ปรับปรุง ติดตั้งเหล็กลูกกรงจํานวน - 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 5 ม. การแขงขันกีฬาไดตลอดฤดูกาล

ในสนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี ใหมีอายุการใชงานยาวนานเพ่ิมข้ึน  ยาว  80  ม.   สูง   3.50  ม.

5 โครงการกอสรางปายแสดงผลการ เพ่ือใหมีปายแสดงผลการแขงขัน จัดทําปายแสดงผลการแขงขันระบบ 1,500,000   -  - มีปายแสดงผลการแขงขันท่ีได กองชาง

แขงขันระบบไฟฟาภายในสนามกีฬา แบบระบบไฟฟาในการแสดงผลได ไฟฟา มาตรฐาน แสดงผลไดอยาง

กลาง  อบจ.ปตตานี อยางถูกตองและแมนยํา ถูกตอง แมนยํา

6 โครงการกอสรางลานสุขภาพชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมีสถานท่ีในการ กอสรางลานสุขภาพสําหรับออกกําลัง - 1,500,000   - ประชาชนมีสถานท่ีในการออก กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ. ปตตานี ออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ กาย   โดยสรางสถานีออกกําลังกาย กําลังกาย และชวยสงเสริมสุขภาพ

จํานวน 12 สถานี ตามแบบการกีฬา ของประชาชนในทองถ่ิน

แหงประเทศไทย จํานวน 1 แหง

3,500,000   3,750,000   
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7 โครงการกอสรางลานจอดรถภายใน เพ่ือใหมีลานจอดรถท่ีไดมาตรฐาน กอสรางลานจอดรถแอสฟลทติก - - 3,604,000   ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ.ปตตานี   คอนกรีต ลานท่ี  1  พ้ืนท่ีจอดรถ และมีความเปนระเบียบมากข้ึน

 ไมนอยกวา  4,500   ตร.ม.

ลานท่ี  2  พ้ืนท่ีจอดรถไมนอยกวา

1,550  ตร.ม.

ลานท่ี  3  พ้ืนท่ีจอดรถไมนอยกวา

5,200  ตร.ม.

8 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงผิวสนาม ปูหญา 1,900,000   - - มีสนามฟุตบอลท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

(สนาม 4) สนามกีฬากลาง อบจ. ยิ่งข้ึน พรอมติดตั้งประตูฟุตบอล สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอม

ปตตานี และแขงขันได

9 โครงการกอสรางสนามกีฬาประจําหมูบาน   - เพ่ือใหไดสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน กอสรางสนามกีฬา ม.4 บานมอแซง - 5,000,000   - มีสนามกีฬาท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

ประจําหมูบาน  ม.4  บานมอแซง  - เพ่ือใหเยาวชนมีสนามท่ีออก ต.ปลองหอย อ.กะพอ

ต.ปลองหอย  อ.กะพอ  จ.ปตตานี กําลังกายและใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

10 โครงการปรับปรุงสนามเปตอง เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงผิวสนามเปตอง 528,000     - - มีสนามเปตองท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี ยิ่งข้ึน สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอมและ

แขงขันได

11 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง เพ่ือปรับปรุงสนามใหไดมาตรฐาน กอสรางปรับปรุงสนามกีฬากลาง - - 1,200,000   มีสนามกีฬากลางท่ีมีมาตรฐาน กองชาง

อบต.ตะบ้ิง ยิ่งข้ึน อบต.ตะบ้ิง เชน ถมดิน ปูหญา สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอมและ

แขงขันได

2,428,000   5,000,000   4,804,000   
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12 โครงการจัดซื้อท่ีดินเพ่ือสราง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี จัดซื้อท่ีดิน เน้ือท่ี จํานวน  6  ไร - - 750,000     ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย กองชาง

สนามฟุตบอล  ม.6 ต.มะนังดาลํา ออกกําลังกาย ทําใหมีสุขภาพท่ีดี

อ. สายบุรี  จ.ปตตานี

13 โครงการกอสรางสนามฟุตซอลสั้นยาว เพ่ือใหมีสนามท่ีใชในการจัดแขงขัน กอสรางสนามฟุตซอลพ้ืนยางพรอม 9,000,000   - - ไดสนามท่ีมีมาตรฐานและทําให กองชาง

พรอมอัฒจันทรและรั้วรอบสนาม ท่ีไดมาตรฐาน อัฒจันทรและรั้วรอบสนาม ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี จํานวน 1 แหง

14 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล เพ่ือใหมีสนามท่ีใชในการจัดแขงขัน ปรับปรุงสนามฟุตบอล (2) - 6,000,000   - ไดสนามท่ีมีมาตรฐานและทําให กองชาง

(สนาม 2) สนามกีฬากลาง ท่ีไดมาตรฐาน โดยทําการยกระดับ และปลูกหญา ประชาชนมีสถานท่ีออกกําลังกาย

อบจ.ปตตานี พรอมระบายนํ้า จํานวน 1 แหง 

15 โครงการกอสรางสกอรบอรดบริเวณ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธและ กอสรางสกอรบอรดบริเวณสนาม 4,000,000   - - มีสนามกีฬาท่ีมีอุปกรณได กองชาง

สนามกีฬากลาง (สนาม 1) ผลการแขงขันใหไดมาตรฐาน กีฬากลางจังหวัดปตตานี (สนาม 1) มาตรฐาน

16 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือความปลอดภัยในการแขงขัน ปรับปรุงสนามฟุตบอล (2) โดยกอ 22,000,000 - - ประชาชนมีท่ีน่ังในการชมการ กองชาง

สนามกีฬากลาง อบจ.ปตตานี กีฬา สรางอัฒจันทรและรั้วรอบสนาม 2 แขงขันกีฬาและไดมาตรฐาน

17 โครงการกอสรางสนามเปตองบริเวณ เพ่ือใหไดสนามท่ีไดมาตรฐานและ กอสรางสนามเปตอง  - 2,500,000   - ประชาชนไดสนามแขงขันเปตอง กองชาง

สนามกีฬากลาง สงเสริมการแขงขันกีฬาเปตอง (ตามแบบมาตรฐาน) จํานวน  1  แหง ท่ีไดมาตรฐาน

18 โครงการกอสรางสนามเทนนิสใน  - เพ่ือใหไดสนามท่ีไดมาตรฐาน กอสรางสนามเทนนิส จํานวน  2 - 4,000,000   - ประชาชนไดสนามแขงขันเปตอง กองชาง

บริเวณสนามกีฬากลาง  - สงเสริมใหประชาชนมีการ สนาม  (โดยทําการรื้อถอนสภาพเดิม) ท่ีไดมาตรฐาน

แขงขันกีฬา

19 โครงการกอสรางหองนํ้า - หองสวม  -ใหบริการแกประชาชนผูมาใช กอสรางหองนํ้า - หองสวม จํานวน - 2,400,000   - ไดรับความสะดวกในการใชบริการ กองชาง

สนามกีฬากลาง  อบจ. ปตตานี สนามกีฬากลาง 1 แหง (ตามแบบ อบจ.ปน) หองนํ้า

 - รองรับการแขงขันกีฬาตาง ๆ 

35,000,000    14,900,000    750,000     
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20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพ่ือความปลอดภัยและความ กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง โดยฝง - 10,000,000 - ทําใหภูมิทัศนในบริเวณ กองชาง

แสงสวางภายในบริเวณสนามกีฬา สวยงามของสนามกีฬากลาง สายใตดินบริเวณรอบสนามกีฬากลาง สนามกีฬาสวยงามและปลอดภัย

กลาง  อบจ. ปตตานี (ตามแบบ อบจ.ปน.)

21 โครงการวางระบบทอนํ้า หัวฉีด เพ่ือบํารุงรักษาสภาพหญาและ ติตตั้งระบบทอนํ้าหัวฉีดสําหรับ - 3,000,000   - ทําใหสนามฟุตบอลและตนไม กองชาง

สําหรับตนไม สวนหยอม  และ ตนไมบริเวณรอบสนาม รดตนไมและสนาม (สนาม 1) มีความสมบูรณ

และสนามกีฬากลาง (สนาม 1) (ตามแบบ อบจ.ปน.)

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไม เพ่ือความสวยงามและมีสถานท่ี จัดสวนปลูกตนไมบริเวณสนามกีฬาฯ - - 600,000     ประชาชนมีท่ีพักผอนหยอนใจ กองชาง

จัดสวนหยอมบริเวณสนามกีฬากลาง พักผอนหยอนใจของประชาชน (ตามแบบ อบจ.ปน.)

จังหวัดปตตานี

23 โครงการจัดทําปายจราจรพ่ือระบบ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ติดตั้งปายจราจร,ปายเตือน, 200,000     - - มีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

การจราจรในสนามกีฬากลางฯ และปลอดภัยในการใชรถ ใชถนน ปายบังคับ ฯลฯ (ตามแบบ อบจ.ปน.)

24 โครงการกอสรางสถานท่ีขายอาหาร เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ กอสรางสถานท่ีขายอาหารในบริเวณ - 2,500,000   - ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน กองชาง

ในบริเวณสนามกีฬากลางปตตานี เรียบรอย สนามกีฬากลาง ( ตามแบบ อบจ.ปน.)

25 โครงการกอสรางถนนลาดยางรอบ เพ่ือความสะดวกและประชาชน กอสรางถนนลาดยางรอบสนาม - 8,000,000   - ประชาชนมีความสะดวกในการ กองชาง

สนามกีฬากลางฯ มีท่ีออกกําลังกาย กีฬากลาง ( ตามแบบ อบจ.ปน.) สัญจรมีท่ีออกกําลังกาย

26 โครงการกอสรางคูระบายนํ้าคสล. เพ่ือระบายนํ้าในบริเวณสนาม กอสรางคูระบายนํ้าคสล. บริเวณ - - 12,000,000 แกไขปญหานํ้าทวมขังในบริเวณ กองชาง

บริเวณริมถนนในบริเวณสนามกีฬาฯ แกปญหานํ้าทวมขัง (ฤดูฝน) ถนนลาดยางในสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง

( ตามแบบ อบจ.ปน.)

27 โครงการซอมแซมรั้วรอบสนาม เกิดความสวยงามและปองกัน ซอมแซมรั้วรอบสนามกีฬากลาง ฯ - - 3,000,000   เกิดความสวยงามและปองกัน กองชาง

กีฬากลาง ทรัพยสินทางราชการ ( ตามแบบ อบจ.ปน.) ทรัพยสินทางราชการ

200,000     23,500,000 15,600,000 
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28 โครงการกอสรางสนามกีฬา - เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ กอสรางสนามกีฬา ประจําตําบล  -  - 45,000,000 - มีสถานท่ีออกกําลังท่ีไดมาตรฐาน กองชาง

ประจําตําบลบานคอกวัว กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน ท่ีไดมาตรฐาน  จํานวน 1 แหง - สงเสริมใหเยาวชนรักการกีฬา

ต.ปลองหอย อ.กะพอ จ.ปตตานี - เพ่ือประชาชนมีท่ีออกกําลังกาย และหางไกลยาเสพติด

และนันทนาการ

29 โครงการปรับปรุงหองนํ้าปกซาย เพ่ือใหมีสนามกีฬาฟุตบอลและ ปรับปรุงหองนํ้าปกซายและปกขวาของ 2,000,000   - - ประชาชนมีสนามกีฬาท่ีได กองชาง

และปกขวาของอัฒจันทรมีหลังคา กีฬาอ่ืนๆ ท่ีไดมาตรฐาน อัฒจันทรมีหลังคา โดยทาสี ปรับปรุง มาตรฐาน

โดยทาสีปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร บริเวณรอบอาคาร 

30 โครงการจัดซื้อเครื่องมือชาง เพ่ือเปนเครื่องมือในการปรับปรุง จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร 14 น้ิว 25,000 25,000 25,000 มีอุปกรณในการปรับปรุงซอมแซม กองการศึกษาฯ

ซอมแซม  วัสดุ  อุปกรณตางๆ และตูเช่ือมเหล็ก วัสดุอุปกรณสนามกีฬา

ภายในสนาม

31 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา จัดซื้อเครื่องมือตกแตงก่ิงไม  45,000 45,000 45,000 มีอุปกรณสําหรับดูแลบํารุงรักษา กองการศึกษาฯ

เกษตร สนามกีฬา และเครื่องลางอัดฉีดแรงสูง สนามกีฬา

32 โครงการจัดซื้ออุปกรณสําหรับ เพ่ือรองรับสําหรับการจัดกิจกรรม จัดซื้อล็อกเกอรเหล็ก  ขนาด12 ตู(4ตู) 150,000 150,000 150,000 นักกีฬาไดรับความสะดวก กองการศึกษาฯ

หองพักนักกีฬา การแขงขันกีฬา จัดซื้อไวทบอรดขนาด 1.2x1.8 เมตร ปลอดภัย และมีท่ีสําหรับ

(3ชุด) จัดเก็บอุปกรณกีฬา

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

 24000 BTU ( 2  ชุด)

33 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาฟุตซอล กอสรางสนามฟุตซอลพรอมอัฒจันทร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสนามกีฬากลางท่ีมีมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

มาตรฐานพรอมอัฒจันทร ระดับจังหวัด 1 สนาม  ลานท่ี 2 พ้ืนท่ีจอดรถ สามารถใชเปนสถานท่ีฝกซอม

ไมนอยกวา  1,550  ตร.ม. และแขงขันได

ลานท่ี  3 พ้ืนท่ีจอดรถไมนอยกวา

5,200 ตร.ม.

12,220,000    10,220,000    55,220,000    
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34 โครงการกอสรางอัฒจันทร เพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาฟุตบอล กอสรางอัฒจันทรลอมรอบฝงทิศเหนือ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีอัฒจันทรเพียงพอสําหรับ กองการศึกษาฯ

ลอมรอบสนามกีฬาฟุตบอล ทุกระดับ การชมกีฬา

35 โครงการลานกีฬาอเนกประสงค เพ่ือรองรับการแขงขันกีฬาทุกระดับ กอสรางลานกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัด 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีลานกีฬาอเนกประสงค กองชาง

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ปตตานี ในการเลนกีฬา

36 โครงการปรับปรุงซอมแซมฐานไฟฟา เพ่ือเปนเครื่องมือในการปรับปรุง ทําการหุมฐานเสา  คสล. และเช่ือม 1,400,000   1,400,000   1,400,000   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 ( ตามแบบท่ี  อบจ.

กําหนด )

31,900,000 31,900,000 31,900,000
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



               5.3  แนวทางกอสราง  ปรับปรุงสถานท่ีเปนแหลงเรียนรู  แหลงทองเท่ียวของประชาชน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางศูนยวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี กอสรางศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการ   - 10,000,000   - นักเรียนมีความรูทางดาน  - กองการศึกษาฯ

เพ่ือการศึกษา และจังหวัดใกลเคียงไดศึกษาดาน ศึกษาพรอมครุภัณฑประจําศูนย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - กองชาง

วิทยาศาสตร มากข้ึน

อําเภอไมแกน เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงบริเวณหาดละเวงใหเปน   -   - 2,000,000   เพ่ือใหประชาชนในอําเภอไมแกน กองชาง

2 โครงการพัฒนาหาดละเวง ท่ีสําคัญของจังหวัดปตตานี แหลงทองเท่ียวโดยปรับปรุงศาลา และอําเภอใกลเคียงใชเปนสถานท่ี

ต.ดอนทราย  อ.ไมแกน ชมวิว กอสรางถนนลาดยาง หองนํ้า พักผอนหยอนใจ

และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

3 โครงการปรับปรุงศูนยศิลปาชีพ - เพ่ือพัฒนาศูนยศิลปาชีพใหมี พัฒนาศูนยศิลปาชีพตําบลพิเทน 500,000     500,000     500,000     - สามารถทําใหศูนยศิลปาชีพ กองชาง

ตําบลพิเทนในพระราชดําริ ศักยภาพในการพัฒนาบุคคลเพ่ิม อ.ทุงยางแดง จ.ปตตานี เปนท่ีรองรับการทํากิจกรรม

ข้ึน

- เพ่ือสามารถจัดตั้งเปนสถานท่ี

ศึกษาดูงานและสามารถรองรับใน

การเยี่ยมชมไดมากยิ่งข้ึน

500,000     10,500,000    2,500,000   
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



               5.4  แนวทางปรับปรุง  พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  แหลงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสํารวจและจัดทําผังเมือง เพ่ือสํารวจและจัดทําผังเมืองใน จัดทําผังเมืองบริเวณแหลงทองเท่ียว 400,000     400,000     500,000     มีผังแมแบบในการปรับปรุงแหลง กองชาง

แหลงทองเท่ียว การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง จํานวน  12  แหง  แหลงโบราณสถาน ทองเท่ียว  โบราณสถาน  ปองกัน

 ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี จํานวน  14  แหลง การบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน

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   การเดินทางสูหาดราชรักษของ กองชาง

แคปซีลทางเขาแหลงทองเท่ียวหาด การคมนาคมและสัญจรไป -มา กวาง  6.00  เมตร นักทองเท่ียวมีความสะดวกยิ่งข้ึน  

ราชรักษ ตําบลบานกลาง อ.ปะนาเระ ไดโดยสะดวก ยาว 1+00  เมตร 

อําเภอไมแกน

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเตรียมความพรอมในการรอ ปรับปรุงซอมแซมบริเวณพลับพลา 300,000     300,000     300,000     มีความพรอมในการรับเสด็จใน กองชาง

พลับพลาบานละเวง รับเสด็จในชวงแปรพระราชฐานฯ โดยรอบ ชวงแปรพระราชฐานฯ

5 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียว - เพ่ือสงเสริมใหแหลงทองเท่ียวเชิง พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 3,000,000   - - -เกิดการพัฒนาทองเท่ียวใน กองชาง

เชิงอนุรักษ (นกเงือก) อนุรักษ ใหไดรับการพัฒนา ต.กะรุบี  อ. กะพอ จ.ปตตานี พ้ืนท่ี  อ.กะพอ

-เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว - สรางงานสรางอาชีพใหกับ
ในอําเภอกะพอ ประชาชนในพ้ืนท่ี
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งบประมาณและท่ีมา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการวัฒนธรรมสัญจรนําสู 1.เพ่ือสงเสริม  สนับสนุน  เผยแพร  - จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 6,000,000   - - 1.ไดสงเสริม  สนับสนุน  เผยแพร กองคลัง

ปตตานีสันติสุข อนุรักษและฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จ.ปตตานีในพ้ืนท่ี 12 อําเภอๆ ละ 1ครั้ง อนุรักษและฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม (อุดหนุน)

ประจําทองถ่ินจังหวัดปตตานี  - สาธิตอาหารพ้ืนบานและหัตถกรรม ประจําทองถ่ินจังหวัดปตตานี

2.เพ่ือใหประชาชนจังหวัดปตตานี พ้ืนบานของ จ.ปตตานี 2.ประชาชนจังหวัดปตตานี

ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจใน ในพ้ืนท่ี  12 อําเภอๆ ละ 1 ครั้ง ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจ

วัฒนธรรมประจําทองถ่ิน ในวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน

7 โครงการสันติวัฒนธรรมเลาเรื่อง 1.เพ่ือเผยแพรประวัติศาสตรปตตานี ดําเนินการจัดกิจกรรม 400,000      -  - 1.ไดชุมชนตนแบบ"กรือเซะโมเดล" กองคลัง

กรือเซะ "เลาเรื่องกรือเซะ" เชิงสรางสรรค  -การเสวนารวมหัวขอ "สันติวัฒนธรรม เพ่ือเปนแนวทางในการสราง (อุดหนุน)

2.เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง   เลาเรื่องกรือเซะ" "สันติวัฒนธรรม"

ผูคนในสังคมพหุวัฒนธรรม  - จัดทําหนังดีวีดี "สันติวัฒนธรรม  2.ความรวมมือระหวางภาครัฐ

3.เพ่ือนํามิติวัฒนธรรมมาเปนแนวทาง เลาเรื่องกรือเซะ" และภาคประชาชนในพ้ืนท่ี

แกปญหาความสงบในพ้ืนท่ี  - แนะนําการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดปตตานี

4.เพ่ือเผยแพรผลงานของครูภูมิปญญา  - การประกวดเรียงความเลาเร่ืองกรือเซะ 3.เปนการประชาสัมพันธบันทึก

ทองถ่ินสูสาธารณชน  - การแสดงยอนรอยประวัติอูมาละ เรื่องราวกิจกรรมประวัติศาสตร

 - การบรรยายธรรมหัวขอสันติ กรือเซะ ใหสาธารณะท่ัวไป

วัฒนธรรมในสังคมพหุ

 - การกลาวสุนทรพจน

 - การแสดงซีละ

 - การสาธิตของครูภูมิปญญาทองถ่ิน

 - การแสดงอานาซีด สันติ  วัฒนธรรม

6,400,000   
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา



               5.5  แนวทางสงเสริม  และประชาสัมพันธการทองเทียวเชิงอนุรักษ  โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียว

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการมหกรรมจัดงานมหกรรม เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธและ  -สนับสนุนงบประมาณสมทบ 300,000     300,000     300,000     ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดี กองคลัง

ทองเท่ียวปตตานี สมโภชเจาแม อนุรักษไวซึ่งประเพณีอันดีงาม จัดงานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหน่ียว งามของจังหวัดปตตานี  สราง (อุดหนุน)

ลิ้มกอเหน่ียวปตตานี ของจังหวัดปตตานี และงานแสดงแสงสีเสียงประจําป ความเช่ือมั่นใหกับนักทองเท่ียว

ใหกับจังหวัด และนักลงทุนมากยิ่งข้ึน

2 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว สนับสนุนงบประมาณใหกับเทศบาล 200,000     200,000     250,000     ภาพลักษณของจังหวัดปตตานีได กองคลัง

แขงขันตกปลาสายบุรี ของจังหวัดปตตานี  และเปนการ ตําบลตะลุบันในการจัดการแขงขัน รับการสงเสริมและประชาสัมพันธ (อุดหนุน)

จังหวัดปตตานี ครั้งท่ี 26 สรางความลักษณท่ีดีของ ตกปลาสายบุรี สูสายตาบุคคลภายนอก  สราง

จังหวัดปตตานี ความเช่ือมั่นใหนักทองเท่ียวและ

นักลงทุนมากยิ่งข้ึน

3 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ ศิลปะ สนับสนุนงบประมาณสมทบจัดงาน 350,000     400,000     400,000     ภาพลักษณของจังหวัดปตตานีได กองคลัง

ประเพณี และอนุรักษของดีเมือง  วัฒนธรรม  และสืบสานวัฒนธรรม วันปลากะพงอําเภอยะหริ่ง รับการสงเสริมและประชาสัมพันธ (อุดหนุน)

ยะหริ่ง (งานปลากะพง) ประเพณีของอําเภอยะหริ่ง ใหรูจักอยางแพรหลาย

4 โครงการสนับสนุนการจัดงาน เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒน-  -สนับสนุนการจัดงานตางๆ เชน 200,000     300,000     400,000     ไดใชสื่อทางศิลปะวัฒนธรรม กองคลัง

ตางๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ธรรมของจังหวัดปตตานี งานแหนก งานวันแตงโม เปนตน เปนสิ่งดึงดูดสงเสริมใหเกิดการ (อุดหนุน)

ทองเท่ียว

5 โครงการจัดงานวันสถาปนา เพ่ือเผยแพรกิจกรรมของ อบจ.และ  - จัดกิจกรรมสันทนาการ 200,000     200,000     200,000     สรางความสามัคคี ระหวาง สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี สรางความสามัคคีระหวาง  - จัดกิจกรรมทางศาสนา และ ขาราชการ ลูกจาง และ ส.อบจ.

ขาราชการ ลูกจาง และ สอบจ. จัดนิทรรศการ กิจกรรมของ อบจ.ปน.

ปละ 1 ครั้ง

1,250,000   1,400,000   1,550,000   
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เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศและสงเสริมการทองเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการประชาสัมพันธองคการ เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม จางเหมาบริการ โดยจัดทําโปสเตอร 3,000,000   3,000,000   3,000,000   ประชาชนไดรับทราบผลการ สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดปตตานี งานตาง ๆ ของ อบจ.ใหประชาชนรู โฆษณา หรือ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ซึ่ง

ท่ัวกัน อบจ.ปน.ไดดําเนินการในรอบ

เดือน รอบป

7 โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันและ จัดประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 200,000     250,000     250,000     เผยแพรแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ สํานักปลัดฯ

แหลงทองเท่ียวจังหวัดปตตานี แนะนําแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ท่ีสําคัญของจังหวัดโดยทางทีวี ใหเปนท่ีรูจักท้ังชาวไทยและชาว

ทางสื่อทีวี และสิ่งพิมพ ของจังหวัดปตตานี หรือหนังสือพิมพ ตางประเทศ

8 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธแนะนํา จัดประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียว สํานักปลัดฯ

และจัดทําวารสารแนะนําแหลง แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และจัดทําวารสาร แผนพับ โดย ไดรูจักแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ

ทองเท่ียวในเขตองคการบริหารสวน ของจังหวัดปตตานี พิจารณาปรับปรุงทุกป ของจังหวัดปตตานี

จังหวัด

4,200,000 4,250,000 4,250,000
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เปาหมาย โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

6. ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสรางสันติสุข

     6.1  สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 11 3,670,000 5 750,000 7 2,050,000 23 6,470,000

           ของประชาชน

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

           ภายในจังหวัด

     6.3  การเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจของคน 6 2,050,000 6 2,650,000 6 3,250,000 18 7,950,000

           ในชาติ
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16 5,660,000 48รวม 20 6,080,000 12 15,240,000

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

ยุทธศาสตร 
2556 2557 2558 รวม 3 ป

3,500,000



               6.1  แนวทางสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการประชาสัมพันธใหความรู เพ่ือใหชุมชนตางๆ  ไดมีความรู มีความ รวมกับหนวยงานตางๆ จัดทําแผนพับ 200,000    200,000    200,000    ชุมชนมีความรู มีความเขาใจใน สํานักปลัดฯ

ชุมชนในการรักษาความปลอดภัย พรอมในการรองรับสถานการณท่ีจะ ประชาสัมพันธใหความรูเบ้ืองตนแก สถานการณและภาวะตางๆ 

ในภาวะวิกฤตจากสถานการณตางๆ เกิดข้ึน ประชาชน

2 โครงการจางเหมาบริการรักษาความ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 100,000    100,000    100,000    ประชาชนมีความปลอดภัยและ กองชาง

ปลอดภัยสนามกีฬากลางจังหวัด ทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน จากผูบริการดานรักษาความปลอดภัย สามารถปองกันทรัพยสินของ

ปตตานี  ศูนยจําหนายสินคา OTOP ทรัพยสินของทางราชการ สําหรับรักษาความปลอดภัยและ ทางราชการได

และสถานีขนสงจังหวัดปตตานี อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ี

มาออกกําลังกายและดูแลทรัพยสิน

ของทางราชการ

3 โครงการฝกอบรมขาราชการลูกจาง เพ่ือใหมีความรูในดานการปองกันและ อบรมขาราชการ ลูกจางประจําและ 50,000      50,000      50,000      สามารถใหความชวยเหลือและ กองชาง

ประจําและพนักงานจาง ของ อบจ.ปน. บรรเทาสาธารณภัย พนักงานจาง  จํานวน  50  คน แกไขปญหาในการเกิดภัยพิบัติ

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตางๆ

4 โครงการปรับปรุงไฟฟาภายในโรงเรียน เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ ปรับปรุงระบบไฟฟาในโรงเรียน 20,000      - - มีความปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน กองชาง

และติดตั้งไฟฟาแสงสวางรอบ ปลอดภัยของโรงเรียนท่ีไดรับถายโอน ท่ีไดรับถายโอน  จํานวน  2  โรง  

ร.ร. บานตะบิงตีงี และรร.บานเขาตูม

370,000    350,000    350,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558)

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

6.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสรางสันติสุข  

ท่ี วัตถุประสงค เปาหมาย
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

5 โครงการปรังปรุงติดตั้งระบบไฟฟา ซอมแซม,ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟา  ม.8 200,000    - 200,000    ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

ภายในเขตอุตสาหกรรมปตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี  บริเวณ ชีวิตและทรัพยสิน

ถนนในเขตอุตสาหกรรมปตตานี

6 โครงการกอสรางเสาไฟฟา HIGHT MAST  เพ่ือใหประชาขนไดรับความสะดวก กอสรางเสาไฟฟา HIGH MAST 500,000    - - ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

สูง 15 เมตร บริเวณสี่แยกถนนในเขต ในการสัญจรไป-มา สูง 15 เมตร บริเวณสี่แยกถนนในเขต ชีวิตและทรัพยสิน

อุตสาหกรรมปตตานี  อุตสาหกรรมปตตานี  

7 โครงการกอสรางเสาไฟฟา HIGHT MAST เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน กอสรางเสาไฟฟา  HIGH MAST 1,000,000  - 1,000,000  ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน กองชาง

สูง 15 เมตร บริเวณสี่แยกถนนอบจ.ปน และเพ่ิมความปลอดภัยใหกับชีวิตและ สูง 15 เมตร  บริเวณสี่แยกถนน บนทองถนน

จํานวน 2 ชุด ทรัพยสิน อบจ.ปน จํานวน 2 ชุด

8 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ 300,000    - 300,000    ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน กองชาง

ไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย ขนาด และเพ่ิมความปลอดภัยใหกับชีวิต พลังงานแสงอาทิตยขนาด 300 เสา บนทองถนน

300 เสา  สูง 4 เมตร จํานวน 10 จุด และทรัพยสิน สูง 4 เมตร จํานวน 10 จุด บริเวณ

ทางแยกถายโอน

9 โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนบานเขาตูม เพ่ือขยายทางเขา - ออกของ โรงเรียน ทําประตูเหล็กจํานวน 2 ชอง -     200,000 -  - ทําใหสามารถเขา - ออก กองชาง

จํานวน 2 ชอง ม.1  ต.เขาตูม อ.ยะรัง ใหสะดวกยิ่งข้ึน ขนาดกวาง 6.00 ม.  สูง 2.00 ม. โรงเรียนไดสะดวกยิ่งข้ึน

จ.ปตตานี  - สถานท่ีมีความปลอดภัย

 

10 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง เพ่ือใหประชาขนไดรับความสะดวก ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง HIGHT MAST 600,000    - - ปองกันทรัพยสินทางราชการ กองชาง

HIGHT MAST  ในบริเวณ ในการสัญจรไป-มา สูง 12 ม. ก่ิงโดมวงกลม 6 ดวง และความปลอดภัยในชีวิตและ

โรงเรียนบานเขาตูม  อ.ยะรัง  จํานวน 2 จุด ขนาด 400 วัตต จํานวน 4  จุด ทรัพยสิน

และโรงเรียนบานตะบิงตีงี  อ.มายอ 2 จุด

  2,600,000     200,000   1,500,000
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งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย



ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

11 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง เพ่ือความปลอดภัยในทรัพยสินของ ติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง HIGHT MAST 500,000    - - ปองกันทรัพยสินทางราชการ กองชาง

 HIGHT MAST  ท่ีบริเวณศูนย OTOP ประชาชนท่ีมาใชบริการ  สูง 12 ม. ก่ิงโดมวงกลม 8 ดวง และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทุงนเรนทร   อ.หนองจิก  2  จุด ขนาด 400 วัตต จํานวน  2  จุด ทรัพยสิน

12 โครงการประชาสัมพันธใหความรูชุมชน เพ่ือใหชุมชนตางๆ ไดมีความรู ความ รวมกับหนวยงานตางๆ  จัดทําแผนพับ 200,000 200,000 200,000 ชุมชนมีความรู ความเขาใจใน สํานักปลัดฯ

ในการรักษาความปลอดภัย ในภาวะวิกฤติ พรอมในการรองรับสถานการณท่ี ประชาสัมพันธใหความรูเบ้ืองตน สถานการณและภาวะตางๆ

จากสถานการณตงๆ จะเกิดข้ึน แกประชาชน

700,000 200,000 200,000
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ท่ี โครงการ เปาหมายวัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา



               6.2 แนวทางสงเสริม  สนับสนุนและจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นภายในจังหวัด

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจางเหมางานตีขีดเสนจราจร  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย คาจางเหมางานตีเสนจราจร  110,000    - 110,000    เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ถนนถายโอน  จํานวน  10  สาย ในการจราจรบนทองถนนและปองกัน ปายเตือน  ปายบังคับ  ปายหมูบาน บนทองถนน

พ้ืนท่ี  400  ตร.ม. การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน  50  ปาย  และเสาหลักโคง

จํานวน  100  ตน

2 โครงการจางเหมาจัดทําปายจราจร เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย คาจางเหมาติดตั้งปายจราจร 150,000    - 150,000    เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ถนนถายโอน  โดยติดตั้งปายเตือน ในการจราจรบนทองถนนและปองกัน ปายเตือน - ปายบังคับ ปายหมูบาน บนทองถนน

ปายจราจร ปายหมูบาน ปายบังคับ อุบัติเหตุ จํานวน  50  ปาย  และเสาหลักโคง 

ปายหลักโคง คสล. จํานวน  100  ตัน

3 โครงการซอมแซมปรับปรุงปายจราจร เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซอมแซม  ปรับปรุงปายจราจร 100,000    100,000    100,000    ปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิด กองชาง

หลักกันโคง หลักกิโลเมตร GUARD RAIL บนทองถนน  และเพ่ิมความ หลักกันโคง หลักกิโลเมตร  ข้ึนบนทองถนน

เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางถายโอน ปลอดภัยใหกับชีวิตและทรัพยสิน GUARD RAIL เครื่องหมายจราจร

บนพ้ืนทางถนนถายโอน

360,000    100,000    360,000    
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ท่ี วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

เปาหมายโครงการ

6.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสรางสันติสุข  



6.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการรักษาความมั่นคง และเสริมสรางสันติสุข  

               6.3  แนวทางการเสริมสรางความสามัคคีอันดีตอกันเพ่ือใหเกิดความเขาใจของคนในชาติ

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมพลังมวลชนรวมแกไข เพ่ือเสริมสรางความสงบสุขให ดําเนินการฝกอบรมและระดมกลุม 400,000    500,000    600,000    สรางความสงบสุขและความ กองกิจการสภาฯ

ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต เกิดข้ึนในจังหวัดปตตานี พลังมวลชนโดยมีการบูรณาการ สันติสุขใหเกิดข้ึนแกประชาชน

ระหวางหนวยงานตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี

2 โครงการเสริมสรางสังคมสันติสุข เพ่ือสรางความรู ความเขาใจและ ฝกอบรมผูนําศาสนา และผูนําชุมชน 300,000    300,000    300,000    ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน กองกิจการสภาฯ

ทัศนคติท่ีสําคัญและจําเปนตอการ จํานวน  100  คน  พรอมทัศนศึกษา ในชุมชนไดรับการแกไขดวย

สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ ดูงานนอกสถานท่ี สันติวิธี

ประชาชน การปองกัน แกไข และ

เยียวยาความขัดแยงดวยสันติวิธี

3 โครงการสื่อกลางสัมพันธสรางสันติสุข เพ่ือสรางความเขาใจระหวางสวนราชการ จัดวิทยากรลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหความรู 500,000    1,000,000  1,500,000  ประชาชนในทองถ่ินไดรับความ กองแผนฯ

ในจังหวัดปตตานี องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี  และ ทางดานศาสนา วิถีชีวิต สรางความ รูความเขาใจท่ีถูกตองตามหลัก

ชุมชนในทองถ่ินจังหวัดปตตานี เขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน ศาสนายิ่งข้ึน

4 โครงการอบรมอาสาสมัครปกปอง เพ่ือเปนการเทิดทูลและปกปองสถาบัน จัดฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน 300,000    300,000    300,000    ทําใหเกิดความรักความสามัคคี สํานักปลัดฯ

สถาบัน (อสป.) พระมหากษัตริย   และเกิดความรัก  (อสป.) หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ความสมานฉันทในระบอบ

ความสามัคคี ความสมานฉันทและ หรือตามความเหมาะสมของแตละ ประชาธิปไตย

สรางวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง พ้ืนท่ี

ในระบอบประชาธิปไตย

5 โครงการพบปะเสวนาระหวาง เพ่ือสรางทัศนคติและแนวคิดให จัดเวทีเสวนาระหวางขาราชการครู 500,000    500,000    500,000    ไดสรางความเขาใจและสราง กองการศึกษา

ขาราชการครูและผูนําองคกร มีความเขาใจท่ีตรงกันระหวาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีและผูนํา กระบวนทัศนท่ีดีระหวาง

ปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการครูและผูนําองคกรปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ขาราชการครูกับองคกร

สวนทองถ่ิน ปละ  2  รุน ปกครองสวนทองถ่ิน

2,000,000  2,600,000  3,200,000  
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ี

2556 2557 2558 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 โครงการลดอุบัติเหตุจราจร - เพ่ือเปนการลดอุบัติเหตุจราจรใน -ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัย 50,000      50,000      50,000      -ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ กองคลัง

ทองถ่ิน - ลดการเกิดอุบัติเหตุ ปลอดภัย (อุดหนุน)

- เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน - ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง

ใหรูจักการรักษากฏจราจร ถนน

50,000      50,000      50,000      
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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



 

 

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



 

 

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



 

 

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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