


 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด และตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อน  น าไปสู่การแก้ไขปัญหา  และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างยั่งยืน  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ที่มีบทบาทในการให้บริการ 
สาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ที่ กฎหมายได้ก าหนดไว้  ทั้งในด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ด้านสาธารณูปโภค  และด้านอ่ืน ๆ  บนพ้ืนฐานความต้องการ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาคม  โดยเปิด
โอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  และร่วมตรวจสอบ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ในรูปแบบของการจัดเวทีประชาคม  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ  และ
ร่วมแสดงความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะ  จนได้มาซึ่งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ดังปรากฏรายละเอียด
ตามเอกสารแผนพัฒนาระยะสามปี (พ.ศ. 2559-2561) นี้ 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเล่มนี้     จะเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง       
และขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมด าเนินการท าให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2559-2561)  ได้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   เป็นผลดีต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะ  3  ปีข้างหน้า  ต่อไป 

 

            
             (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา             
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โครงการที่บรรจุในแผนสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นมีสภาพความพร้อม  2  ประการคือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ 
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ 
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนำสำมปีมีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ 

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณ  

รายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
  การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งในด้านบริหารและการจัดการ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เพ่ือก าหนดถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทุกสภาพปัญหา  และน านโยบายต่าง ๆ  มาแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือท าให้เกิดการประสานการด าเนินงานการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  ลดความซ้ าซ้อน  ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

3. เพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชน  หรือองค์กรอื่น  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
การตรวจสอบ  ติดตาม  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี   
ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์   

ความส าคัญ  และความจ าเป็น  ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่ต้องด าเนินการ  
และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัต ิ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  อ าเภอ  และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งแรก  ให้คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  เพ่ือเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดท าโครงการในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
   3. เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมใด  ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

 ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล   
ภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กรเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT  (การวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค)  ได้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก 

1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

  1. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือก  ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้  
   1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาอย่าง
รอบคอบ 

 2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาภายใต้แนวทาง 
เดียวกันในระหว่างแนวทางการพัฒนา 

 3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน  และใน 
ด้านผลการด าเนินงานบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
       1. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
                 2. ขีดความสามารถด้านทรัพยากรการบริหาร 
                 3. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ                          

ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมี      

เค้าโครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
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  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามและประเมินผล 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมซึ่ง 
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปี  และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง 
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี      
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้วจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัด 
3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  พิจารณาให้ความเห็นแผนพัฒนา 

สามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์หรือไม่ 
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด หากไม่เห็นด้วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงเหตุผลให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบต่อไป    
 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
เชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทาง การ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี มีอยู่หลายประการ  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
                    1) การบรรลจุุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์  ที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives)  มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผน
ทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้  ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ
ตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
                     2) เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวีธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
                    3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนในอนาคตลงเนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม  การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 
                   4) ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน   
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                 5) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต ท าให้กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล และใน
พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง  เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
อีกด้วย 
                 6) แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการด าเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน 
                 7) เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 
                 8) สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ
พัฒนา 
                 9) สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด 
                 10) ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ
ยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ผ่ำนมำ  

 

2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำของจังหวัดปัตตำนี  
     2.1.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ เพื่อประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 
      1) จุดแข็ง (Strength) มีปัจจัยส ำคัญน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี ดังนี้  
 1. ที่ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเป็นดินแดนที่หลากหลาย 
 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา                              

4. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 
 5. ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. เส้นทางการคมนาคมสะดวกสามารถเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้านได้ดี 
 7. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับที่หลากหลาย 
 8. มีวัตถุดิบพร้อมที่จะแปรรูป เช่น สัตว์น้ า ผลไม้ ยางพารา ฯลฯ 
 9. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 10. มีอ านาจในการจัดกิจกรรมภายใต้กรอบกฎหมาย 
 11. มีนักลงทุนจากภายนอกเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ เช่น บิ๊กซี โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
       2) จุดอ่อน (Weakness) มีเหตุปัจจัยส ำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน  ดังนี้  
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมทุกด้าน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3. สถาบันครอบครัว ชุมชน สงัคมไม่เข้มแข็ง 
 4. มีปัญหาการจัดการในเชิงประเด็น ที่ส าคัญ เช่น ด้านการจัดการขยะ แหล่งน้ า แหล่งท่องเที่ยว  
สนามกีฬา การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน นาร้าง นาเกลือ 
 5. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
 6. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 7. เยาวชนขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม และจริยธรรม 
 8. ขาดการบูรณาการความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
 9. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 
 10. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  
 11. ความไม่เสมอภาคในด้านการปฏิบัติของท้องถิ่น 
 12. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 13.  ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  
      3) โอกำส ( Opportunity) มีเหตุปัจจัยท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนไปสู่ควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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      4) อุปสรรค (Threat) มีเหตุปัจจัยท่ีไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำและขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดความหวาดระแวงของคนนอก
พ้ืนที่ 
 2. การพัฒนา ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. การกระจายอ านาจ ไม่เป็นไปตามแผน 
 4. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 5. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
 6. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้การบริการประชาชน  
 7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
 8. งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 9. ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน (ทหาร, ต ารวจ) 
 10.นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุน  
 11.ขาดรายได้จาการท่องเที่ยว  
2.1.2 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตำนี 
   จากกรอบนโยบายระดับต่าง ๆ และศักยภาพ  โอกาส  และอุปสรรค  จึงได้ก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  ดังนี้  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการแก้ปัญหาความยากจน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยึดหลัก 

เศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ท านุ บ ารุงศาสนาและบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอัน 

หลากหลาย  
5. ก่อสร้าง  บุกเบิก  และปรับปรุง  บ ารุงรักษาการคมนาคม  ระบบชลประทาน   
6. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทางการเกษตรสู่ทฤษฎีใหม่สู่ 

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  
 

2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำในเชิงปริมำณ 
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นการประเมินผลการน าแผน  

พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวนโครงการและ
งบประมาณในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2557  กับจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริงในปี  
2557  ปรากฏผลดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว  
พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  313  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.45  โครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  34,208,354.83  บาท 
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  ยุทธศำสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้างสะพาน  
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  157  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.29  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  59,652,000.00  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  86  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  8  โครงการ  คิด,เป็นร้อยละ 9.30 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  14,004,000.00  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  52  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.69 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  181,370.50  บาท   
  ยุทธศำสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  แหล่ง
โบราณวัตถ ุ
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  40  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  19,492,011.20  บาท   
  ยุทธศำสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  24  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.33  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  8,526,000.00-  บาท 
   ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  6  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  0.00.-  บาท 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  680 โครงการ  ได้ด าเนินการจริง  จ านวน  
112  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.47 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
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2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภำพ 
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นการประเมินผลการน าแผน  

พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวนโครงการและ
งบประมาณในแผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  2557  พอสรุปจากการที่ด าเนินการจริงในปี  2557  ในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว พัฒนา
คุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป จากการด าเนินโครงการเกี่ยวกับส่งเสริม
การช่วยเหลือนักเรียน เยาวชน ด้านจริยธรรม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน  การด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี   และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขซึ่งการ
จากติดตามและประเมินความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจมากและอยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ เยาวชน  สตรี  รู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง ใช้คุณธรรมและ 
จริยธรรมมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้างสะพาน  
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจจากการด าเนินงานส่งผลท าให้
ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน  และอ านวยความสะดวกในการขนผลผลิตทางการเกษตร
ได้ในปริมาณที่มากขึ้นสามารถเป็นช่องทางด้านการตลาดส าหรับผลผลิตการเกษตรส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการ
ขยายตัวในชุมชน   

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา เพ่ือ
ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน ป้องกัน
น้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพื้นที่มีน้ าบริโภคในช่วงฤดูแล้ง  
เช่น  การท าการเกษตรเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืน ท าให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ตามหลักการที่
ถูกต้อง  เกิดความเข้มแข็ง  เกิดความสามัคคี  เศรษฐกิจมั่นคง  
  ยุทธศำสตร์ที่   5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถุ จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริม
ให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
  ยุทธศำสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด จากการด าเนินโครงการท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความสมานฉันท์ใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นความรัก ความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกันได้
อย่างยั่งยืน  



9 

 

  ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ส าหรับการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมได้
ด าเนินงานไปแล้วในปี  2556  
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ  

 

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน  
     จังหวัดปัตตำนี   

  3.1.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ ดี  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 11   สอดรับนโยบายของรัฐบาลนโยบายจังหวัด  
ตลอดจนถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  
 “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน  ” 

3.1.2 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ 
1) พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม 
       ความต้องการของท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ 
        ต้องการของท้องถิ่น   

  กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน  อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี   
        ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  กลยุทธ์ที ่1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส 
  กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ 1.7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  กลยุทธ์ที่ 1.8 ปรับปรุง  จัดหาปัจจัยเครื่องมือ  เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
          สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน 
   กลยุทธ์ที่  2.1 ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  สะพาน 
           ระบบการขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
   กลยุทธ์ที่  2.2 ปรับปรุง  ติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม 
   กลยุทธ์ที่  2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์     

 3) กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
   กลยุทธ์ที่  3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที ่ 3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
   กลยุทธ์ที่  3.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 

4)  พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน 
   กลยุทธ์ที่  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชด าริ 
   กลยุทธ์ที่  4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่  4.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 
   กลยุทธ์ที ่ 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
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 5) พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ 

         กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  สถานที่นันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 5.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยวของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 5.4 ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
   กลยุทธ์ที่ 5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
   6) ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคงและเสริมสร้ำงสันติสุข 
      กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
      กลยุทธ์ที่ 6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
  7) ส่งเสริม  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
     กลยุทธ์ที่  7.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ประชาชน  ด้านการให้ความรู้ 

   เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
     กลยุทธ์ที่  7.2  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน 50 12,826,500       50 14,387,500       50 14,437,500       150 41,651,500        

และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้มาตรฐาน 5 745,000           1 40,000             1 40,000             7 825,000             

สอดคล้องความต้องการของทอ้งถิ่น
1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม 33 19,063,800       19 14,600,000       18 10,600,000       70 44,263,800        

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว 13 9,626,100         6 7,350,000         6 7,350,000         25 24,326,100        
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 33 30,665,050       23 12,640,000       21 11,640,000       77 54,945,050        

และผู้ด้อยโอกาส
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด 19 39,518,540       12 10,260,000       12 14,650,000       43 64,428,540        
1.7 การบริหารจัดการที่ดี 24 17,336,000       17 14,650,000       17 14,650,000       58 46,636,000        
1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ 109 26,104,590       30 25,506,300       16 18,415,800       155 70,026,690        

ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
286 155,885,580    158 99,433,800      141 91,783,300      585 347,102,680      
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3.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำ และบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ
บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (2559 - 2561)

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ
2559 2560 2561 รวม 3 ปี

รวม



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ
2559 2560 2561 รวม 3 ปี

2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงกำรสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน  า สะพาน 79 332,978,085     74 360,396,350     52 244,545,700     205 937,920,135       

ระบบขนส่งทางน  าและทา่เทยีบเรือ
2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 14 20,380,000       10 12,730,000       8 17,980,000       32 51,090,000        
2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 2 1,870,000         6 16,670,000       3 14,600,000       11 33,140,000        
2.4 พฒันาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง - - - - - - - -                   

95 355,228,085    90 389,796,350    63 277,125,700    248 1,022,150,135   
3. ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์พื นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 30 34,091,000       36 86,863,200       26 87,169,000       92 208,123,200       
และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั 12 4,540,000         14 6,760,000         13 18,460,000       39 29,760,000        
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 7 22,011,000       14 24,032,000       17 56,954,000       38 102,997,000       

49 60,642,000      64 117,655,200    56 162,583,000    169 340,880,200      
4. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจและโครงการตามแนวพระราชด าริ 25 6,445,100         3 830,000           2 80,000             30 7,355,100          
4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้าการลงทนุในทอ้งถิ่น 1 2,300,000         2 5,600,000         1 600,000           4 8,500,000          
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 6 738,950           - - - - 6 738,950             
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวธิกีารสหกรณ์ 4 1,040,000         4 890,000           4 940,000           12 2,870,000          

เปน็แนวทางการด าเนินงาน
36 10,524,050 9 7,320,000 7 1,620,000 52 19,464,050

13

รวม

รวม

รวม



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ
2559 2560 2561 รวม 3 ปี

5. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศ และส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชน 13 10,960,000       12 10,010,000       12 10,010,000       37 30,980,000        

ทกุระดับและพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 11 13,786,000       13 70,825,000       6 18,807,000       30 103,418,000       
5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยวของประชาชน 1 500,000           1 500,000           1 10,000,000       3 11,000,000        
5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ 1 400,000           1 1,763,500         1 3,000,000         3 5,163,500          
5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 5 6,750,000         5 7,200,000         5 7,200,000         15 21,150,000        

ในการจัดการทอ่งเที่ยว
31 32,396,000      32 90,298,500      25 49,017,000      88 171,711,500      

6. ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 7 1,475,000         4 1,205,000         5 1,505,000         16 4,185,000          

ของประชาชน
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั 4 1,064,800         3 914,800           4 1,064,800         11 3,044,400          
6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าของคนในชาติ 6 2,080,000         2 230,000           2 230,000           10 2,540,000          

17 4,619,800        9 2,349,800        11 2,799,800        37 9,769,400         
7. ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพบคุลากร  ประชาชน  ด้านการใหค้วามรู้
    

3 9,730,000         1 500,000           1 500,000           5 10,730,000        
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2 460,000           - - - - 2 460,000             
5 10,190,000      1 500,000          1 500,000          7 11,190,000       

519 629,485,515    363 707,353,650    304 585,428,800    1,186 1,922,267,965   
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. พัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
     1.1  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 50 12,826,500 50 14,387,500 50 14,437,500 150 41,651,500
           ใหไ้ด้มาตรฐานและเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
     1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับ 5 745,000 1 40,000 1 40,000 7 825,000
           มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น 
     1.3  ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน 33 19,063,800 19 14,600,000 18 10,600,000 70 44,263,800
           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
     1.4  ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว 13 9,626,100 6 7,350,000 6 7,350,000 25 24,326,100
     1.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 33 30,665,050 23 12,640,000 21 11,640,000 77 54,945,050
           และผู้ด้อยโอกาส
     1.6  ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไข 19 39,518,540 12 10,260,000 12 10,260,000 43 60,038,540
           ปญัหายาเสพติด
     1.7  การบริหารจัดการที่ดี 24 17,336,000 17 14,650,000 17 14,650,000 58 46,636,000
     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร 109 26,104,590 30 25,506,300 16 18,415,800 155 70,026,690
           สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560 2561 รวม 3 ปี

87,393,300 585 342,712,680รวม 286 155,885,580 158 99,433,800 141



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพฒันา เพื่อพฒันาข้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร 100,000       200,000       200,000       ข้าราชการครูและบคุลากร ครูและบคุลากรทางการ กอง
การศึกษาฯ
คุณธรรม จริยธรรม และบคุลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด อบจ. ทางการศึกษาได้รับความรู้ ศึกษาได้รับความรู้
ข้าราชการครูและบคุลากร ศึกษา ใหม้ีความรู้ด้าน ปตัตานี ได้รับความรู้ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเปน็แบบอย่างที่ดี
ทางการศึกษา โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับเปล่ียน ใหก้ับนักเรียนได้
ในสังกัด สามารถปรับเปล่ียน มากขึ้น พฤติกรรมด้านคุณธรรม 

พฤติกรรมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมใหดี้ขึ้น 
จริยธรรมที่ดีขึ้น เพื่อเปน็ ร้อยละ 70
ต้นแบบใหก้ับนักเรียน

2 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อใหค้รูและนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 150,000       150,000       150,000       - นักเรียนที่เข้ารับการ ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง
การศึกษาฯ
เพื่อเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในสังกัด มีความ อบจ.ปตัตานี ได้เข้าร่วม คัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี 
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ต่ืนตัวในการค้นควา้ การแข่งขันคนเก่งในระดับ ก าหนด มีความกระตือรือร้น 
อปท. ประจ าป ี2559 หาความรู้และพฒันา ประเทศสามารถสร้าง - นักเรียนที่เปน็ตัวแทนน ในการค้นควา้หาความรู้

ตนเอง และเพื่อให้ ชื่อเสียงใหต้นเอง มีผลการประเมิน เพื่อพฒันาการศึกษา
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม โรงเรียน และ อบจ. ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทกุคน ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น
การแข่งขันคนเก่งในระดับ ปตัตานี
ประเทศ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่1.1 ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อให ้นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบคุลากร 200,000       300,000       300,000       นักเรียน ครู และบคุลากร บคุลากรในหน่วยงาน กอง
การศึกษาฯ
มหกรรมการจัดการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของโรงเรียน ได้เรียนรู้และพฒันา
ทอ้งถิ่น ประจ าป ี2559 ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปตัตานี ได้รับ ในสังกัดได้รับประสบการณ์ ศักยภาพการท างาน 

เพิ่มวสัิยทศัน์และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ใหม่ๆ และได้ความรู้ ท าใหเ้กิดความสามัคคี
ประสบการณ์ในการท างาน และได้เรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 65 ในหมู่คณะ
ใหก้ับบคุลากร

4 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อให ้นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบคุลากร 45,000         50,000         50,000         นักเรียน ครู และบคุลากร บคุลากรในหน่วยงาน กอง
การศึกษาฯ
มหกรรมการจัดการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของโรงเรียน ได้เรียนรู้และพฒันา
ของหน่วยงานอื่น ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปตัตานี ได้รับ ในสังกัดได้รับประสบการณ์ ศักยภาพการท างาน 

เพิ่มวสัิยทศัน์และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ใหม่ๆ และได้ความรู้ ท าใหเ้กิดความสามัคคี
ประสบการณ์ในการท างาน และได้เรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 65 ในหมู่คณะ
ใหก้ับบคุลากร

5 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อใหบ้คุลากรได้แลก นักเรียน ครู และบคุลากร 60,000         70,000         70,000         ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม นักเรียน ครู และบคุลากร กอง
การศึกษาฯ
ทางวชิาการของหน่วยงาน เปล่ียนเรียนรู้เพิ่มวสัิยทศัน์ ทางการศึกษาของโรงเรียน การแข่งขันไม่น้อยกวา่ ในหน่วยงานได้เรียนรู้
ของรัฐ และประสบการณ์ในการ ในสังกัด ได้รับ 80 ได้รับเหรียญรางวลั พฒันาศักยภาพการท างาน

ท างานใหก้ับบคุลากร ประสบการณ์ใหม่ๆ ท าใหเ้กิดความสามัคคี
และได้เรียนรู้นอกสถานที่ ในหมู่คณะ

6 โครงการประเมินคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพและความ บคุลากรทกุคนที่มีส่วน 10,000         10,000         10,000         ผลการประเมินคุณภาพฯ สามารถน าผลการประเมิน กอง
การศึกษาฯ
การศึกษาสถานศึกษา สามารถ ทางการเรียน เกี่ยวข้องในการประเมิน ทกุมาตรฐานอยู่ในระดับ มาแก้ไขได้ตรงจุด ก าหนด
สังกัดองค์การบริหาร ทั้งในระดับหอ้งเรียน คุณภาพภายในสถานศึกษา ดีขึ้นไป  ร้อยละ 70 มาตรการความ ส าเร็จได้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ชั้นเรียน ตามมาตรฐาน ปฏบิติัหน้าที่ของตนอย่างมี อย่างเที่ยงตรง ก าหนด
ประจ าป ี2559 การศึกษา ด้านปจัจัย ประสิทธภิาพและเปน็คนมี แนวทางการพฒันาได้ดีขึ้น

ด้านกระบวนการ คุณภาพ มีการพฒันา
และด้านผลผลิต ตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

7 โครงการนิเทศเพื่อส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหค้รูพฒันา สถานศึกษา บคุลากรของ 20,000         20,000         20,000         บคุลากรของโรงเรียน บคุลากรโรงเรียนในสังกัด กอง
การศึกษาฯ
ก ากับดูแลและติดตาม การเรียนการสอน โรงเรียนสังกัด อบจ. ในสังกัด มีความ อบจ. ปตัตานี มีการพฒันา
การจัดการศึกษาโรงเรียน ของตนเองในระดับ ปตัตานี มีคุณภาพ กระตือรือร้นในการ ตนเองอยู่ใน ระดับ มฐ. 
ในสังกัดองค์การบริหาร มฐ.วชิาชีพ หรือระดับ ตามเกณฑ์ มฐ. จัดการเรียนการสอน วชิาชีพ
ส่วนจังหวดัปตัตานี คุณภาพใหสู้งขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ประจ าปงีบประมาณ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
2559 และนิเทศติดตาม

การด าเนินงานของ
โรงเรียน รวมทั้งสร้างขวญั
ก าลังใจใหค้รู

8 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมความเจริญ ครูที่มีวทิยฐานะไม่ต่ ากวา่ 26,500         26,500         26,500         ข้าราชการครูที่เข้ารับการ คณะกรรมการประเมิน กอง
การศึกษาฯ
การตอบแทนการตรวจ ก้าวหน้าในวชิาชีพครู ช านาญการพเิศษ จ านวน ประเมินฯผ่านการประเมิน ผลงานมีความมุ่งมั่นและ
ประเมินผลงานของ 1 คน, ผู้ทรงคุณวฒิุด้าน ทกุคน พงึพอใจในการปฏบิติัใน
ข้าราชการครูและบคุลากร การศึกษาจาก หน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ทางการศึกษาสังกัด มหาวทิยาลัยของรัฐ 
อบจ.ปน. เพื่อใหม้ีหรือ จ านวน 1 คน,ผู้แทน
เล่ือนวทิยฐานะใหก้ับ ส่วนราชการ ด้านการ
คกก.ประเมินผลงาน ศึกษาในจังหวดั จ านวน 
ส าหรับวทิยฐานะ 1 คน, ปลัด อบจ.ปน. 
ช านาญการพเิศษ ทอ้งถิ่นจังหวดัและครูที่มี
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ วทิยฐานะไม่ต่ ากวา่
พเิศษ เชี่ยวชาญพเิศษ
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9 โครงการค่าใช้จ่าย เพื่อใหม้ีหรือเล่ือน ข้าราชการครูสังกัด อบจ. 15,000         15,000         15,000         ข้าราชการครูที่เข้ารับ คณะกรรมการประเมิน กอง
การศึกษาฯ
การตอบแทนการตรวจ วทิยฐานะใหก้ับ คกก. ปตัตานี ที่มี วทิยฐานะ การประเมินฯ ผ่าน ผลงานมีความมุ่งมั่นและ
ประเมินผลงานของ ประเมินผลงานวทิยฐานะ ไม่ต่ ากวา่ช านาญการ การประเมินทกุคน พงึพอใจในการปฏบิติัใน
ข้าราชการครูและบคุลากร ช านาญการ จ านวน 1 คน หน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ทางการศึกษา สังกัด
อบจ.ปตัตานี

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการ เพื่อส่งเสริมความเจริญ คณะกรรมการประเมิน 6,000           6,000           6,000           ข้าราชการครูที่เข้ารับ คณะกรรมการประเมิน กอง
การศึกษาฯ
ด าเนินการประเมินผลงาน ก้าวหน้าในวชิาชีพครู ผลงานด้านผลงานที่เกิด การประเมินผ่านการ ผลงานมีความมุ่งมั่น
ด้านผลงานที่เกิดจากการ จากการปฏบิติัหน้าที่ ประเมินผลงานทกุคร้ัง และพงึพอใจในการ
ปฏบิติัหน้าที่ส าหรับ ปฏบิติัหน้าที่เปน็อย่างดี
วทิยฐานะช านาญการ,
ช านาญการพเิศษ, 
เชี่ยวชาญ 

11 โครงการอาหารเสริม เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ ใหน้ักเรียนด่ืมนมทกุคน 1,500,000     2,000,000     2,000,000     นักเรียนได้ด่ืมนมครบ นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กอง
การศึกษาฯ
(อาหารเสริมนม) แข็งแรงมีพฒันาการ ทกุวนัท าการ ทกุคน ที่ดี

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
12 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ครูและนักเรียนสังกัด 300,000       300,000       300,000       นักเรียนที่เปน็ตัวแทน ครูและนักเรียนของโรงเรียน กอง
การศึกษาฯ

และข้าราชการครูเพื่อ ใหค้รูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.ปตัตานี เข้าร่วม ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ ใน สังกัดอบจ.ปตัตานี 
เข้าร่วมโครงการแข่งขัน ในสังกัดมีความต่ืนตัว โครงการแข่งขันทกัษะ ที่ก าหนด มีความกระตือรือร้น
ทกัษะทางวชิาการของ ในการค้นควา้หาความรู้ ทางวชิาการของ อปท. ในการค้นควา้หาความรู้
อปท. ระดับภาคใต้ ทางด้านวชิาการอยู่เสมอ ระดับภาคใต้ ตามกิจกรรม เพื่อพฒันาการศึกษา
ประจ าป ี2559 ทางวชิาการที่ก าหนดไว้ ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น
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13 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็ก ครูและนักเรียนเข้าร่วม 1,000,000     1,200,000     1,200,000     นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ กอง
การศึกษาฯ
แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 และเยาวชนได้แสดงออก โครงการ จ านวน ได้รับความรู้ ความรู้ ประสบการณ์ 

ถึงความสามารถของตนเอง 5,000 คน คือ ครู/ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และความสนุกสนาน 
และเพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน นักเรียนสังกัด อบจ.ปน. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วม จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และสังกัด สนง.เขตพื้นที่ โครงการ
ความสนุกสนานในการ การศึกษาประถมศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ปตัตานี เขต 1-3

14 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพื่อร่วมเทดิพระเกียรติ ครู/นักเรียนโรงเรียนบา้น 50,000         50,000         50,000         นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กอง
การศึกษาฯ
ลูกเสือ ประจ าป ี2559 ถวายความจงรักภกัดี เขาตูมชั้นประถมศึกษา มีทกัษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีความรู้

ต่อพระบาทสมเด็จ ปทีี่ 6 และมัธยมศึกษา ของจ านวนนักเรียน ความเข้าใจ และสามารถ
พระเจ้าอยู่หวั พระประมุข ปทีี่ 3 เกิดความรู้ความคิด 18 คน ใช้ชีวติร่วมกันบนพื้นฐาน 
ของคณะลูกเสือแหง่ชาติ สร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ ของคุณธรรมจริยธรรม
และเพื่อส่งเสริม ร่วมกันเปน็หมู่คณะ 
การพฒันากิจการลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด
ของโรงเรียน

15 โครงการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพื่อใหม้ีเอกสารทางการ จัดท าแบบพมิพท์างการ 100,000       100,000       100,000       จัดท าแบบพมิพท์างการ มีเอกสารทางการศึกษา กอง
การศึกษาฯ
เอกสารวดัผลประเมิน ศึกษาตามระเบยีบ ศึกษา  (แบบ ปพ.) ศึกษา ใหโ้รงเรียนในสังกัด ตามระเบยีบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ใหโ้รงเรียนในสังกัด ครบทกุแบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551 ของสถานศึกษา
ในสังกัด อปท.
(ปพ.และปถ.)
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16 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครู บคุลากร 80,000         80,000         80,000         บคุลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบคุลากร กอง
การศึกษาฯ
ก่อนเปดิภาคเรียนส าหรับ บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมการ ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบคุลากร และพนักงานจ้างโรงเรียน และพนักงานจ้าง ปฐมนิเทศทกุคน และพนักงานจ้าง 
ทางการศึกษา ในสังกัดมีวสัิยทศัน์ แนวคิด โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด 
พนักงานจ้างของโรงเรียน นโยบายในการปฏบิติังาน ปฏบิติังานสอดคล้อง ปฏบิติังานอย่างมี
ในสังกัด ไปในทศิทางเดียวกัน กับนโยบายขององค์กร ประสิทธภิาพสอดคล้อง

กับนโยบายขององค์กร
17 โครงการประชุม เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร 30,000         30,000         30,000         ข้าราชการครูและบคุลากร ข้าราชการครูและบคุลากร กอง
การศึกษาฯ

ข้าราชการครู และบคุลากรทางการ ทางการศึกษาได้พบปะ ทางการศึกษาเข้าร่วม ทางการศึกษามีความ
และบคุลากรทางการ ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ พดูคุย สร้างความเข้าใจ ประชุมทกุคน เข้าใจและสามารถ
ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ในการปฏบิติังานได้อย่าง ในการปฏบิติังานได้ถูกต้อง ปฏบิติังานได้อย่างถูกต้อง

ถูกต้องและมีประสิทธภิาพ และมีประสิทธภิาพ
18 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา 100,000       100,000       100,000       คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา กอง
การศึกษาฯ

เพื่อพฒันาศักยภาพ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรงเรียนในสังกัด อบจ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นพื้นฐานมีความรู้ 
คณะกรรมการสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ของ ปตัตานี และส านักงาน บทบาทหน้าที่ของการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาท หน้าที่ของตนเอง 

ขั้นพื้นฐาน ศึกษาเรียนรู้ ศึกษาปตัตานี (เขต 1-3) ร้อยละ 60 มีความร่วมมืออันดี 
หาประสบการณ์ พบปะ มีสัมพนัธท์ี่ดี มีขวญั
สร้างสรรค์และแลกเปล่ียน และก าลังใจในการปฏบิติั
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความ ตามบทบาทหน้าที่
สัมพนัธท์ี่ดี ความเปน็
เอกภาพในการปฏบิติังาน
ตามบทบาทหน้าที่

21



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

19 โครงการแข่งขันทกัษะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นมัธยม 500,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนมที่เข้าร่วม กอง
การศึกษาฯ
ทางภาษา น าพาสู่อาเซียน ใหเ้ยาวชนในพื้นที่ได้แสดง ศึกษาตอนต้น  สังกัด สช. ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. โครงการ กล้าแสดงออก

ความรู้ ความสามารถ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และมีความมั่นใจในการใช้
ทางด้านการใช้ภาษา ใหค้วามสนใจเข้าร่วม ภาษาเพิ่มขึ้น
(อังกฤษ,มลายู) กิจกรรม ร้อยละ 90

20 โครงการพฒันาเพื่อการ เพื่อส่งเสริมครูระดับ ข้าราชการครู บคุลากร 500,000       500,000       500,000       ครูมีความรู้ร้อยละ 80 ครูมีความรู้เพิ่มขึ้น กอง
การศึกษาฯ
ศึกษาปฐมวยั ปฐมวยั มีการพฒันา ทางการศึกษา ครูผู้สอน 

ความรู้และสติปญัญา ครูพี่เล้ียง และครูผู้ช่วยที่
จัดการสอนในระดับ
ปฐมวยั เขตพื้นที่การศึกษา
(1-3)  สังกัด อปท. 
และสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวดั
ปตัตานี

21 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียน นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั     300,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั กอง
การศึกษาฯ
เพื่อการศึกษาปฐมวยั ระดับปฐมวยั มีการพฒันา ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และครูมีความรู้ร้อยละ 80 และครูมีความรู้เพิ่มขึ้น

ความรู้และสติปญัญา
22 โครงการพฒันาทกัษะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนระดับชั้น 500,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนที่เข้าร่วม กอง
การศึกษาฯ

อาชีพที่หลากหลาย เยาวชนในพื้นที่มีทกัษะ มัธยมศึกษาตอนต้น  ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. โครงการมีทกัษะ
อาชีพที่หลากหลาย สังกัด สช. ในพื้นที่จังหวดั ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในการประกอบ

ปตัตานี ใหค้วามสนใจเข้าร่วม อาชีพที่หลากหลาย
โครงการ ร้อยละ 90
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23 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนระดับชั้นมัธยม 500,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กอง
การศึกษาฯ
เยาวชนในพื้นที่ได้แสดง ศึกษาตอนต้น  สังกัด สช. ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. กล้าแสดงออกและมีความ
ความรู้ ความสามารถ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี มั่นใจในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น
ทางด้านการใช้ภาษา ใหค้วามสนใจเข้าร่วม
(อังกฤษ) โครงการ ร้อยละ 90

24 โครงการอบรมทกัษะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นมัธยม 500,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กอง
การศึกษาฯ
คณิตศาสตร์ ใหเ้ยาวชนในพื้นที่มีทกัษะ ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. ศึกษาตอนต้น สังกัด มีทกัษะคณิตศาสตร์

ความรู้ในกลุ่มสาระ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สช.ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใหค้วามสนใจเข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 90
25 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียน นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั     300,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั นักเรียนระดับชั้นปฐมวยั กอง
การศึกษาฯ

เพื่อการศึกษาปฐมวยั ระดับปฐมวยั มีการพฒันา ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และครูมีความรู้ร้อยละ 80 และครูมีความรู้เพิ่มขึ้น
ความรู้และสติปญัญา

26 โครงการจัดซ้ือและจัดจ้าง เพื่อใหม้ีเอกสาร จัดท าแบบพมิพ์ 100,000       200,000       200,000       จัดท าแบบพมิพท์างการ มีเอกสารทางการศึกษา กอง
การศึกษาฯ
เอกสารวดัผลประเมินผล ทางการศึกษาตามระเบยีบ ทางการศึกษา (แบบ ปพ.) ศึกษา ใหโ้รงเรียนในสังกัด ตามระเบยีบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา ใหโ้รงเรียนในสังกัด ครบทกุแบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

27 โครงการพฒันาแหล่ง เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง - จัดท าสวนสมุนไพร 50,000         50,000         50,000         นักเรียนร้อยละ 80 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ในโรงเรียน เรียนรู้ใหน้ักเรียนศึกษา - จัดท าเรือนเพาะช า ใช้แหล่งเรียนรู้ที่ ส าหรับศึกษาค้นควา้ บา้นเขาตูม

ค้นควา้ หลากหลายส าหรับศึกษา เพิ่มเติม
ค้นควา้เพิ่มเติม

28 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของ ปรับปรุงหลักสูตรสถาน 20,000         20,000         20,000         โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน
สถานศึกษาใหเ้หมาะสม ศึกษา ศึกษาที่ผ่านการพฒันา ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา บา้นเขาตูม
กับสถานศึกษา และปรับปรุงร้อยละ 100
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29 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 532,000       532,000       532,000       นักเรียนจบ ป.6 มีวฒิุ นักเรียนจบ ป.6 มีวฒิุ โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวฒิุการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ทางการศึกษาทางอิสลาม ทางการศึกษาทางอิสลาม บา้นเขาตูม

ทางอิสลาม ร้อยละ 100
30 โครงการจัดท าศูนย์ เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีแหล่ง นักเรียนในโรงเรียน 50,000         50,000         50,000         นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน

การเรียนรู้ส าหรับ เรียนรู้ ในสังกัด อบจ. ปตัตานี ศูนย์การเรียนรู้ ร้อยละ 80 บา้นเขาตูม
เด็กปฐมวยั

31 โครงการเตรียมความ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทกัษะ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 10,000         10,000         10,000         นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนได้แสดง โรงเรียน
พร้อม เพื่อส่งเสริมทกัษะ ด้านวชิาการของ อปท. ทกัษะด้านวชิาการของ ทกัษะทางวชิาการที่ ความสามารถของตนเอง บา้นเขาตูม
ด้านวชิาการ หรือหน่วยงานอื่นๆ อปท. หรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานต่างๆ จัด ได้รับรางวลัและ

ร้อยละ 100 คนรอบข้าง
32 โครงการตลาดนัดวชิาการ เพื่อจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนในโรงเรียน 100,000       100,000       100,000       โรงเรียนในสังกัด ครูและนักเรียนได้แสดง โรงเรียน

โรงเรียนบา้นเขาตูม และการแข่งขันทกัษะ ที่อยู่ในสังกัดและโรงเรียน และโรงเรียน ที่อยู่ ความสามารถและมี บา้นเขาตูม
ทางวชิาการ ที่อยู่ใกล้เคียง ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ปฏสัิมพนัธท์ี่ดีกับโรงเรียน

ร้อยละ 90 ใกล้เคียง
33 โครงการพฒันาหอ้งสมุด เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน จัดซ้ือหนังสือหอ้งสมุด 100,000       100,000       100,000       นักเรียนและครูได้มี นักเรียนมีหนังสือ/ โรงเรียน

โรงเรียน นักศึกษามีหนังสือส าหรับ จัดหาส่ือเทคโนโลยี หนังสือ/ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือเทคโนโลยี  ค้นควา้ บา้นเขาตูม
ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม ส าหรับการศึกษาค้นควา้ ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม หาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ 70
34 โครงการต้อนรับสู่เดือน เพื่อใหน้ักเรียนเหน็ความ นักเรียนปฏบิติัศาสนกิจใน 80,000         80,000         80,000         นักเรียนปฏบิติัศาสนกิจ นักเรียนเหน็ความส าคัญ โรงเรียน

รอมฎอน ส าคัญของการเข้าสู่เดือน เดือนรอมฎอน ในเดือนรอมฎอน และปฏบิติัศาสนกิจ บา้นเขาตูม
รอมฎอนและส่งเสริม ร้อยละ 80 ในเดือนรอมฎอน
การปฏบิติัศาสนกิจ
ของนักเรียนในเดือน
รอมฎอน
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35 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนมีอาหาร จัดอาหารกลางวนั 2,184,000     2,200,000     2,200,000     นักเรียนทกุคนมีอาหาร นักเรียนมีอาหารกลางวนั โรงเรียน
กลางวนัรับประทานทกุวนั ใหน้ักเรียนทกุวนั กลางวนัรับประทานทกุวนั รับประทาน บา้นเขาตูม

36 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน 20,000         20,000         20,000         โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน โรงเรียน
สถานศึกษาที่สอดคล้อง ศึกษาที่ผ่านการพฒันา ศึกษาที่ผ่านการพฒันา ศึกษาที่ผ่านการพฒันา บา้นตะบงิตีงี
กับหลักสูตรแกนกลาง และปรับปรุงใช้ และปรับปรุงร้อย และปรับปรุงใหส้อดคล้อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 100 กับความต้องการ
และเพื่อจัดท าหลักสูตร ของทอ้งถิ่น
สถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของทอ้งถิ่น

37 โครงการอบรมเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนมีคุณธรรม นักเรียนและเยาวชนใน 100,000       150,000       200,000       นักเรียนและเยาวชน นักเรียนและเยาวชนใน โรงเรียน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน ต าบลลุโบะยิไร ในต าบลลุโบะยิไร ต าบลลุโบะยิไร มีคุณธรรม บา้นตะบงิตีงี
จริยธรรม ชีวติตามแนวทางอิสลาม เข้าร่วมอบรมเยาวชน และจริยธรรมในการ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ด าเนินชีวติตามแนวทาง
จริยธรรม ร้อยละ 80 อิสลาม

38 โครงการอบรมค่ายภาษา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี นักเรียนโรงเรียน 90,000         90,000         90,000         นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีทกัษะทางด้าน โรงเรียน
อังกฤษ(English  Camp) ทกัษะทางด้านภาษา บา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงี เข้าร่วม ภาษาอังกฤษ ตระหนักถึง บา้นตะบงิตีงี

อังกฤษ ตระหนักถึงความ อบรมค่ายภาษาอังกฤษ ความส าคัญมีทศันคติที่ดี
ส าคัญ มีทศันคติที่ดี (English  Camp) ต่อภาษาอังกฤษ
ต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 และสามารถใช้ในชีวติ
และสามารถใช้ในชีวติ ประจ าวนัได้
ประจ าวนัได้
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39 โครงการจัดท าศูนย์ เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมีแหล่ง นักเรียนในโรงเรียน 50,000         50,000         50,000         นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ศูนย์ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก เรียนรู้ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี การเรียนรู้ ร้อยละ 80 บา้นตะบงิตีงี
ปฐมวยั

40 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลามศึกษา 388,000       388,000       388,000       นักเรียนที่จบชั้นประถม นักเรียนที่จบชั้นประถม โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวฒิุทางการ ในโรงเรียน ศึกษาปทีี่ 6 และชั้นมัธยม ศึกษาปทีี่ 6 และชั้นมัธยม บา้นตะบงิตีงี

ศึกษาอิสลาม ศึกษาปทีี่ 3 มีวฒิุทางการ ศึกษาปทีี่ 3 มีวฒิุทางการ
ศึกษาอิสลามร้อยละ 100 ศึกษาอิสลาม

41 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียนโรงเรียน 10,000         10,000         10,000         นักเรียนโรงเรียนบา้น นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน
ความพร้อมเพื่อส่งเสริม ในการเข้าร่วมแข่งขัน บา้นตะบงิตีงี ตะบงิตีงี ที่ได้รับการ บา้นตะบงิตีงีมีความพร้อม บา้นตะบงิตีงี
ทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการของ คัดเลือกเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมแข่งขัน

องค์กรปกครอง เพื่อส่งเสริมทกัษะด้าน ทกัษะด้านวชิาการของ
ส่วนทอ้งถิ่น วชิาการ ร้อยละ 100 องค์กรปกครอง
และหน่วยงานอื่นๆ ส่วนทอ้งถิ่น 

และหน่วยงานอื่นๆ
42 โครงการมหกรรมวชิาการ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ ทางโรงเรียนได้จัด 120,000       150,000       150,000       โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน

งานวชิาการของครู นิทรรศการ และกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ พฒันาการทางด้านการ บา้นตะบงิตีงี
และนักเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงาน ผลงานทางวชิาการของครู จัดการศึกษาของโรงเรียน

ทางวชิาการของครู และนักเรียน ร้อยละ 100
และนักเรียน

43 โครงการตลาดวชิาการ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ ทางโรงเรียนได้จัด 30,000         50,000         50,000         โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน
อนุบาล งานวชิาการของครูและ นิทรรศการ และกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ พฒันาการทางด้านการ บา้นตะบงิตีงี

นักเรียนอนุบาล เพื่อเผยแพร่ผลงาน ผลงานทางวชิาการของครู จัดการศึกษาของโรงเรียน
ทางวชิาการของครู และนักเรียนอนุบาล 
และนักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100
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44 โครงการพฒันาแหล่ง เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง ทางโรงเรียนได้จัดท าสวน 80,000         80,000         80,000         นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ในโรงเรียน เรียนรู้ ที่หลากหลาย สมุนไพรชนิดต่างๆ ส าหรับศึกษาค้นควา้ ส าหรับศึกษาค้นควา้ บา้นตะบงิตีงี

ตอบสนองกับการศึกษา และปา้ยชื่อต้นไม้ เพิ่มเติม ร้อยละ 80 เพิ่มเติม
ค้นควา้ของโรงเรียน ภายในโรงเรียน

45 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนทกุคนได้รับ จัดอาหารกลางวนั 1,440,000     1,440,000     1,440,000     นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน
ประทานอาหารกลางวนั และน้ าด่ืมใหเ้พยีงพอ อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า บา้นตะบงิตีงี
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กับนักเรียนทกุคน ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม
ครบ 5 หมู่ และมีน้ าด่ืม ที่สะอาดและเพยีงพอ ที่สะอาด และเพยีงพอ
ที่สะอาดด่ืมอย่างเพยีงพอ ร้อยละ 100

46 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี 80,000         80,000         80,000         โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
ปรับปรุงบรรยากาศ ใหเ้อื้อต่อการศึกษา มีหอ้งที่มีหอ้งเรียนและ มีหอ้งเรียนและหอ้ง บา้นตะบงิตีงี
หอ้งเรียนและหอ้ง และความเปน็ระเบยีบ หอ้งปฏบิติัการมีความเปน็ ปฏบิติัการที่มีความเปน็
ปฏบิติัการต่างๆ เรียบร้อย ระเบยีบเรียบร้อย ระเบยีบเรียบร้อย

ร้อยละ 100
47 โครงการอนุรักษอ์าหาร เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี นักเรียนโรงเรียน 50,000         80,000         80,000         นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน

พื้นเมือง ทกัษะทางด้านงานอาชีพมี บา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงีมีความรู้ และทกัษะในการท าขนม บา้นตะบงิตีงี
ทศันคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ และทกัษะในการท าขนม พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพ
อาหารพื้นเมือง พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพ เพื่อหารายได้ ช่วยเหลือ
และสามารถใช้ในการ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ครอบครัวได้ 
ประกอบอาชีพเสริม ครอบครัวได้ ร้อยละ 80
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ที่เข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวได้
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48 โครงการอาซูรอสัมพนัธ์ เพื่อสืบสานความเปน็ จัดโครงการอาซูรอสัมพนัธ์ 50,000         50,000         50,000         นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนและชุมชน โรงเรียน
อัตลักษณ์แหง่ความ โดยโรงเรียนและชุมชนมี และชุมชนบา้นตะบงิตีงีมี มีส่วนร่วมในการจัด บา้นตะบงิตีงี
สมานฉันท ์อนุรักษ์ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ความร าลึกถึงเหตุการณ์ กิจกรรมอาซูรอสัมพนัธ์
ประเพณีที่ส าคัญทางด้าน ประเพณีทอ้งถิ่น ทางประวติัศาสตร์ 
ศาสนา เกิดความสามัคคี และสืบสานวฒันธรรม
ของคนในชุมชน ของคนมุสลิม

49 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหน้ักเรียนมีความ นักเรียนมีความสามารถ 100,000       100,000       100,000       นักเรียนมีความสามารถ นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียน
การอ่านกีรออาตี สามารถในการอ่าน ในการอ่าน อัลกรุอาน ในการอ่าน อัลกรุอาน ในการอ่าน อัลกรุอาน บา้นตะบงิตีงี
ภาคฤดูร้อน อัลกรุอาน ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง และชัดเจน ที่ถูกต้อง และชัดเจน ที่ถูกต้องและชัดเจน

และชัดเจนตามหลัก ตามหลักตัจญวดี ตามหลักตัจญวดี ตามหลักตัจญวดี
ตัจญวดี ร้อยละ 80

50 โครงการพฒันาหอ้งสมุด เพื่อใหเ้ด็กนักเรียน จัดซ้ือหนังสือหอ้งสมุด 100,000       100,000       100,000       นักเรียนและครูได้มี นักเรียนมีหนังสือ/ โรงเรียน
โรงเรียน นักศึกษามีหนังสือส าหรับ จัดหาส่ือเทคโนโลยี หนังสือ/ส่ือเทคโนโลยี  ส่ือเทคโนโลยี  ค้นควา้ บา้นตะบงิตีงี

ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม ส าหรับการศึกษาค้นควา้ ค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม หาความรู้เพิ่มเติม
ร้อยละ 70
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1 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพื่อร่วมเทดิพระเกียรติ สนับสนุนการจัดโครงการ 40,000         40,000         40,000         นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กองคลัง
ลูกเสือ ประจ าป ี2559 ถวายความจงรักภกัดี ชุมนุมลูกเสือ เกิดทกัษะเพิ่มขึ้น ของโรงเรียนมีความรู้ (อุดหนุน)

ต่อพระบาทสมเด็จ ร้อยละ 70 ความเข้าใจและสามารถ
พระเจ้าอยู่หวั พระประมุข ใช้ชีวติร่วมกันบนพื้นฐาน
ของคณะลูกเสือแหง่ชาติ ของคุณธรรมจริยธรรม
และเพื่อส่งเสริม
การพฒันากิจการลูกเสือ 

2 โครงการอาหารมื้อเช้า เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี จัดอาหารเช้าใหน้ักเรียน 368,000       - - นักเรียนทกุคนมีอาหาร นักเรียนมีอาหารเช้า กองคลัง
พฒันาการด้านร่างกาย ทกุวนั จ านวน 92 คน เช้ารับประทานทกุวนั รับประทาน (เงินอุดหนุน)
ตามวยั มีน้ าหนัก อัตราหวัละ 20 บาท
และส่วนสูงตามเกณฑ์ ต่อมื้อ ต่อวนั ต่อคน

3 โครงการพฒันาการศึกษา เพื่ออบรมใหค้วามรู้เร่ือง นักเรียนในสังกัดต ารวจ 48,000         - - นักเรียนในสังกัดต ารวจ นักเรียนได้เรียนรู้และ กองคลัง
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ตระเวนชายแดนที่ 444 ตระเวนชายแดน ได้เรียนรู้ เข้าใจในหลักศาสนา (อุดหนุน)

และเข้าใจในหลักศาสนา และน าไปปฏบิติัอย่าง
ร้อยละ 90 ของจ านวน ถูกต้องใช้ในชีวติ
ผู้เข้ารับการอบรม ประจ าวนั
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ

แนวทางพัฒนาที ่1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น
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4 โครงการส่งเสริม เพื่อพฒันาครูผู้สอน -อบรมปฏบิติัการพฒันา 225,000       - - ร้อยละ 100 ของครู ครูผู้สอนภาษาไทย กองคลัง 
และพฒันการอ่านออก ภาษาไทยชั้นประถม วทิยาฐานะครู มีความเข้าใจเกี่ยวกับ น าความรู้ที่ได้รับ (อุดหนุน)
เขียนได้และการส่ือสาร ศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียน -ศึกษาดูงาน (การสอน เทคนิคการสอน แบบ ไปใช้ในการจัดการเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ แบบแจกลูกสะกดค า BBL และสอนแบบ การสอนได้อย่างมี
การศึกษาประถมศึกษา ที่บรูณาการการสอนแบบ แจกลูกสะกดค า ประสิทธภิาพ
เขต 1 ใหม้ีความรู้ (BBL)
และทกัษะในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
BBL (Brain Base 
Learning)

5 โครงการวทิยุรอมฎอน เพื่อจัดรายการวทิยุมุ่งเน้น จัดรายการวทิยุในเดือน 64,000         - - ประชาชนได้ความรู้ในการ สังคมไทยมีความสงบ กองคลัง
ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง ใหค้วามรู้ประชาชนเกี่ยวกับ รอมฎอน ปฏบิตัตนในเดือนรอม สุขและประชาชนด าเนิน (อุดเหนุน)
แหง่ประเทศไทย คุณค่าในการปฏบิติัตนใน ฎอนเพิ่มขึ้นรอยละ 80 ชีวติได้อย่างมีความสุข
จังหวดัปตัตานี เดือนรอมฎอน จากจ านวนผู้รับฟงัพื้นที่

จังหวดัปตัตานี
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1 โครงการจัดงานเนื่อง เพื่อเปน็การร่วม จัดงานในรอบปี 300,000       300,000       300,000       จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
ในวนัรัฐพธิ ีและราชพธิี น้อมร าลึกและสดุดี ในวโรกาสต่างๆ น้อมร าลึกและสดุดีในวนั สืบสานในงานรัฐพธิี

ในพธิกีารต่างๆ เช่น งานวนัจักรี รัฐพธิแีละวนัราชพธิต่ีาง ๆ อันดีงาม และการจัดงาน
วนัฉัตรมงคล เปน็ต้น ได้ตามเปา้หมาย ตามวาระโอกาสวนัส าคัญ

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพื่อน้อมร าลึกใน สนับสนุนการจัดงานวนัพอ่ 100,000       100,000       100,000       มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ
พระชนมพรรษาพระบาท พระมหากรุณาธคุิณ และวนัแม่แหง่ชาติ ได้น้อมร าลึกถึง จงรักภกัดีต่อสถาบนั
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ของพระบาทสมเด็จ พระมหากรุณาธคุิณ พระมหากษตัริย์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ ตามโครงการฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ  ได้ตามเปา้หมาย 

เนื่องในโอกาสวนัคล้าย ร้อยละ 90
วนัพระราชสมภพ

3 โครงการส่งเสริมศาสนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือส่ิงอุปโภค บริโภค 1,500,000     1,500,000     1,500,000     วดั มัสยิด และนักโทษ ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ส านักปลัดฯ
ในเทศกาลต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม ใหก้ับวดั มัสยิด นักโทษ ในเรือนจ าร้อยละ 90 ผู้น าศาสนาและทาง

ทางศาสนาใหก้ับวดั ในเรือนจ า และอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมและ ราชการเปน็ไปด้วยดี
มัสยิด และนักโทษ ในเทศกาลทางศาสนา สนับสนุนส่ิงของบริโภค
ในเรือนจ า ตามเทศกาล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
แนวทางการพัฒนาที ่1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา
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4 โครงการจัดงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ จัดกิจกรรม สันทนาการ 100,000       100,000       100,000       บคุลากรใน อบจ.  สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
วนัสถาปนาองค์การบริหาร อบจ.และสร้างความ กิจกรรมทางศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหวา่งข้าราชการลูกจ้าง 
ส่วนจังหวดัปตัตานี สามัคคีระหวา่งข้าราชการ และนิทรรศการ อย่างทั่วถึง และ ส.อบจ.

ลูกจ้าง และ ส.อบจ. ของ อบจ.ปน. 
5 โครงการจัดเตรียมการ เพื่อเปน็การแสดงถึงความ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ 200,000       200,000       200,000       เตรียมการรับเสด็จ ข้าราชการ ประชาชน ส านักปลัดฯ

รับเสด็จฯ พระบรม จงรักภกัดีต่อสถาบนั ในโอกาสเสด็จเยือน ด้านอาคารและสถานที่ ทั่วไปได้ร่วมกันแสดง
วงศานุวงศ์ พระมหากษตัริย์ อบจ.ปตัตานี โดยการ ที่เกี่ยวข้องเปน็ไปด้วย ความจงรักภกัดี 

และพระมหากรุณาธคุิณ ตกแต่งอาคารสถานที่ ความเรียบร้อย ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
ของพระบรมวงศานุวงศ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
เนื่องในโอกาสเสด็จปฏบิติั
พระราชกรณียกิจ 
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี

6 โครงการเข้าร่วมงานเฉลิม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมได้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส านักปลัดฯ
พระเกียรติพระบาท พระบาทสมเด็จ บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี แสดงออกถึงความ องค์การบริหาร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระเจ้าอยู่หวั เนื่องใน สมาชิกสภาองค์การบริหาร จงรักภกัดี และน้อมร าลึก ส่วนจังหวดัปตัตานี 
เนื่องในโอกาสมหามงคล โอกาสมหามงคลเฉลิม ส่วนจังหวดัปตัตานี ถึงพระมหากรุณาธคุิณ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
เฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมพรรษา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ของพระบาทสมเด็จ พนักงานจ้าง และบคุลากร
วนัที่ 5 ธนัวาคม 2558 5 ธนัวาคม 2558 พนักงานจ้าง และบคุลากร พระเจ้าอยู่หวั ขององค์การบริหาร

ตระหนักถึงพระราช ขององค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวดัปตัตานี 
ประวติั พระราชกรณียกิจ จังหวดัปตัตานีและ ได้ร่วมกันแสดงออก
การทรงงานหนักของ นักศึกษา ซ่ึงความจงรักภกัดีแด่
พระองค์ทา่นในทกุๆ ด้าน องค์พระบาทสมเด็จ
ตลอดระยะเวลายาวนาน พระเจ้าอยู่หวั
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7 โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนในการด าเนินการ 500,000       500,000       500,000       ใหก้ารส่งเสริมและ กิจกรรมที่จัดขึ้น ส านักปลัดฯ
การจัดงานต่างๆ ของ ในกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น งานส าคัญของชาติ สนับสนุนกิจกรรมของ ประสบความส าเร็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั วนัส าคัญของจังหวดั องค์กรตามวาระและ และเปน็ที่พงึพอใจ

การจัดนิทรรศการ โอกาส ได้ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานองค์การ ของการจัดกิจกรรม
บริหารส่วนจังหวดัในงาน
ประจ าป ีงานกาชาด ฯลฯ

8 โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน จัดอบรมเยาวชนผู้สอน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     เยาวชนและประชาชน  ท าใหเ้ยาวชน กองกิจการสภา
การอ่านอัลกุรอาน และประชาชนสามารถ การอ่านอัลกุรอาน ร้อยละ 90 ใหค้วามสนใจ  และประชาชนสามารถ
ตามแนวกีรออาตี อ่านคัมภร์ีอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตีในพื้นที่ ในการฝึกอบรมการอ่าน อ่านคัมภร์ีอัลกุรอาน

ตามแนวกีรออาตี จังหวดัปตัตานี จ านวน  อัลกุรอานมากยิ่งขึ้น ได้อย่างถูกต้อง
2 รุ่น และได้มีส่วนร่วมในการ

เปน็ครูผู้สอนการอ่าน   
อัลกุรอานในชุมชนมากขึ้น

9 โครงการฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดอบรมครูโรงเรียน 300,000       300,000       300,000       ครูโรงเรียนเอกชน ครูโรงเรียนเอกชน กองกิจการสภา
โรงเรียนเอกชนสอน ความรู้ใหแ้ก่ครูโรงเรียน เอกชนสอนศาสนา สอนศาสนา ร้อยละ 90 สอนศาสนาสามารถ
ศาสนา เอกชนสอนศาสนา สามารถน าความรู้ น าความรู้มาปรับใช้

และหลักการบริหาร ในการจัดการเรียน
จัดการเพื่อการพฒันา การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ
คุณภาพชีวติใหก้ับนักเรียน ยิ่งขึ้น
โรงเรียนเอกชนได้อย่าง
มีประสิทธผิล
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10 โครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     คณะกรรมการอิสลาม สามารถน าความรู้มาปรับ กองกิจการสภา
คณะกรรมการอิสลาม และยกระดับการเรียน คณะกรรมการอิสลาม ในพื้นที่ 5 จังหวดั ใช้ และยกระดับในการ
ประจ า 5 จังหวดั การสอนของโรงเรียน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ชายแดนใต้ร้อยละ 70  จัดการเรียนการสอน
ชายแดนใต้ ตาดีกาใน 5 จังหวดั ได้รับการพฒันาความรู้

ชายแดนใต้ และยกระดับการสอน
ที่สอดคล้องกับสังคม
ปจัจุบนัมากยิ่งขึ้น

11 โครงการตาดีกาสัมพนัธ์ เพื่อใหน้ักเรียนและครู จัดหรือเข้าร่วมมหกรรม 1,000,000     1,000,000     1,000,000     นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครูและผู้บริหาร กองแผนฯ
ผู้สอนผู้บริหารโรงเรียน ตาดีกา 5 จังหวดัชายแดน ได้น าความรู้ที่ได้รับ ได้มีความรู้
ตาดีกา ในพื้นที่ 5 จังหวดั ภาคใต้ มาพฒันาการเรียน และประสบการณ์เพื่อ
ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาส การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ น ามาประยุกต์ใช้
แลกเปล่ียนความรู้ มากยิ่งขึ้น ในการเรียน

12 โครงการอบรมจริยธรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 30,000          -  - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
พฒันาคุณภาพชีวติ ในหลักศาสนาที่ถูกต้อง ด้านจริยธรรม ใหแ้ก่ ร้อยละ 90  ได้รับ และเข้าใจในหลักการ
บา้นเขาตูม และสามารถน าไปปรับใช้ ประชาชนในพื้นที่ ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้

ในชีวติประจ าวนั ต.เขาตูม อ.ยะรัง ในชีวติประจ าวนั
จ.ปตัตานี 

13 โครงการอบรมจริยธรรม เพื่อใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 150,000        -  - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
เยาวชนบา้นตะโละ- ในหลักศาสนาที่ถูกต้อง ทางด้านจริยธรรม ร้อยละ 90  ได้รับ และเข้าใจในหลักการ
ดือรามัน และสามารถน าไปปรับใช้ ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้

ในชีวติประจ าวนั ในชีวติประจ าวนั
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14 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 224,000       - - ร้อยละ 70 ประชาชน เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น กองแผนฯ
ชีวติมุสลีมะห ์อ.ไม้แก่น มุสลีมะหม์ีความรู้ ใหก้ับมุสลีมะห์ มีการเรียนรู้ หลักศาสนา มุสลีมะหม์ีความรู้ (ประชาคม)
จ.ปตัตานี ความเข้าใจในหลัก ความเข้าใจในหลัก

อัลอิสลาม อัลอิสลาม
15 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหเ้ยาวชนมีความรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 1,000,000     - - ประชาชนในพื้นที่ เยาวชนมีความรู้ความ กองแผนฯ

คุณธรรมเยาวชน ความเข้าใจในหลักศาสนา ใหแ้ก่เยาวชน เกี่ยวกับ ร้อยละ 90  ได้รับการ เข้าใจในหลักศาสนา 
เสริมสร้างสันติสุข และสามารถด าเนินชีวติ ศาสนาได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมและสนับสนุน และสามารถด าเนินชีวติ
12 อ าเภอ จังหวดัปตัตานี ตามแนวทางของศาสนา กิจกรรมทางศาสนา ตามแนวทางอิสลาม

อย่างถูกต้อง ได้อย่างถูกต้อง
16 โครงการสืบสานวฒันธรรม เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวฒันธรรม 30,000         - - ประชาชนได้รู้จักวฒันธรรม ประชาชนได้รู้จักประเพณี กองแผนฯ

พื้นบา้นและอาหารโบราณ ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น พื้นบา้น และอาหาร ทอ้งถิ่นและอาหารโบราณ วฒันธรรมทอ้งถิ่น
ชุมชน และอาหารโบราณ โบราณ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มีความส านึกรัก 

และอนุรักษป์ระเพณี
และอาหารโบราณ

17 โครงการจดังานประเพณี  เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 300,000       300,000       300,000       ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนได้ทราบถึง กองคลัง
ชักพระอ าเภอโคกโพธิ ์ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ใหเ้ปน็ กับชีวติ เช่น ภมูิปญัญา ได้เหน็คุณค่า คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม (อุดหนุน)
คร้ังที่ 27 และงานมหกรรม การสืบทอดสู่เยาวชน ทอ้งถิ่น และอื่น ๆ ศิลปวฒันธรรมในทอ้งถิ่น ในทอ้งถิ่น
สินค้าชุมชน “หนึ่งต าบล รุ่นหลัง เพื่อสร้างความรัก
หนึ่งผลผลิตภณัฑ์”  ความสามัคคีความสันติสุข
ประจ าป ี2559 ใหเ้กิดขึ้นในสังคม ชุมชน

และครอบครัว
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18 โครงการฝึกอบรมเด็กและ เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 120,000       120,000       120,000       ประชาชนในพื้นที่ เยาวชนเกิดความรัก กองคลัง
เยาวชนไทยมุสลิมภาค ในจริยธรรมอิสลาม สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ร้อยละ 90  ได้รับการ สามัคคี มีคุณธรรม (อุดหนุน)
ฤดูร้อน (ฟรัดูอิน) ที่เหมาะสมกับวยั ส่งเสริมและสนับสนุน จริยธรรม และสามารถ

กิจกรรมทางศาสนา อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

19 โครงการอบรมมุอัลลัฟ เพื่อใหค้วามรู้พื้นฐาน อบรมใหค้วามรู้ 200,000        - - มุสลิมใหม่ได้ความรู้ มุสลิมใหม่ในพื้นที่จังหวดั กองคลัง
เกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้ที่ แก่มุสลิมใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ปตัตานีได้เรียนรู้และ (อุดหนุน)
เข้ารับการอบรม ของจ านวนผู้เข้ารับ เข้าใจในอิสลามที่ถูกต้อง

การอบรม ตามหลักค าสอนของ
ศาสนา

20 โครงการพฒันาทกัษะ เพื่อพฒันาองค์ความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ 700,000        - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ผู้เข้ารับการอบรม กองคลัง
การอ่านคุตบะฮฺ เกี่ยวกับการน าเสนอ เกี่ยวกับเทคนิค รับการอบรมมีความรู้ ได้พฒันาทกัษะการอ่าน (อุดหนุน)
(บรรยายธรรม) ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ การน าเสนอบทคุตบะฮฺ และเทคนิคการน าเสนอ คุตบฮฺุ

ปจัจุบนัและถูกต้อง คุตบะฮฺเพิ่มมากขึ้น
แก่สังคมอันจะน าไปสู่
การสร้างสังคมสันติสุข

21 โครงการงานเทศกาล เพื่อเผยแพร่ประชา- สนับสนุนงบประมาณสมทบ 500,000       - - ประขาชนร้อยละ 70 ภาพลักษณ์ของจังหวดั กองคลัง
ปลากะพงและของดี สัมพนัธศิ์ลปวฒันธรรม จัดงานวนัปลากะพง ได้รับรู้และสืบสาน ปตัตานีได้รับการส่งเสริม (อุดหนุน)
เมืองยะหร่ิง คร้ังที่ 22 และสืบสานวฒันธรรม อ.ยะหร่ิง วฒันธรรมประเพณี และประชาสัมพนัธใ์ห้
ประจ าป ี2559 ประเพณีของ อ.ยะหร่ิง รู้จักอย่างแพร่หลาย
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22 โครงการอนุรักษ์ เพื่อปลูกฝังศิลปวฒันธรรม หมู่บา้นพื้นที่จังหวดั 500,000       - - ประชาชนได้ร่วมกัน ประชาชนได้ตระหนัก กองคลัง
และสืบสานขนบ อันดีงามของจังหวดั ปตัตานี อนุรักษศิ์ลปะและ และร่วมกันอนุรักษ์ (อุดหนุน)
ธรรมเนียมและ ปตัตานีเพื่อเปน็การ วฒันธรรม ศิลปและวฒันธรรม
ศิลปวฒันธรรมในพื้นที่ อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม
จ.ปตัตานี

23 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,000,000     - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง
ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 4 มีสถานที่พบปะ ประชุม จริยธรรม ขนาดกวา้ง มีสถานที่พบปะประชุม สถานที่พบปะสัมมนา
บา้นยางแดง ต.นาประดู่ ได้สะดวก และเปน็ลาน 6 ม.ยาว 12 ม. จัดกิจกรรมทางศาสนา ประชุม ได้สะดวกยิ่งขึ้น
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ในการจัดกิจกรรมของ สูง 3.20 ม.

เยาวชน
24 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เปน็สถานที่รวบ ก่อสร้างอาคารศูนย์  - 4,000,000     - ร้อยละ 40 ประชาชน ประชาชนได้มีศูนย์การ กองช่าง

ศูนย์พฒันาแหล่งการเรียนรู้ รวมความรู้ของทอ้งถิ่น แหง่การเรียนรู้จ านวน ได้เรียนรู้ และค้นหา เรียนรู้ และเปน็แหล่ง
ม.2 ต.บาราโหม อ.เมือง ใหป้ระชาชนได้ใช้เปน็ 1 หลัง ข้อมูล ความรู้และรวบรวม
จ.ปตัตานี แหล่งสืบค้นข้อมูล ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

25 โครงการจัดซ้ือวสัดุสมทบ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น 4,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
การก่อสร้างบรูณะสถาน การซ่อมแซมสถานที่ หนิ อิฐ ดินทราย เหล็ก  ประชาชนมีสถานที่ ประกอบศาสนกิจและมี
ที่ส าคัญทางศาสนา เช่น ส าคัญทางศาสนา ฯลฯ สมทบการก่อสร้าง และประกอบศาสนกิจ ศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรม
มัสยิด วดั อาคารละหมาด ซ่ึงเปน็ที่ยึดเหนี่ยวทาง ศาสนาสถานและศูนย์ และฝึกอบรมจริยธรรม อย่างเพยีงพอ
ศูนย์จริยธรรม และอื่นๆ จิตใจของประชาชน จริยธรรมประจ าหมู่บา้น อย่างเพยีงพอ
 ใน จังหวดัปตัตานี 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เปน็สถานที่ศึกษา ก่อสร้างอาคารศูนย์การ 2,000,000     - - ร้อยละ 70 ของ เพื่อใหผู้้พกิารและผู้ด้อย กองช่าง
ศูนย์การศึกษาพเิศษพื้นที่ ของผู้พกิารและผู้ด้อย ศึกษาพเิศษจ านวน 1 ผู้พกิารมีสถานที่ศึกษา โอกาสได้มีสถานที่ศึกษา
จังหวดัปตัตานี โอกาสต่าง ๆ หลัง พื้นที่จังหวดัปตัตานี หาความรู้
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27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนใน ปรับปรุงซ่อมแซม 350,000       - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

อาคารเอนกประสงค์ พื้นที่มีสถานที่ พบปะ อาคารเอนกประสงค์  มีสถานที่พบปะ ประชุม สถานที่พบปะสัมมนา

ม.6 ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ประชุมได้สะดวกยิ่งขึ้น กวา้ง 5 ม. ยาว 1,170 ม. ประชุม ได้สะดวกยิ่งขึ้น

จ.ปตัตานี

28 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงอาคารศูนย์ 500,000       - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ศูนย์จริยธรรมประจ า มีสถานที่พบปะ ประชุม จริยธรรม ขนาดกวา้ง มีสถานที่พบปะประชุม สถานที่พบปะสัมมนา

อ าเภอเมือง ได้สะดวก และเปน็ลาน 7 ม.ยาว 12 ม. จัดกิจกรรมทางศาสนา ประชุม ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ต.จะบงัติกอ อ.เมือง ในการจัดกิจกรรมของ สูง 7 ม.

จ.ปตัตานี เยาวชน

29 โครงการจ้างเหมารักษา ปอ้งกันและรักษาอาคาร จ้างเหมาบริการรักษา 244,800       - - มีเจ้าหน้าที่รักษา อาคารศูนย์แสดงและ กองช่าง

ความปลอดภยัอาคาร ทางราชการใหม้ีความ ความปลอดภยั, อาคาร ความปลอดภยัตลอด จ าหน่ายสินค้าหนึ่ง

ศูนย์แสดงและจ าหน่าย ปลอดภยั ศูนย์แสดง และจ าหน่าย เวลาและสามารถรักษา ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง สินค้าทุ่งนเรนท์ ความปลอดภยัให้ (OTOP) มีความ

ผลิตภณัฑ์ (OTOP) อ.หนองจิก จ.ปตัตานี อาคาร ปลอดภยั

30 โครงการเยี่ยมเยียน เพื่อเปน็การท านุบ ารุง จัดซ้ือเคร่ืองอัฐบริขารต่างๆ 150,000       150,000       150,000       วดัและมัสยิดในพื้นที่เส่ียง วดัได้รับเคร่ืองอัฐบริขาร กองการศึกษา
ศาสนสถานในพื้นที่ ศาสนาหลักของประชาชน เช่น เทยีนพรรษา ได้รับเคร่ืองปจัจัยที่จ าเปน็ และเคร่ืองใช้ต่างๆ
จังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เคร่ืองปจัจัยไทยธรรม และเคร่ืองใช้อื่นๆ อย่างเพยีงพอ

และเคร่ืองใช้อื่นๆ ร้อยละ 70 ของ
ใหก้ับวดัในพื้นที่
จังหวดัปตัตานี
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31 โครงการจัดงานพธิร่ีวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าชุมชน 600,000       600,000       600,000       ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม กองการศึกษา
ละหมาดเนื่องในวนั ประเพณีและวฒันธรรม ผู้น าศาสนา เยาวชน กิจกรรมได้ปฏบิติั ในการอนุรักษป์ระเพณี
ฮารีรอยอฮัจย์ อันดีงามของทอ้งถิ่น และประชาชนใน ศาสนกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ และวฒันธรรมอันดีงาม
ประจ าป ี2559 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ จ.ปตัตานี จ านวน 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของทอ้งถิ่น รวมทั้งได้มี

ประชาชนในทอ้งถิ่นได้มี ประมาณ 5,000 คน โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมกันท ากิจกรรมในวนั วนัส าคัญทางศาสนา
ในวนัส าคัญทางศาสนา ฮารีรอยอฮัจย์
อิสลาม สร้างสายสัมพนัธ์
ความสามัคคี ความเปน็
อันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน

32 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้ เยาวชนและประชาชน 100,000       100,000       100,000       เยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา
ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญา ทางด้านศิลปวฒันธรรม ในพื้นที่ จ.ปตัตานี ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรัก ความสามัคคี
ทอ้งถิ่น ประจ าป ี2559 และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 1,000 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ ใช้ชีวติอยู่ร่วมกันบน

ของเยาวชนและประชาชน ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ทางด้าน พื้นฐานของความมี
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ศิลปวฒันธรรมเพื่อน ามา คุณธรรม จริยธรรม
ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด ประยุกต์ใช้ในการพฒันา ได้อย่างมีความสุข
ประโยชน์ หา่งไกล คุณภาพชีวติแก่ครอบครัว และมีจิตส านึกด้านคุณค่า 
ยาเสพติด ชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น ประโยชน์ของศิลป

ร้อยละ 60
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

33 โครงการสนับสนุนแหเ่รือ เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนการแต่งเรือ 30,000         30,000         30,000         ประชาชนที่เข้าร่วม สามารถเผยแพร่คุณค่า กองการศึกษา
พระในพื้นที่จังหวดัปตัตานี วฒันธรรมอันดีของทอ้งถิ่น ในเทศกาลชักพระของวดั โครงการเกิดความสามัคคี ทางวฒันธรรม

เปดิโอกาสใหป้ระชาชน ในเขตพื้นที่อ าเภอไม้แก่น ร้อยละ 60 และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 
ได้มีส่วนร่วมในการ เกิดความสามัคคี เสียสละ
สืบทอดประเพณี ใหแ้ก่บคุคลในองค์กร
วฒันธรรมอันเก่าแก่สืบไป

34 โครงการพฒันาส่ือ เพื่อใหค้รูได้พฒันา ครูมีการพฒันาการสอน 35,000         - - ครูมีส่ือการสอนที่มี ครูมีการพฒันาการสอน โรงเรียน
การเรียนการสอนโดยการ การสอนโดยอาศัยการมี โดยอาศัยการมีส่วนร่วม ส่วนร่วมของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของคน บา้นเขาตูม
มีส่วนร่วมของครู ชุมชน ส่วนร่วมของคนในชุมชน ของคนในชุมชน และชุมชน ร้อยละ 80 ในชุมชนและสามารถ
และนักเรียน แก้ปญัหาการเรียน

ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
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1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 800,000       800,000       800,000       อาสาสมัครสาธารณสุข อสม. มีศักยภาพ ส านักปลัดฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข และสร้างขวญัก าลังใจ และทศันศึกษาดูงาน ได้รับการพฒันาศักยภาพ ในการท างานมากยิ่งขึ้น
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สาธารณสุขในพื้นที่ การท างาน ร้อยละ 80 

จังหวดัปตัตานี
2 โครงการจัดท าปา้ย เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้ข้อมูล จัดท าปา้ยและส่ือ 6,000,000     6,000,000     6,000,000     ประชาชนได้รับข้อมูล เยาวชนและประชาชน ส านักปลัดฯ

และส่ือประชาสัมพนัธ์ พื้นฐานต่าง ๆ จาก ประชาสัมพนัธ ์ ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ใหค้วามรู้แก่เยาวชน อบจ.ปตัตานี เพื่อสร้าง รณรงค์ใหเ้ยาวชน ร้อยละ 90 จาก อบจ.ปตัตานี
และประชาชนทั่วไป จิตส านึกใหเ้ยาวชนได้ ปฏบิติัตนใหถู้กต้องตาม

ปฏบิติัตนตามกรอบ วฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ศีลธรรมจริยธรรม ประเพณีอันดีงาม และวถิี
และวฒันธรรมอันดี ชีวติในทอ้งถิ่น

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อใหผู้้ปว่ยได้มีความรู้ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ ว ี 150,000       200,000       200,000       โครงการฝึกอบรมส่งเสริม ผู้ปว่ยมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัดฯ
สุขภาพและสร้างความ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ และผู้ปว่ยเอดส์ สุขภาพและสร้างความ เกี่ยวกับการส่งเสริม
เข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อ สุขภาพเพิ่มขึ้น
เอช ไอ ว ีและผู้ปว่ยเอดส์ เอช ไอ ว ีและผู้ปว่ยเอดส์ 
ในเขตพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในเขตพื้นที่จังหวดัปตัตานี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
แนวทางพัฒนาที ่1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

ที่
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4 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาและสร้างความ อบรมเชิงปฏบิติัการ 750,000       - - ร้อยละ 70 ของผู้เข้า สตรีมุสลิมมีความเข้มแข็ง กองคลัง 
สตรีและครอบครัว เชื่อมั่นใหส้ตรีมุสลิม เพื่อฝึกทกัษะการส่ือสาร รับการอบรมมีความ มีทกัษะ และมีส่วนร่วม (อุดหนุน)
สู่การขับเคล่ือนสังคม มีความเข้มแข็ง เปน็ฐาน การสร้างแรงจูงใจ สามารถและศักยภาพ ในการขับเคล่ือนใหเ้กิด
สันติสุข พลังการขับเคล่ือน และการปรับพฤติกรรม ในการบริหารจัดการ การพฒันาและช่วยเหลือ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ครอบครัวได้อย่าง แก้ไขปญัหาสังคมที่เกิดขึ้น
ปญัหาใหก้ับชุมชน มีประสิทธภิาพ
และสังคม

5 โครงการสานเสวนา เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพ พบปะแลกเปล่ียนข้อมูล 500,000        - - ผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถ ผู้น าชุมชนมีแนวทาง กองคลัง
ผู้น า 3 ฝ่าย ระหวา่งผู้น าทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมกันก าหนดแนวทาง น าแนวทางการแก้ไข ในการเสริมสร้างความรัก (อุดหนุน)

อันจะน าไปสู่การสร้าง การเสริมสร้างความ ปญัหาของชุมชนได้ ความสามัคคี ความร่วมมือ
เครือข่ายการพฒันาสังคม เข้มแข็งของชุมชนร่วมกัน ร้อยละ 60 และความเข้มแข็งของ
ร่วมกัน ชุมชนร่วมกัน

6 โครงการพฒันา เพื่อใหมุ้สลีมะหต์ระหนัก จัดกิจกรรมใหมุ้สลีมะห์ 180,000        - - ร้อยละ 70 ของผู้เข้า สตรีมุสลิมมีความเข้มแข็ง กองคลัง
ศักยภาพมุสลีมะห์ และเตรียมพร้อมในการ ได้พฒันาศักยภาพ รับการอบรมมีความ มีทกัษะ และมีส่วนร่วม (อุดหนุน)
มารดาแหง่วรีชน เล้ียงดูบตุรหลานอย่างดี การเรียนรู้ภายใต้ สามารถและศักยภาพ ในการขับเคล่ือนใหเ้กิด

เพื่อใหเ้ติบโตเปน็ บรรยากาศแหง่อิสลาม ในการบริหารจัดการ การพฒันาและช่วยเหลือ
ประชาชาติอิสลาม ครอบครัวได้อย่าง แก้ไขปญัหาสังคมที่เกิดขึ้น
ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ มีประสิทธภิาพ

7 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อส่งเสริม ครัวเรือน สนับสนุนปจัจัยการพฒันา 626,100       - - ครัวเรือนเปา้หมาย ครัวเรือนเปา้หมายสามารถ กองคลัง
ชีวติครัวเรือนยากจนสู่การ ยากจนใหส้ามารถบริหาร ครัวเรือนยากจนเปา้หมาย มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น บริหารจัดการชีวติตนเอง (อุดหนุน)
เปน็ครัวเรือนต้นแบบ จัดการชีวติตนเอง สู่การเปน็ครัวเรือนต้นแบบ และพน้เกณฑ์ความยากจน ได้อย่างเหมาะสม

ได้อย่างเหมาะสม
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8 โครงการจัดงานเฉลิม เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา สนับสนุนการจัดงานวนัพอ่ 40,000         - - ประชาชนได้แสดงออกถึง ได้แสดงออกถึงความ กองคลัง
พระชนมพรรษาสมเด็จ กรุณาธคุิณของพระบาท และวนัแม่แหง่ชาติ ความจงรักภกัดี และเข้า จงรักภกัดี (อุดหนุน)
พระนางเจ้าสิริกิตต์ิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร่วมงานวนัพอ่ และวนัแม่
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมราชินีนาถ แหง่ชาติ
(วนัพอ่และวนัแม่แหง่ชาติ) และบพุการี เนื่องในโอกาส

วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
9 โครงการเสริมสร้างทกัษะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ อบรมใหค้วามรู้ 70,000         - - ครอบครัวมุสลิมใหม่ได้ มุสลิมใหม่ในพื้นที่จังหวดั กองคลัง

ชีวติครอบครัวมุสลิมใหม่ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก แก่มุสลิมใหม่เดือนละ ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ปตัตานีได้เรียนรู้และ (อุดหนุน)
จังหวดัปตัตานี ค าสอนของศาสนาอิสลาม 1 คร้ัง ตลอดปงีบประมาณ ของจ านวนผู้เข้ารับการ เข้าใจในอิสลามที่ถูกต้อง

ในทกุมิติแก่ครอบครัว อบรม ตามหลักค าสอนของ
มุสลิมใหม่ ศาสนา

10 โครงการพฒันาบคุลิกภาพ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ทาง ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 160,000       - - ผู้น าครอบครัวสามารถ สามารถพฒันาตนเอง กองคลัง
มุสลิม (ผู้น าครอบครัว) ศาสนา แก่ผู้น าครอบครัว เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดปี พฒันาตนเองและชุมชน ครอบครัว ไปในทางที่ (อุดหนุน)

ใหส้ามารถพฒันาตนเอง งบประมาณ ได้ดีร้อยละ 70 ดีขึ้น
และชุมชนได้ในโอกาส
ต่อไป

11 โครงการคุณธรรมดี เพื่อใหเ้ยาวชนอ าเภอ เยาวชนในพื้นที่จังหวดั 100,000       100,000       100,000       เยาวชนที่เข้ารับอบรม เยาวชนมีคุณธรรม กองการศึกษาฯ
จริยธรรมเด่น เน้นอีบาดัต กะพอ้ มีคุณธรรม ปตัตานี จ านวน 300 คน สามารถน าความรู้ จริยธรรมที่ดี สามารถ
ในพื้นที่อ าเภอกะพอ้    และจริยธรรม มาประยุกต์ในชีวติ ด าเนินชีวติอยู่ในเกณฑ์
จังหวดัปตัตานี ประจ าวนั ร้อยละ 80 ของอัลกรุอาน

และอัซซุนนะ
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โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
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หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

ที่

12 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อใหเ้ยาวชนใช้เวลาวา่ง กลุ่มครอบครัวทั่วไป 150,000       150,000       150,000       เยาวชนที่เข้ารับการอบรม เยาวชนรู้จักใช้เวลาวา่ง กองการศึกษาฯ
ใส่ใจครอบครัว หา่งไกล ใหเ้ปน็ประโยชน์ มีความรู้ ในชุมชน 12 ต าบล มีความรู้ ความเข้าใจถึง ใหเ้ปน็ประโยชน์ 
ยาเสพติด ความเข้าใจถึงโทษ ของอ าเภอโคกโพธิ์ โทษและพษิภยัของ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

และพษิภยัของยาเสพติด ยาเสพติดเพิ่มขึ้น และส่ิงอบายมุข
ร้อยละ 60

13 โครงการอบรมนักเรียน เพื่อใหเ้ยาวชนใช้เวลาวา่ง เยาวชนโรงเรียนในสังกัด 100,000       100,000       100,000       เยาวชนที่เข้ารับ เยาวชนรู้จักใช้เวลาวา่ง กองการศึกษาฯ
และเยาวชนเพื่อส่งเสริม ใหเ้ปน็ประโยชน์ มีความรู้ อบจ.ปตัตานี การอบรมมีความรู้ ใหเ้ปน็ประโยชน์ 
คุณธรรมจริยธรรมในการ ความเข้าใจถึงโทษ ความเข้าใจถึงโทษ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ด าเนินชีวติตามแนวทาง และพษิภยัของยาเสพติด และพษิภยัของยาเสพติด และส่ิงอบายมุข
อิสลาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือ เพื่อใหป้ระชาชนและเด็ก เด็กนักเรียนชาย - หญิง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ประชาชนและเด็กนักเรียน ประชาชนและเด็กนักเรียน ส านักปลัดฯ
ประชาชนและเด็กนักเรียน นักเรียนที่ยากจนมีคุณภาพ ที่ยากจนในจังหวดัปตัตานี ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือ 
ตามโครงการจังหวดั ชีวติที่ดีขึ้น เพื่อใหผู้้บริหาร จ านวน 12 อ าเภอ จากทางราชการ รวมทั้งได้รับประโยชน์
เคล่ือนที่ สามารถได้พบปะเยี่ยมเยียน อ าเภอละ 50 คน ร้อยละ 80          จากการช่วยเหลือ

ราษฎรและเด็กนักเรียนใน ประชาชนชาย - หญิง  ของทางราชการ
พื้นที่อย่างใกล้ชิด ที่ยากจนในจังหวดัปตัตานี 

12 อ าเภอ อ าเภอละ 
50 คน

2 โครงการคุ้มครองเด็ก เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 500,000       500,000       500,000       เยาวชนในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
เยาวชนและสตรี ในสถานศึกษาได้มีความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา ได้รับการอบรม ได้มีความรู้ในด้าน

ความเข้าใจถึงกฎหมาย ในสถานศึกษาของรัฐ เชิงปฏบิติัการ กฎหมาย การคุ้มครอง
การลงโทษต่อการกระท า และเอกชน ร้อยละ 80 สิทธใินขั้นต้น
ผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี
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แนวทางพัฒนาที ่1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการสนับสนุนและ เพื่อใหป้ระชาชนและ จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 500,000       500,000       500,000       ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนได้รับการ ส านักปลัดฯ
ส่งเสริมการใหค้วามรู้ ชุมชนได้เรียนรู้การปอ้งกัน แผ่นพบั เพื่อใหค้วามรู้ จากปา้ยประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธไ์ด้อย่าง
เร่ืองสุขภาพ โรคที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ แก่ประชาชนในการ และแผ่นพบัเกี่ยวกับโรค ทั่วถึงสามารถปอ้งกัน

ฤดูกาล เช่น ไข้เลือดออก เฝ้าระวงัการปอ้งกันและ ตามฤดูกาลได้ร้อยละ 70 ตนเองจากโรคตาม
ทางเดินอาหาร อุจจาระ การรักษา ฤดูกาลได้
ร่วง และโรคฟนัผุ ฯลฯ

4 โครงการอบรมเชิง เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มีโอกาส ผู้สูงอายุของแต่ละชมรม 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความรู้และทกัษะ ส านักปลัดฯ
ปฏบิติัการพฒันาคุณภาพ ปฏบิติัธรรม เสริมสร้าง ทั้ง 12 อ าเภอ มีทกัษะในการดูแล ในการดูแลสุขภาพกาย
ชีวติและการปฏบิติัธรรม สมาธ ิมีความรู้ทกัษะ สุขภาพกายและสุขภาพจิต และสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุ ในการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต
5 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธิ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 80 ของคนพกิาร ผู้พกิารได้รับการดูแลและ ส านักปลัดฯ

ผู้พกิารในพื้นที่จังหวดั ของผู้พกิารตลอดถึง ผู้พกิารและผู้ปกครอง ได้รับความรู้และบริการ ได้รับการช่วยเหลือจาก
ปตัตานี ใหค้วามรู้แก่ผู้ดูแลคนพกิาร ของผู้พกิาร ด้านการฟื้นฟสูมรรถภาพ ภาครัฐอย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถช่วยเหลือ สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ที่จ าเปน็ตรงกับความ
ผู้พกิารได้ อ านวยความสะดวก ต้องการ

แก่ผู้พกิาร
6 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ฝึกอบรมอาชีพ 200,000       200,000       200,000       ร้อยละ 80 ของ ท าใหค้นพกิาร เด็กก าพร้า ส านักปลัดฯ

ส าหรับคนพกิาร แก่คนพกิาร เด็กก าพร้า ส่งเสริมการประกอบอาชีพ คนพกิาร เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาสสามารถ
เด็กก าพร้า และ และผู้ด้อยโอกาส ตามความถนัด ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการ ด ารงชีวติอยู่ในสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาส จังหวดั ใหด้ ารงชีวติอยู่ในสังคมได้ ส่งเสริมอาชีพตามความ มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
ปตัตานี เหมือนคนปกติทั่วไป ถนัด
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7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างการพฒันา จัดอบรมสัมมนาจัดแข่งขัน 500,000       1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะ ส านักปลัดฯ
และพฒันาคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติใหก้ับผู้สูงอายุ กีฬาเนื่องในวนัส่งเสริม ได้มีโอกาสพบปะและ และท ากิจกรรมร่วมกัน
ผู้สูงอายุจังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สุขภาพผู้สูงอายุจังหวดั ท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย

ปตัตานี และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
8 โครงการส่งเสริมสถานภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวดั 350,000       350,000       350,000       กลุ่มสตรีได้เข้ารับการ กลุ่มสตรีสามารถมีรายได้ ส านักปลัดฯ

และบทบาทของสตรี ในการพฒันาตนเอง ปตัตานี อบรมและทศันศึกษา เพิ่มขึ้นพน้ขีดความยากจน
มุ่งสู่สังคมเสมอภาค ของสตรีใหเ้ปน็ที่ยอมรับ ดูงานส่งเสริมอาชีพ ตามเกณฑ์ จปฐ.กลุ่มสตรี
อย่างยั่งยืน ต่อสังคม และกระตุ้นให้ ร้อยละ 80 มีความรักความสามัคคี

ผู้น าสตรีมีความรู้ ในชุมชนกลุ่มสตรีสามารถ
ความสามารถ และเปน็ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
ต้นแบบในการพฒันาตน สตรีในหมู่บา้น
เพื่อขยายผลแก่สตรี
กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

9 โครงการพฒันาทกัษะชีวติ เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ จัดอบรมเพื่อพฒันา 360,000       360,000       360,000       กลุ่มแม่บา้นในจังหวดั สตรีแม่บา้นมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดฯ
กลุ่มสตรีแม่บา้น แม่บา้นและครอบครัว คุณภาพชีวติและทกัษะ ปตัตานีเข้ารับการอบรม ที่ดี มีความรู้ สามารถ

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ชีวติพื้นฐานของแม่บา้น พฒันาคุณภาพชีวติ ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับ
เด็กและเยาวชนซ่ึงเปน็ ร้อยละ 90 บคุคลในครอบครัวและ
ผลผลิตในสถาบนั ชุมชนได้ชุมชนและ
ครอบครัวใหเ้ปน็คนดีมี สังคมได้รับการพฒันา
ความสุขและมีคุณธรรม สู่สังคมสันติสุข
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหส้ถาบนั
ครอบครัว
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10 โครงการสอนภาษามือไทย เพื่อใหค้วามรู้ทางด้าน จัดอบรมสอนภาษามือไทย 400,000       400,000       400,000       คนหหูนวกและผู้ดูแล คนหหูนวกที่ไม่รู้หนังสือ ส านักปลัดฯ
ใหก้ับคนหหูนวกที่ไม่รู้ การใช้ภาษามือไทยในการ ใหแ้ก่คนหหูนวก คนพกิารมีทกัษะการใช้ สามารถอ่านออกเขียนได้
หนังสือจังหวดัปตัตานี ส่ือสารใหก้ับคนหหูนวก ภาษามือและส่ือสาร สามารถติดต่อส่ือสารกับ

กับผู้อื่นได้ ร้อยละ 80 คนหหูนวกด้วยกัน 
และบคุคลทั่วไปได้

11 โครงการส่งเสริม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน สนับสนุนการด าเนินงาน 300,000       300,000       300,000       เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
การด าเนินงานของ ได้ทราบถึงสิทธบิทบาท ของสภาเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ถึงสิทธิ ถึงบทบาทหน้าที่
สภาเด็กและเยาวชน หน้าที่ของตนเพื่อพฒันา ในจังหวดัปตัตานี และบทบาทหน้าที่ของตน ของตนเองในสังคม
จังหวดัปตัตานี ทกัษะด้านผู้น าเด็ก ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชน

และเยาวชน ได้รับการพฒันาทกัษะ
ด้านผู้น า

12 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เยาวชนจังหวดัปตัตานี 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 90 ของเยาวชน เยาวชนเข้าใจด้าน ส านักปลัดฯ
เข้าค่ายเยาวชน ต่อการด ารงชีวติด้วย (ในระบบ และนอกระบบ เข้าใจด้านคุณธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

คุณธรรมและศีลธรรม การศึกษา) และจริยธรรม เยาวชนมีจิตส านึกต่อการ
อันดีงาม เพื่อสร้างจิต ด ารงชีวติด้วยคุณธรรม
ส านึกในการรับผิดชอบ และศีลธรรมอันดีงาม 
ต่อการแก้ไขปญัหา เยาวชนสามารถน าความรู้
และพฒันาสังคมเพื่อ ที่ได้ไปประพฤติ
เสริมสร้างทกัษะการเข้า และปฏบิติัในชีวติประจ าวนั
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และเรียนรู้วถิีชีวติ
และสัมผัสบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกัน
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13 โครงการอบรมเพื่อพฒันา เพื่อใหค้วามรู้แก่ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 50,000         50,000         50,000         คนพกิาร ร้อยละ 90 คนพกิารและผู้ดูแล ส านักปลัดฯ
ศักยภาพคนพกิาร คนพกิารเกี่ยวกับสิทธิ คนหหูนวก และผู้ดูแล ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ได้รับการพฒันาศักยภาพ
จังหวดัปตัตานี และประโยชน์ของคนพกิาร คนพกิาร และสวสัดิการที่ตนพงึจะได้ และสวสัดิการตาม

ความจ าเปน็
14 โครงการจ้างคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิารได้มีโอกาส คนพกิารในพื้นที่ 400,000       400,000       400,000       ร้อยละ 80 ของคนพกิาร คนพกิารมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดฯ

ท างาน ท างานหรือด ารงชีวติ จังหวดัปตัตานี มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น
ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

15 โครงการจ้างนักเรียน เพื่อเปน็การส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา 30,000         30,000         30,000         นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
นักศึกษาท างานในช่วงปดิ ใหน้ักเรียน นักศึกษา ผู้มีวฒิุการศึกษาไม่ต่ ากวา่ ได้รับการจ้างงาน ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ภาคเรียน ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 ประโยชน์ นักเรียน 

ประโยชน์เพื่อช่วยแบง่เบา (จบมัธยมศึกษาปทีี่ 3) นักศึกษามีรายได้ระหวา่ง
ภาระของผู้ปกครอง และอายุไม่ต่ ากวา่ 15 ปี ปดิภาคเรียน 
และสามารถสร้าง และมีประสบการณ์
ประสบการณ์ในการ ในการท างาน
ท างาน

16 โครงการส่งเสริมพฒันาการ เพื่อคัดกรอง ส่งเสริม อบรมอาสาสมัคร 4,036,200     - - เด็กปฐมวยัของจังหวดั เด็กปฐมวยัในพื้นที่จังหวดั ส านักปลัดฯ
เด็กปฐมวยั จังหวดัปตัตานี กระตุ้นและติดตาม สาธารณสุข และครูผู้ดูแล ปตัตานี ได้รับการคัดกรอง ปตัตานี ได้รับการเฝ้าระวงั

พฒันาการเด็กปฐมวยั เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก พฒันการในแต่ละช่วงอายุ ส่งเสริม กระตุ้น 
ทกุคนตามช่วงอายุ ใหมีความรู้ในการแนะน า 9, 18, 30, 42, เดือน และติดตามพฒันาการ
โดยบคุลากรสาธารณสุข พอ่ แม่ ผู้ปกครอง ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่องโดยพอ่แม่

ในการประเมินพฒันาการ ผู้ดูแล อสม. และบคุลากร
เด็กด้วยตนเอง สาธารณสุขในพื้นที่

ส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยั
มีพฒันาการที่สมวยั
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17 โครงการเข้าค่ายพฒันา -เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจ -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 800,000        -  - ร้อยละ 90 ของเยาวชน เยาวชนเกิดความรัก กองแผนฯ
เด็กภาคฤดูร้อน ในจริยธรรมอิสลามที่ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เข้าใจด้านคุณธรรม สามัคคี มีคุณธรรม 

เหมาะสมกับวยั และอื่น ๆ และจริยธรรม จริยธรรม และสามารถ
-เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั

18 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพื่อประชาสัมพนัธ์ -จัดฝึกอบรมใหก้ับแกนน า 4,500,000     4,500,000     4,500,000     กลุ่มสตรีมุสลีมะห ์ มุสลีมะหไ์ด้รับความรู้คู่ กองแผนฯ
ครอบครัวมุสลิมจังหวดั บทบาทอ านาจหน้าที่ สตรีมุสลิม สามารถน าความรู้ คุณธรรมถูกต้องตามหลัก
ปตัตานี ของ อบจ.ปน. -จัดทศันศึกษาดูงาน มาประยุกต์ในชีวติ อัลอิสลาม, สามารถน า

-เพื่อสตรีมุสลิมได้มีโอกาส -จัดกิจกรรมวนัพบปะ ประจ าวนั ร้อยละ 80    ความรู้ไปปฏบิติัอบรม
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ มุสลีมะห์ ส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว

19 โครงการทศันศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพฒันา -จัดฝึกอบรมแกนน า 150,000       - - ร้อยละ 90 ของเยาวชน แกนน าเยาวชมีจิตส านึก กองแผนฯ
ดูงาน เพื่อเพิ่ม จิตส านึกด้านคุณธรรม เยาวชนดือรามัน เข้าใจด้านคุณธรรมและ ด้านคุณธรรม (ประชาคม)
ประสิทธภิาพในการ จริยธรรมแก่แกนน า -ทศันศึกษาดูงาน จริยธรรม และจริยธรรม สามารถ
ปฏบิติังาน กลุ่มเยาวชน พลังเยาวชนดือรามัน น าความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ดือรามัน ต.ตะโละดือรามัน สร้างภมูิคุ้มกันด้าน ใช้ในการด าเนินชีวติ
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี จิตใจเพื่อใหม้ีพฤติกรรม

ในเชิงสร้างสรรค์ 
มีจิตส านึกในการกระท า
ความดี 

20 โครงการบรรยาย เพื่อส่งเสริมเจตคติ จัดฝึกอบรมบรรยาย 265,560       - - ครูและบคุลากรทางการ ข้าราชการครูและบคุลากร กองแผนฯ
ทางวชิาการข้าราชการครู และทศันคติที่ดีต่อการ ใหค้วามรู้แก่ข้าราชการครู ศึกษาได้น าความรู้ ทางการศึกษาปฏบิติังาน
และบคุลากร ปฏบิติังานครูและบคุลากร และบคุลากรทางการ มาปรับปรุงการเรียน ในหน้าที่อย่างมี
ทางการศึกษา ทางการศึกษา ศึกษา การสอน ร้อยละ 70 ประสิทธภิาพ
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21 โครงการจัดหาคู่มือ เพื่อใหผู้้สูงอายุสามารถ - จัดหาคู่มือบนัทกึสุขภาพ 7,307,840     - - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุมีการรับรู้ภาวะ กองแผนฯ
บนัทกึสุขภาพผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพและแก้ปญัหา ผู้สูงอายุ ที่ดีขึ้น สุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
จังหวดัปตัตานี ด้านสุขภาพด้วยตนเอง - อบรมชี้แจงการใช้คู่มือ

ส่งเสริมและปรับเปล่ียน บนัทกึสุขภาพผู้สูงอายุ
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ใหก้ับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทกุระดับ
- ประเมิน/ติดตาม

22 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ เพื่อใหผู้้ปว่ยที่สมควร จัดต้ังศูนย์ฟื้นฟู 4,805,400     - - ผู้ปว่ยที่หลังจ าหน่าย มีศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพ กองคลัง 
ผู้ปว่ยผู้และพกิารจังหวดั ได้รับการฟื้นฟสูมรรถภาพ สมรรถภาพในชุมชน จากโรงพยาบาล ในชุมชนระดับต าบล (อุดหนุน)
ปตัตานี อย่างเต็มทหีลังจ าหน่าย ระดับต าบล 60 แหง่ ได้รับการฟื้นฟ ูร้อยละ 60 จ านวน 60 แหง่

จากโรงพยาบาลปตัตานี
ไปฟื้นฟสูมรรถภาพ
ต่อเนื่องที่ชุมชนใกล้บา้น

23 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการพฒันา -ฝึกอบรม 150,000       - - ผู้สูงอายุ ร้อยละ 70 ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะ กองคลัง
ชีวติผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติใหก้ับผู้สูงอายุ -ทศันศึกษาดูงาน ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน และท ากิจกรรมร่วมกัน (อุดหนุน)
อ าเภอปะนาเระ ในพื้นที่อ าเภอปะนาเระ -กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย 

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
24 โครงการสตรีจิตอาสา เพื่อสนับสนุนใหเ้กิด -ฝึกอบรมและพฒันา 400,000       - - เครือข่ายสตรีมีจิตอาสา แกนน าสตรีมีศักยภาพ กองคลัง

เพื่อเรียนรู้ตามแนว การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศักยภาพเครือข่ายสตรี และส านึกในจริยธรรม สามารถน าความรู้ (อุดหนุน)
พระราชด าริ ประสบการณ์ด้านอาสา -ทศันศึกษาดูงาน คุณงามความดีเพิ่มมากขึ้น ที่ได้รับมาปฎบิติังาน

สมัครในการท ากิจกรรม และส่งเสริมการพฒันา
ที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม งานด้านจิตอาสาใหเ้กิด
และสามารถปรับใช้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในพื้นที่
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25 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหเ้กิดความรัก จัดอบรมใหก้ับสมาชิกและ 269,000       - - กลุ่มมุสลีมะหแ์ละบคุคล มุสลีมะหไ์ด้รับความรู้คู่ กองคลัง
มุสลีมะหแ์ละบคุคลทั่วไป  ความสามัคคี บคุคลทั่วไปใหก้ับ ทั่วไปไปได้ความรู้ความ คุณธรรมถูกต้องตาม (อุดหนุน)
ปทีี่ 10 และกลุ่มสตรีมุสลิมมีความ คณะกรรมการสมาชิก เข้าใจในหลักค าสอนของ หลักอัลอิสลาม, สามารถ

เข้าใจในหลักค าสอน มุสลีมะห์ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 น าความรู้ไปปฏบิติัอบรม
ของศาสนาอิสลาม ส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว

26 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาและสร้าง -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 341,050       - - องค์กรสตรีได้รับการ องค์กรสตรีในทกุระดับ กองคลัง
องค์กรสตรี อ.ปะนาเระ ความเชื่อมั่นใหผู้้น าสตรี และทกัษะการจัดระบบ พฒันาศักยภาพได้ดี มีความเข้มแข็ง พร้อม (อุดหนุน)
จ.ปตัตานี มีความเข้มแข็ง เปน็ฐาน ความคิด ยิ่งขึ้น เปน็ฐานในการพลักดัน

ในการขับเคล่ือนกิจกรรม -ศึกษาดูงานด้านการมี การขับเคล่ือนใหเ้กิด
เพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับ ส่วนร่วมในชุมชน การพฒันา และพร้อม
ชุมชนและสังคม ขององค์กรสตรี ช่วยเหลือสังคมในการ

แก้ไขปญัหาของสังคม
ทกุ ๆ ด้าน และทกุระดับ

27 โครงการมุสลีมะหสั์มพนัธ์ เพื่อใหมุ้สลีมะหเ์กิดความ ชมรมมุสลีมะหโ์คกโพธิ์ 100,000       100,000       100,000       มุสลีมะหท์ี่เข้ารับการ มุสลีมะหเ์กิดความรัก กองการศึกษา
ในพื้นที่อ าเภอโคกโพธิ์ สามัคคีในหมู่คณะ จ านวน  200 คน อบรมมีความสามัคคี ความสามัคคีในหมู่คณะ 
จังหวดัปตัตานี พฒันาตนเองสู่การเรียนรู้ สามารถพฒันาตนเอง พฒันาตนเองสู่การเรียนรู้

ที่ดีขึ้น สู่การเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น ที่ดีขึ้น
ร้อยละ 60

28 โครงการยกระดับคุณภาพ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ประชาชน จ านวน 100,000       100,000       100,000       ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่อ าเภอ กองการศึกษา
ชีวติจากการเรียนรู้สู่การ ของประชาชนในพื้นที่ 200  คน ที่เข้าร่วมอบรมมีคุณภาพ ปะนาเระจังหวดัปตัตานี 
ปฏบิติัในพื้นที่อ าเภอ จังหวดัปตัตานี ที่ดีขึ้น ร้อยละ 60 มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
ปะนาเระ
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29 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหมุ้สลีมะหใ์นอ าเภอ มุสลีมะหแ์ละบคุคลทั่วไป 100,000       100,000       100,000       มุสลีมะหใ์นพื้นที่ที่เข้าร่วม เกิดการรวมกลุ่มเปน็ชมรม กองการศึกษา
มุสลีมะหใ์นพื้นที่อ าเภอ หนองจิก มีความรู้ ในอ าเภอหนองจิก การอบรมมีความรู้ มุสลีมะหอ์ าเภอหนองจิก
หนองจิก ความเข้าใจในศาสนา 100 คน มุสลีมะห์ ความเข้าใจในศาสนา สามารถปฏบิติัตามแบบ

อิสลามตามรูปแบบ และเยาวชนเรียนกีรออาตี อิสลามตามแบบของทา่น ซุนนะ
ของทา่นศาสดามูฮัมหมัด 100 คน ศาสดา (ซ.ล) ร้อยละ 60
(ซ.ล)

30 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น ชมรมมุสลีมะหอ์ าเภอ 150,000       150,000       150,000       มุสลีมะหใ์นพื้นที่ที่เข้าร่วม มุสลีมะหไ์ด้รับความรู้ กองการศึกษา
ชีวติมุสลีมะหใ์นพื้นที่ มุสลีมะหม์ีความรู้ ไม้แก่น 300 คน อบรมสามารถปฏบิติั คู่คุณธรรมที่ถูกต้อง
อ าเภอไม้แก่น ความเข้าใจในหลัก ตามแบบอย่างซุนนะ ตามหลักอิสลาม

อัลอิสลาม ร้อยละ 60
31 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ยาวชน เยาวชนในพื้นที่จังหวดั 500,000       500,000       - เยาวชนได้รับความรู้ - เยาวชนในพื้นที่สามารถ กองการศึกษา

เยาวชนความรู้คู่คุณธรรม ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปตัตานี จ านวน 700 คน ด้านคุณธรรมและ น าความรู้ที่ได้รับไปเปน็
น าพาสู่อาเซียน ได้พฒันาศักยภาพในด้าน จริยธรรม ร้อยละ 80 พื้นฐานการศึกษา

วชิาการและหลักคุณธรรม ในระดับต่อไป
จริยธรรมอันดีตามหลัก - เยาวชนในพื้นที่สามารถ
ศาสนาอิสลาม น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใช้ในชีวติ
ประจ าวนัได้

32 โครงการจัดซ้ือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นมัธยม 500,000       500,000       500,000       นักเรียนระดับชั้นมัธยม นักเรียนที่เข้าร่วม กองการศึกษา
และสนับสนุนอุปกรณ์ ใหเ้ยาวชนในพื้นที่ ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. ศึกษาตอนต้น สังกัด สช. โครงการมีสุขภาพที่ดี
ในการดูแลสุขภาพ มีสุขภาพที่ดี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
ของนักเรียน ได้รับอุปกรณ์สนับสนุน

การดูแลสุขภาพร้อยละ 60
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33 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ยาวชน เยาวชนในพื้นที่จังหวดั 500,000       500,000       - เยาวชนได้รับความรู้ - เยาวชนในพื้นที่สามารถ กองการศึกษา
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรม ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปตัตานี จ านวน 700 คน ด้านคุณธรรมและ น าความรู้ที่ได้รับไปเปน็
น าพาสู่อาเซียน ได้พฒันาศักยภาพในด้าน จริยธรรม ร้อยละ 80 พื้นฐานการศึกษา

วชิาการและหลักคุณธรรม ในระดับต่อไป
จริยธรรมอันดีตามหลัก - เยาวชนในพื้นที่สามารถ
ศาสนาอิสลาม น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใช้ในชีวติ
ประจ าวนัได้
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1 โครงการส่งเสริม เพื่อเตรียมความพร้อม จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 8,000,000     8,000,000     8,000,000     ประชาชนมีวสัดุอุปกรณ์ ประชาชนมีอัตรา ส านักปลัดฯ
และด าเนินงานการ และแนวทางปอ้งกัน และอื่นๆ ส าหรับเตรียม ปอ้งกันโรคระบาดในพื้นที่ การเจ็บปว่ย
ปอ้งกันโรคระบาดในพื้นที่ การแพร่ระบาดของ ความพร้อมใหก้ับ จังหวดัปตัตานีได้ ด้วยโรคระบาดลดลง
จังหวดัปตัตานี โรคต่างๆ เช่น ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 80

โรคไข้หวดันก จังหวดัปตัตานี
โรคไข้เลือดออก 
โรคชิคุนกุนยา  
โรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุใ์หม่ เปน็ต้น

2 โครงการพฒันา อปท. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน - อบรมใหค้วามรู้ 500,000       500,000       500,000       ประชาชนได้รับความรู้ ปญัหาโรคเอดส์ ส านักปลัดฯ
ในการปอ้งกันและแก้ไข ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา - ทศันศึกษาดูงาน ในการปอ้งกันและแก้ไข ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
ปญัหาโรคเอดส์ โรคเอดส์ของ อปท. ปญัหาโรคเอดส์ ลดลง

3 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจ เพื่อสนับสนุนสารตรวจ จัดซ้ือชุดตรวจสาร 8,000,000     - - ใหก้ารสนับสนุนชุดตรวจฯ ผู้เสพหรือผู้ติดยาได้เข้ารับ ส านักปลัดฯ
สารเสพติดใหก้ับ ส่ิงเสพติดใหก้ับหน่วยงาน เสพติด และวสัดุ ใหก้ับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบดัรักษาฟื้นฟู
หน่วยงานของรัฐในเขต ของรัฐในเขตพื้นที่ อุปกรณ์อื่นๆ ร้อยละ 80 สมรรถภาพ เพิ่มขึ้น 
พื้นที่จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
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4 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนในพื้นที่ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 500,000       500,000       500,000       เยาวชนในพื้นที่ อัตราการติดยาเสพติด ส านักปลัดฯ
รณรงค์เพื่อปอ้งกัน จังหวดัปตัตานีได้มีความรู้ เยาวชนทั่วไป ได้รับการอบรมปอ้งกัน ของเยาวชนในพื้นที่
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ความเข้าใจและตระหนัก และแก้ไขยาเสพติด จังหวดัปตัตานี ลดลง

ในพษิภยัของยาเสพติด ร้อยละ 70
5 โครงการรณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชน จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ 200,000       200,000       200,000       ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธก์ารปอ้งกัน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และแผ่นพบั เพื่อให้ เกี่ยวกับปญัหายาเสพติด ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแก้ไขปญัหายาเสพติด เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด ความรู้เบื้องต้นแก่ และการดูแลสุขภาพ ปญัหายาเสพติด 
และปญัหาด้านสุขภาพ และปญัหาด้านสุขภาพ ประชาชน ร้อยละ 90 และการดูแลสุขภาพ

6 โครงการลานสร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้ เยาวชนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่ 300,000       300,000       300,000       การแพร่ระบาดยาเสพติด เปน็การสร้างภมูิคุ้มกัน ส านักปลัดฯ
เยาวชนรุ่นใหม่หา่งไกล เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ จังหวดัปตัตานี ทั้งในระบบ ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ไม่ใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียง
ยาเสพติด  และ TO BE เพื่อใหเ้ยาวชนหา่งไกล และนอกระบบ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
NUMBER ONE ยาเสพติดโดยใช้ดนตรี ลดลง เยาวชนกล้าแสดงออก

เปน็ตัวหลักเพื่อยกระดับ และมีส่วนร่วมในการจัด
มาตรฐานการเล่นดนตรี กิจกรรมปญัหาการแพร่
ของเยาวชนในจังหวดั ระบาดยาเสพติด
ปตัตานี ของเยาวชนลดลง

7 โครงการปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันอัตราการปว่ย ประชากร จ านวน 8,000,000     - - อัตราการปว่ยด้วยโรค สามารถปอ้งกันโรค ส านักปลัดฯ
และควบคุมโรคไข้ ด้วยโรคไข้เลือดออก 12 อ าเภอ ในจังหวดั ไข้เลือดออกของประชากร ไข้เลือดออกไม่ใหแ้พร่
เลือดออก ของประชากรในจังหวดั ปตัตานี ในชุมชนลดลง ร้อยละ 80 ระบาดในจังหวดัปตัตานีได้

ปตัตานีเพื่อสร้างความ
ร่วมมือในชุมชนในการ
แก้ไขปญัหาและควบคุม
ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก
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8 โครงการรณรงค์ - เพื่อส่งเสริมการฝ้าระวงั - ก าจัดยุงลายและท าความ 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ
โรคไข้เลือดออก และปอ้งกันโรคไข้เลือดออก สะอาดแหล่งเพาะพนัธุ์ จัดการกับปญัหาโรค เฝ้าระวงัในการปอ้งกัน
ในวนั ASEAN Dengue - เพื่อปรับปรุงสภาพ ยุงลาย ไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
Day แวดล้อมในสถานที่ราชการ พน่หมอกควนัภายใน สร้างความรู้ความเข้าใจ สถานที่ราชการ และชุมชน

และชุมชนใหส้ะอาด บริเวณส านักงานฯ การขจัดยุงลายใหห้มดส้ิน รับการพฒันาในด้าน
ปราศจากแหล่งเพาะพนัธุย์ุง และสถานที่ที่ใหบ้ริการ สภาพแวดล้อม
- เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาธารณะของ อบจ.ปน. โดยปราศจากโรคติดต่อ
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม - จัดท าแผ่นพบั ปา้ยไวนิล ประชาชนได้รับข้อมูล
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารในการจัดการ
ในการจัดการปญัหาโรค เคล่ือนที่ ส่ิงแวดล้อม และมีสุขภาพ
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง
น าโดยแมลงอื่น ๆ ได้ ปราศจากโรคติดต่อต่าง ๆ

9 โครงการปอ้งกันโรคติดต่อ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดหาน้ ายาฆ่าเชื้อโรค, 5,500,000     - - โรงเรียนในพื้นที่จังหวดั โรงเรียนในพื้นที่จังหวดั ส านักปลัดฯ
และสร้างสุขอนามัยที่ดี ในการปอ้งกันการเกิด เจลท าความสะอาดมือ ปตัตานี มีเวชภณัฑ์ ปตัตานีปลอดภยัจาก
ในโรงเรียนจังหวดัปตัตานี โรคเมอร์ส (จากไวรัส และหน้ากากอนามัย ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธภิาพ โรคติดต่อ

โคโรนา) โรคไข้หวดัใหญ่ ใหแ้ก่โรงเรียนในพื้นที่ ร้อยละ 90
สายพนัธุ ์2009 โรค มือ จังหวดัปตัตานี
เทา้ ปาก และโรคติดต่อ
อื่น ๆ ในโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
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10 โครงการฝึกอบรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง จัดอบรมและทศันศึกษา 200,000       200,000       200,000       เด็กนักเรียนมีจิตส านึก เด็กนักเรียนมีจิตส านึก ส านักปลัดฯ
ต่อต้านยาเสพติด คุณธรรมและจริยธรรม ดูงานที่เกี่ยวข้องใหแ้ก่ เกี่ยวกับคุณธรรม เกี่ยวกับคุณธรรมและ

ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน เด็กนักเรียนกลุ่มเส่ียง และจริยธรรม ร้อยละ 80 จริยธรรมที่ดีงาม
ในสังกัดโรงเรียนถ่ายโอน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

11 โครงการเฝ้าระวงั เพื่อพฒันาแกนน า - อบรมเชิงปฏบิติัการ 6,456,540     - - แกนน าสุขภาพสถาบนั แกนน าสุขภาพในสถาบนั ส านักปลัดฯ
การควบคุมปอ้งกัน ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปอเนาะ มีความรู้ในการ ปอเนาะ มีความพร้อม
โรคและพฒันาระบบ ใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ และการใช้ยาสามัญ ดูแลสุขภาวะสุขภาพ และสามารถดูแลสุขภาวะ
บริการสุขภาพเบื้องต้น ในการปฐมพยาบาล ประจ าบา้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 สุขภาพของตนเอง
ในสถาบนัศึกษาปอเนาะ เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ- จัดหาและสนับสนุน และเพื่อนร่วมสถาบนัได้
จังหวดัปตัตานี การปอ้งกันโรค เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์

และการอนามัยส่ิงแวดล้อม ที่จ าเปน็แก่สถาบนัปอเนาะ
12 โครงการบา้นมีร้ัว เพี่อปอ้งกันการติดยา จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับ 190,000       190,000       190,000       ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนรู้ถึงโทษ กองแผน

ครอบครัวสีขาว เสพติดของเยาวชน พษิภยัของยาเสพติด เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ของสารเสพติด
เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับโทษ และการดูแลความสะอาด ร้อยละ 90 ของจ านวน และหลีกเล่ียงได้
ของเยาวชน ในชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม

13 โครงการค่ายลูกเสือ เพื่อใหลู้กเสือมีความรู้ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 252,000       - - ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี กองคลัง 
ต้านภยัยาเสพติด ความเข้าใจถึงภยัอันตราย และศึกษาดูงาน ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 (อุดหนุน)

และความเส่ียง เกี่ยวกับยาเสพติด ศูนย์เครือข่ายคุณภาพปยูุด มีคุณภาพและคุณลักษณะ
ต่อยาเสพติด ร้อยละ 100 มีความรู้ ที่พงึประสงค์ตามนโยบาย

ความเข้าใจถึงภยัอัตราย ทั้ง 3 ด้าน คือ ยึดมั่น
และความเส่ียง ประชาธปิไตย มีคุณธรรม
ต่อยาเสพติด และหา่งไกลยาเสพติด

58



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

14 โครงการอบรมใหค้วามรู้ - เพี่อปอ้งกันการติดยา จัดฝึกอบรมใหก้ับเยาวชน 190,000       190,000       190,000       เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยว นักเรียนรู้ถึงโทษของสาร กองคลัง
เร่ืองยาเสพติดใหก้ับ เสพติดของเยาวชน กับโทษของยาเสพติดร้อย เสพติดและหลีกเล่ียงได้ (อุดหนุน)
เยาวชนในจังหวดัปตัตานี - เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ ละ 90 ของจ านวนผู้เข้า

โทษของยาเสพติด รับการอบรม
15 โครงการฝึกอบรม - เพื่อใหผู้้น าชุมชน ผู้น าชุมชนและชุดรักษา 50,000         50,000         50,000         ผู้น าชุมชนและประชาชน ท าใหป้ระชาชนสามารถ กองคลัง

อาสาสมัครชุมชนต้าน และประชาชนสามารถ ความปลอดภยั ได้ความรู้เกี่ยวกับการ ปอ้งกันตนเองและหมู่บา้น (อุดหนุน)
ยาเสพติด แก้ไขปญัหาภายในหมู่บา้น จ านวน 120 คน ปอ้งกันยาเสพติด ท าใหป้ระชาชนเข้าใจ

- เพื่อใหป้ระชาชนร่วมกัน ร้อยละ  70 การท างานของเจ้าหน้าที่
ปอ้งกันยาเสพติดเพื่อสร้าง รัฐมากขี้น
จิตส านึกของพลัง
ประชาชน และเยาวชน
ใหเ้ข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ปญัหา

16 โครงการเข้าค่ายอบรม เพื่อสร้างผู้น าเยาวชน จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000         - - การแพร่ระบาดยาเสพติด ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กองคลัง
เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ในการต่อต้านและปอ้งกัน และทศันศึกษาดูงาน ในโรงเรียนลดลง พฒันาคุณภาพชีวติ (อุดหนุน)
ต้านยาเสพติด การแพร่ระบาดของ ร้อยละ 80 ทกัษะความคิด 

ยาเสพติดในสถานศึกษา สร้างภมูิคุ้มกันทางด้าน
และชุมชน ร่างกาย และเปน็แบบอย่าง

ที่ดีใหแ้ก่โรงเรียนและชุมชน
17 โครงการมหกรรมวชิาการ เพื่อฟื้นฟคูวามส านึก จัดกิจกรรมภาคเวที 1,000,000     - - ร้อยละ 90 ของเยาวชน - นักเรียนตาดีกาเข้าใจ กองคลัง

สานสัมพนัธต้์านยาเสพติด และความเข้าใจตลอดจน และกิจกรรมภาคสนาม เข้าใจด้านคุณธรรม เข้าถึงพฒันาและวฒัธรรม (อุดหนุน)
ตาดีกา 5 จังหวดัชายแดน ส่งเสริมกิจการที่เปน็ จริยธรรม เกิดความรัก ทอ้งถิ่น
ภาคใต้ ประโยชน์ร่วมกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ - เกิดความรักความสามัคคี

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหวา่งนักเรียนตาดีกา
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18 โครงการรณรงค์ต้าน เพื่อปอ้งกันมิใหน้ักเรียน - จัดท าปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน 15,000         15,000         15,000         นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ นักเรียนรู้ถึงโทษของสาร โรงเรียน
ยาเสพติดในโรงเรียน ติดสารเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติด ร้อยละ 100 เสพติด และหลีกเล่ียงได้ บา้นเขาตูม

- อบรมใหค้วามรู้
แก่นักเรียน

19 โครงการรณรงค์ต้าน เพื่อปอ้งกันมิใหน้ักเรียน จัดท าปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน 15,000         15,000         15,000         นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ นักเรียนรู้ถึงโทษ พษิภยั โรงเรียน
ยาเสพติดในโรงเรียน ติดสารเสพติด ยาเสพติดและจัดอบรมให้ เรียนรู้ถึงโทษ พษิภยัและ ของสารเสพติด บา้นตะบงิตีงี

ความรู้แก่นักเรียน ตระหนักถึงอันตราย และหลีกเล่ียงได้
จากสารเสพติด 
ร้อยละ 100
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1 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาบคุลากรองค์การ จัดอบรม สัมมนาใหก้ับ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละ 90 ของบคุลากร ข้าราชการได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
ข้าราชการองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ข้าราชการองค์การบริหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาท 
ส่วนจังหวดัปตัตานี ส่วนจังหวดัปตัตานี และประสบการณ์เพื่อน า และหน้าที่และเพิ่ม

และทศันศึกษาดูงาน มาใช้ในการปฏบิติังาน ประสบการณ์ในการ
ท างาน

2 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพฒันาบคุลากรองค์การ จัดอบรม สัมมนาใหก้ับ 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 90 ของบคุลากร ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ส านักปลัดฯ
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
องค์การบริหารส่วนจังหวั องค์การบริหารส่วนจังหวดั และประสบการณ์เพื่อน า ในบทบาทและหน้าที่
ปตัตานี ปตัตานีและทศันศึกษา มาใช้ในการปฏบิติังาน และเพิ่มประสบการณ์

ดูงาน
3 โครงการจัดอบรมและ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ จัดอบรมสมาชิกสภา อบจ. 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละ 90 ของบคุลากร ท าใหส้มาชิกสภา อบจ. ส านักปลัดฯ

ทศันศึกษาดูงานของ สร้างวสัิยทศัน์ที่ดีแก่ และข้าราชการ พร้อม ได้มีความรู้และวสัิยทศัน์ และข้าราชการมีวสัิยทศัน์
สมาชิก สภาอบจ., สมาชิกสภา อบจ. ทศันศึกษาดูงาน ที่กวา้งไกล ที่กวา้งไกล
ผู้บริหาร อบจ., หวัหน้า และข้าราชการ
ส่วนราชการ 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
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ที่รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
แนวทางพัฒนาที ่1.7 การบริหารจัดการทีดี่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา
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4 โครงการเลือกต้ังสมาชิก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา 200,000       200,000       200,000       ประชาชนใช้สิทธอิอกเสียง ประชาชนได้ท าหน้าที่ ส านักปลัดฯ
สภาองค์การบริหาร การปกครองระบอบ อบจ.ปตัตานี และนายก เลือกต้ังไม่น้อยกวา่ 70 % ของชนชาวไทย
ส่วนจังหวดัปตัตานี ประชาธปิไตยอันมี อบจ.ปตัตานี เปน็ไปด้วย ของจ านวนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง และได้ผู้บริหาร 
และนายกองค์การบริหาร พระมหากษตัริย์เปน็ ความเรียบร้อยโดยสุจริต และมีบตัรเสียไม่เกิน 3% และ ส.อบจ.ที่มีความรู้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ประมุขเพื่อใหป้ระชาชน และเที่ยงธรรม ความสามารถในการ

ได้ใช้สิทธแิละหน้าที่ พฒันาทอ้งถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้
การได้มาซ่ึงผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นและ ส.อบจ. 
เปน็ไปด้วยความบริสุทธิ ์
และยุติธรรม

5 โครงการฝึกอบรมภาษามือ เพื่อใหห้น่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 500,000       500,000       500,000       ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ส านักปลัดฯ
ใหก้ับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อ ทั้ง 12 อ าเภอ ใช้ภาษามือติดต่อส่ือสาร ติดต่อส่ือสารกับคน

ส่ือสารกับคนหหูนวกได้ ได้ ร้อยละ 60 หหูนวกได้
6 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี จัดอบรมใหก้ับข้าราชการ 200,000       200,000       200,000       ข้าราชการองค์การบริหาร ข้าราชการองค์การบริหาร ส านักปลัดฯ

จริยธรรมเพื่อพฒันา ใหบ้คุลากรสามารถน า องค์การบริหารส่วนจังหวดั ส่วนจังหวดัปตัตานี ส่วนจังหวดัปตัตานี 
บคุลกรในสังกัดองค์การ หลักคุณธรรมจริยธรรม ปตัตานี ได้น าความรู้มาปรับใช้ ได้รับความรู้ในการปฎบิติั
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี มาใช้ในการด าเนินชีวติ ในการปฎบติัราชการ หน้าที่ราชการโดยน าหลัก

ในการปฏบิติังานและรู้จัก ด้วยความโปร่งใส คุณธรรมมาพฒันา
การท างานเปน็ทมี เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ
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7 โครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ บคุลากรองค์กรปกครอง 4,000,000     4,000,000     4,000,000     ร้อยละ 80 ของบคุลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ส านักปลัดฯ
ทางกฎหมายแก่บคุลากร ความเข้าใจเกี่ยวกับ ส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดั อปท. มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์กรปกครองส่วน กฎหมาย ระเบยีบ ปตัตานี เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมาย ระเบยีบ
ทอ้งถิ่น ปฏบิติังาน ใหบ้คุลากร ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏบิติังาน และสามารถ

ของ อปท.สามารถน าไป ปฏบิติังาน น าไปปฏบิติังาน
ปฏบิติังานในหน่วยงานได้ ในหน่วยงานได้อย่าง
อย่างมีประสิทธภิาพ มีประสิทธภิาพ
เพื่อใหเ้กิดความถูกต้อง
ตามข้อกฎหมาย 
ในการปฏบิติัหน้าที่ของ
บคุลากร

8 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร าลึกถึงพระมหา ผู้บริหาร ส.อบจ. 50,000         50,000         50,000         ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส านักปลัดฯ
วนัทอ้งถิ่นไทย กรุณาธคุิณแหง่พระบาท ข้าราชการ ขององค์การ โครงการ ได้ร าลึกถึง ได้ร าลึกถึงพระมหา

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี พระมหากรุณาธคุิณ กรุณาธคุิณองค์แหง่
เจ้าอยู่หวัที่ได้ทรง องค์แหง่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จ
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จัดต้ังใหม้ีสุขาภบิาล และตระหนักถึงบทบาท ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เปน็แหง่แรกของ ของตน ตระหนักถึงบทบาท
ประเทศไทย เพื่อเปน็การ ของตนในการบริการ
เผยแพร่บทบาท ภารกิจ ประชาชนและพฒันา
ผลงานและความส าคัญ ชุมชน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดัปตัตานี
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9 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และเสริม- จัดอบรมใหค้วามรู้ 200,000       200,000       200,000       เยาวชนและประชาชน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองกิจการสภา
เกี่ยวกับประชาธปิไตย สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธปิไตย ร้อยละ  70 ได้รับความรู้ เกี่ยวกับระเบยีบกฎหมาย
และการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับกระบวนการ และการมีส่วนร่วม ความเข้าใจเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ของประชาชนในพื้นที่ ประชาธปิไตย และการมี ของประชาชนในพื้นที่ ประชาธปิไตย และสิทธิ ปกครองระบอบ
จังหวดัปตัตานี ส่วนร่วมของประชาชน จังหวดัปตัตานี หน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น ประชาธปิไตย

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ประกอบด้วยก านัน 
ผู้ใหญ่บา้น เยาวชน 
ประชาชนและนักเรียน 

10 โครงการ อบจ. เพื่อให ้อบจ. ได้พบปะ ผู้บริหาร หวัหน้าส่วน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ประชาชน ร้อยละ 90  อบจ. สามารถน าประเด็น กองกิจการสภา
พบประชาชน กับประชาชนเปน็ประจ า ราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับการบริการ และการ ที่เปน็ปญัหาของทอ้งถิ่น

ทกุเดือนเพื่อรับทราบ ของ อบจ. พบปะ พฒันาคุณภาพชีวติที่ดี  มาแก้ไขได้ตรงตามความ
ประเด็นปญัหาต่าง ๆ เยี่ยมเยียนประชาชน และได้รับการแก้ปญัหา ต้องการของประชาชน
และเพื่อเปดิโอกาสให้ ในแต่ละอ าเภอ จ านวน อย่างทั่วถึง
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 12 อ าเภอ
ในการน าเสนอแนวทาง
แก้ไข

11 โครงการจัดอบรม เพื่อเสริมสร้าง และเพิ่ม ฝึกอบรมสัมมนา 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ผู้น าทอ้งที่และผู้น าทอ้งถิ่น  ผู้น าทอ้งถิ่นมีความรู้ กองกิจการสภา
เพื่อพฒันาศักยภาพผู้น า ความรู้ความเข้าใจ และทศันศึกษาดูงาน ร้อยละ 90 มีความรู้ ประสบการณ์และสามารถ
ทอ้งที่และผู้น าทอ้งถิ่น ในทางการเมือง เศรษฐกิจ  ใหแ้ก่ผู้น าทอ้งที่ และผู้น า ความเข้าใจในการบริหาร ร่วมตรวจสอบร่วมพฒันา 
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สังคม ประเพณี ทอ้งถิ่นในพื้นที่จังหวดั จัดการเพื่อชุมชน และน า อบจ. ปตัตานีได้อย่างมี

และวฒันธรรมต่าง ๆ  ปตัตานี จ านวน 2 รุ่น ประสบการณ์ที่ได้รับ ประสิทธภิาพ
เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น มาปรับเปล่ียนชีวติ
ใหเ้กิดความเจริญก้าวหน้า ความเปน็อยู่ของชุมชน

เพื่อความสันติสุข
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12 โครงการอบรมพฒันา เพื่อใหม้ีความรู้ จัดอบรมใหแ้ก่ผู้บริหาร 286,000       - - ผู้บริหารโรงเรียนตาดีกา สามารถน าความรู้ที่ได้รับ กองกิจการสภา
ศักยภาพผู้บริหารตาดีกา ความเข้าใจเกี่ยวกับการ โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ มีความรู้ในการบริหาร ไปบริหารจัดการองค์กร
จังหวดัปตัตานี บริหารและพฒันาระบบ จังหวดัปตัตานี เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 ใหม้ีประสิทธภิาพได้

การบริหารภายในองค์กร
ใหม้ีประสิทธภิาพ

13 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือ เพื่อเสริมสร้างความ -ประชุมชี้แจงกรอบ 500,000       500,000       500,000       ประชาชน ร้อยละ 70 ทอ้งถิ่นได้รับการแก้ไข กองแผนฯ
ข่ายเพื่อแก้ไขปญัหา เข้มแข็งใหก้ับ อปท. แนวทางด าเนินงาน สามารถเข้าใจแนวทาง ปญัหา ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบรูณาการความ -จัดบริการสาธารณะ การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ชีวติในทกุ ๆ ด้าน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น ร่วมมือ ระหวา่ง ในด้านต่างๆ  เช่น ของ อปท.
หรือ Clinic Center ส่วนราชการในการแก้ไข ด้านกฎหมาย, การศึกษา,  

ปญัหาใหก้ับประชาชน สาธารณสุข, ส่งเสริมอาชีพ
เปน็ต้น

14 โครงการจัดงานพบปะ เพื่อเปน็จิตวทิยาการเข้าถึง จัดประชุมแก่ผู้น าศาสนา 250,000       250,000       250,000       ผู้น าศาสนา ร้อยละ 70 ท าใหช้่องวา่งระหวา่งผู้น า กองแผนฯ
ผู้น าศาสนาในเทศกาล กลุ่มมวลชนในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี เข้าใจซ่ึงกันและกัน ศาสนากับส่วนราชการ  
ถือศีลอด และสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งผู้น าศาสนา สามารถแก้ปญัหาใหก้ับ และสร้างความเข้าใจอันดี  

อันดีระหวา่งภาคราชการ เพื่อร่วมกันแก้ปญัหาใหก้ับ ราษฎรได้
และผู้น าทอ้งถิ่น ราษฏรในทอ้งถิ่น 

ปลีะ1คร้ัง
15 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพื่อวางกรอบแนวทาง ด าเนินการจัดท าเวที 300,000       300,000       300,000       ประชาชนในพื้นที่ จ.ปตัตานี องค์การบริหารส่วนจังหวดั กองแผนฯ

ทอ้งถิ่น ในการพฒันาองค์การ ประชาคม ทั้งจังหวดั สามารถน าเสนอปญัหา ปตัตานี สามารถพฒันา
บริหารส่วนจังหวดัและ 12 อ าเภอ และเปน็ค่า ความต้องการสู่การจัดท า และแก้ไขปญัหาใหก้ับ
ประสานแผนพฒันา ใช้จ่ายในการจัดท า แผนพฒันาสามป ีของ ประชาชนได้อย่างมี
อปท.ในเขตจังหวดั ปรับปรุงแผนพฒันาฯ อบจ.ปน. ประสิทธภิาพสูงสุด

อบจ.
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16 โครงการพฒันาศักยภาพ -เพื่อส่งเสริมกระบวนการ แกนน าเครือข่ายศูนย์ 150,000       - - ประชาชนร้อยละ 70 -แกนน าชุมชนสามารถ กองแผนฯ
ในการจัดท าแผนชุมชน เรียนรู้การจัดท าแผน บรูณาการพฒันาพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพฒันา ขับเคล่ือนการจัดท าแผน

ชุมชน พเิศษ 5 จ.ชายแดนใต้  ชุมชน ทอ้งถิ่น ชุมชนเบื้องต้นได้
-เพื่อพฒันาศักยภาพ ศูนย์การศึกษาและพฒันา และเชื่อมโยง สู่การ แกนน ามีทกัษะความรู้
ทกัษะความรู้ ใหก้ับ อปท. ธรรมาธไิตยและเครือข่าย วางแผนพฒันาจังหวดั ในการจัดท าแผนชุมชน

ชุมชนศรัทธาจาก ปตัตานี ของตนเอง
19 ต าบล และผู้น า 4 -เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
เสาหลัก คือ ผู้น าทอ้งถิ่น และมีแนวทางในการพฒันา
ผู้น าทอ้งที่ และผู้น า ทอ้งถิ่น
ธรรมชาติ จ านวนทั้งส้ิน -ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
95 คน ในการบริหารทอ้งถิ่น

17 โครงการอบรมหลักสูตร -เพื่อใหผู้้น าศาสนา ผู้น าองค์กรปกครอง 500,000        -  - ผู้น าศาสนา และผู้น า ผู้น าศาสนา ผู้น าองค์กร กองแผนฯ
กระบวนการสร้าง ผู้น าองค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่น และผู้น า อปท. ในพื้นที่ ร้อยละ ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขต
สันติภาพในจังหวดัปตัตานี ส่วนทอ้งถิ่นได้เข้าใจ ศาสนาในพื้นที่จังหวดั 70 สามารถ เข้าใจ พื้นที่จังหวดัปตัตานี 

หลักการสร้างสันติภาพ ปตัตานี หลักการสร้างสันติภาพ มีส่วนร่วมในการสร้าง
ในสังคมพหวุฒันธรรม ความสันติสุขใหเ้กิดขึ้น
-เพื่อสร้างสันติสุขอย่าง อย่างยั่งยืน
ยั่งยืนจากความร่วมมือ
ของภาคประชาชน
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18 โครงการส ารวจความ เพื่อตรวจสอบความคิดเหน็ จ้างนักเรียน  นักศึกษา 100,000       100,000       100,000       ประชาชน ร้อยละ 70 ท าใหท้ราบทศันคติของ กองแผนฯ
คิดเหน็และความพงึพอใจ และทศันคติของประชาชน ออกส ารวจความคิดเหน็  มีโอกาสได้แสดงความ ประชาชนที่มีต่อองค์การ
ของประชาชนเกี่ยวกับ ในพื้นที่ ที่มีต่อองค์การ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล คิดเหน็ และทศันคติ บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี 
ผลงานและการใหบ้ริการ บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ความต้องการและความ ที่มีต่อ อบจ. และความต้องการของ
ขององค์การบริหาร คิดเหน็ของประชาชน ประชาชนที่ต้องการให้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ในพื้นที่ต่อผลการ พฒันาพื้นที่

ด าเนินงานของ  อบจ.ปน.
19 โครงการพฒันา เพื่อใหค้ณะกรรมการมี จัดการอบรมใหค้วามรู้แก่ 260,000        - - คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลาม กองคลัง

บคุลากรส านักงาน ความรู้ความเข้าใจในการ คณะกรรมการอิสลาม มีความรู้ในการบริหาร ประจ าจังหวดั สามารถ (อุดหนุน)
คณะกรรมการอิสลาม บริหารองค์กรสมัยใหม่ ประจ าจังหวดั เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประจ าจังหวดัปตัตานี อย่างถูกต้อง กับองค์กรใหเ้กิด

ประสิทธภิาพ
20 โครงการแลกเปล่ียน เพื่อพฒันาวสัิยทศัน์ จัดการอบรมใหค้วามรู้แก่ 100,000        - - ชมรมอิหม่ามมีความรู้ ชมรมอิหม่ามเข้าใจ กองคลัง

เรียนรู้เพื่อพฒันา ในการปฏบิติังานใหท้นั อิหม่ามประจ ามัสยิด ในการบริหารเพิ่มมากขึ้น ในบทบาทหน้าที่ (อุดหนุน)
ศักยภาพชมรมอิหม่าม กับการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 80 และสามารถบริหารจัดการ
อ าเภอหนองจิก ได้อย่างบรรลุเปา้หมาย

21 โครงการอบรมพฒันา เพื่อเสริมสร้าง จัดการอบรมใหค้วามรู้แก่ 100,000        - - อิหม่ามประจ ามัสยิด อิหม่ามประจ ามัสยิด กองคลัง
ศักยภาพอิหม่าม และพฒันาอิหม่าม อิหม่ามประจ ามัสยิด มีความรู้ในการบริหาร เข้าใจในบทบาทหน้าที่ (อุดหนุน)
สู่การเปล่ียนแปลง ใหม้ีศักยภาพในการ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 และสามารถบริหาร

บริหารจัดและการจัดการ จัดการได้อย่าง
มัสยิดมากยิ่งขึ้น บรรลุเปา้หมาย
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22 โครงการก่อสร้างปอ้ม เพื่อดูแลความเรียบร้อย เปน็อาคาร คสล. ขนาด 1,290,000     - - ร้อยละ 20 มีที่พกัและ ท าใหส้ถานที่ราชการและ กองช่าง
ยามและเรือนพกัยาม ในร้ัวบริเวณสถานที่ กวา้ง 6.00 ม.ยาว 6.00 เกิดความปลอดภยัใน บา้นพกัทางราชการได้มี
บริเวณอาคารส านักงาน ราชการเปน็การลด ม. จ านวน 3 หลัง ชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัทั้งชีวติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั ปญัหาความเดือดร้อน และทรัพย์สิน
ปตัตานี ในชีวติและทรัพยสิน

23 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร 500,000       500,000       500,000       บคุลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบคุลากร กองการศึกษา
เพื่อพฒันาบคุลากร และบคุลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด อบจ. ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม/ ทางการศึกษาของโรงเรียน
ทางการศึกษาของ ศึกษาน าความรู้ ปตัตานี ได้รับการฝึกอบรม โครงการ มีความพงึพอใจ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี 
โรงเรียนในสังกัดองค์การ และเทคโนโลยีวธิกีาร ในด้านวชิาการ ในการเข้าร่วมฯมากกวา่ ได้รับการฝึกอบรมในด้าน
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี สอนใหม่ๆที่ได้จากการ ร้อยละ 85 วชิาการ สามารถน าไปใช้

อบรมสัมมนามาพฒันา ได้อย่างถูกต้อง และเทา่ทนั
การจัดการเรียนการสอน กับโลกปจัจุบนั
เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ

24 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อใหข้้าราชการครู น าบคุลากรกองการศึกษา 350,000       350,000       350,000       ข้าราชการครูและบคุลากร บคุลากรได้รับความรู้ความ กองการศึกษา
เพื่อพฒันาบคุลากร และบคุลากรทางการ ข้าราชการ ครู ทางการศึกษาได้รับความรู้ สามารถและพฒันาตนเอง
กองการศึกษา ศาสนา ศึกษาน าความรู้ และบคุลากรทางการ ใหม่ๆ และสามารถน ามา รู้เทา่ทนัเหตุการณ์
และวฒันธรรม และเทคโนโลยีวธิกีาร ศึกษา อบจ.ปตัตานี พฒันาการจัดการบริหาร ในปจัจุบนั
และโรงเรียนในสังกัด สอนใหม่ๆที่ได้จากการ ศึกษาดูงาน โรงเรียน องค์กรและการศึกษา 

อบรมสัมมนามาพฒันา สังกัด อปท. ร้อยละ 60
การจัดการเรียนการสอน
เกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ
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1 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือเคร่ืองกล้องโทรทศัน์ 1,286,000     - - เพิ่มประสิทธภิาพ เกิดความปลอดภยั ส านักปลัดฯ
โทรทศัน์วงจรปดิ ดูแลความปลอดภยั วงจรปดิ CCTV พร้อม ในการกรักษาความ ในชีวติและทรัพย์สิน
CCTV ในชีวติ และทรัพย์สิน ติดต้ัง จ านวน 15 ชุด ปลอดภยั มากขึ้น และสามารถ

แก้ไขปญัหาเหตุการณ์
ก่อความไม่สงบในพื้นที่
3 จังหวดัชายแดนภาคใต้

2 โครงการซ่อมแซมบา้นพกั เพื่อซ่อมแซมบา้นพกั บา้นพกัข้าราชการ 100,000       - - มีบา้นพกัพร้อมในการ เพื่อเปน็การสร้างขวญั ส านักปลัดฯ
ข้าราชการและลูกจ้าง ที่เกิดการช ารุดเสียหาย และลูกจ้างในสังกัด เข้าอยู่ และก าลังใจใหก้ับผู้ใต้

ใหส้ามารถพกัอาศัย อบจ.ปตัตานี บงัคับบญัชา
ได้เปน็ปกติ

3 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 200,000       - - มีโต๊ะอเนกประสงค์ การประชุม และการ ส านักปลัดฯ
อเนกประสงค์ ความคล่องตัวในการ จ านวน 50 ตัว พร้อมใช้ปฏบิติังาน จัดงานต่าง ๆ เปน็ระเบยีบ

ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร เรียบร้อย และเกิดความ
ประชุม, การจัดงานรัฐพธิ ี คล่องตัว
และการจัดงานต่าง ๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
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แนวทางพัฒนาที ่1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพัฒนาอาคาร สถานทีต่ลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานทีป่ฏิบัติงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
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4 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือเก้าอี้ ระดับ 3 - 6 30,000         - - มีเก้าอี้ ระดับ 3 - 6 เกิดความสะดวกในการ ส านักปลัดฯ
ราชการ จ านวน 5 ตัว พร้อมในการปฏบิติังาน ท างาน

5 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 200,000       - - มีเก้าอี้พลาสติก ที่เพยีงพอ การประชุมและการจัดงาน ส านักปลัดฯ
พลาสติก ความคล่องตัวในการ จ านวน 500 ตัว ในการปฏบิติังาน ต่าง ๆ เปน็ระเบยีบ

ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร เรียบร้อยและเกิดความ
ประชุม,การจัดงานรัฐพธิี, คล่องตัว
การจัดงานต่าง ๆ เปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย

6 โครงการก าจัดปลวก เพื่อรักษาทรัพย์สินของ บา้นพกัข้าราชการ 100,000       - - อาคารส านักงาน อาคารส านักงาน บา้นพกั ส านักปลัดฯ
ทางราชการใหส้ามารถ และลูกจ้าง อาคาร บา้นพกั ขรก. ข้าราชการและลูกจ้าง
ใช้งานได้ตามปกติเพื่อ ส านักงาน อบจ.ปตัตานี และลูกจ้างได้รับการ ใช้งานได้ตามปกติ
ปอ้งกันและก าจัดปลวก และสถานที่ที่อยู่ในความ ก าจัดปลวก ร้อยละ 90 เกิดความคงทน
และแมลง บริเวณอาคาร รับผิดชอบของ 
ส านักงานและบริเวณ อบจ.ปตัตานี
อาคารสถานที่ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบจ.ปตัตานี

7 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาล เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน 10,000,000   - - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
กู้ชีพฉุกเฉิน (รถยนต์กู้ชีพ ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนใหแ้ก่ การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ 
กู้ภยั) ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย หน่วยงานราชการ ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย ได้ ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย

ฉุกเฉินอย่างทนัทว่งท ี ร้อยละ 90  ได้อย่างทนัทว่งที
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8 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงเวบ็ไซต์ ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 250,000       250,000       250,000       มีประชาชนและผู้สนใจ อบจ.ปตัตานี ได้มีการ ส านักปลัดฯ
ฐานข้อมูล/เวบ็ไซต์/ ของ อบจ.ปตัตานี เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต เข้าชมเวบ็ไซต์ปลีะ ปรับปรุงและพฒันา
อินเตอร์เน็ตขององค์การ เพื่อใหบ้ริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสัญญาณให้ ไม่ต่ ากวา่ 100 คน เวบ็ไซต์อย่างต่อเนื่อง
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี แก่ประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุม ประชาชนสามารถติดต่อ

และผู้ที่สนใจในรูปแบบ ส่ือสารและเข้าถึงข้อมูล
ของการส่ือสารสองทาง ผ่านบริการทาง
ใหเ้กิดประสิทธภิาพ อินเตอร์เน็ต

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 75,200         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 4 ชุด

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
11 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 12,400         - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน ส านักปลัดฯ

ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 4 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ
ร้อยละ 80

12 โครงการจัดซ้ือจอภาพ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 4,700           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
แบบ LCD หรือ LED เปน็ไปด้วยความสะดวก หรือ LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
13 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือรถบรรทกุ  800,000       - - สามารถติดต่อราชการ เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ

(ดีเซล) ราชการ ขนาด 1 ตัน แบบ ได้สะดวกและรวดเร็ว และรวดเร็วในการ
ดับเบิ้ลแค็บ ยิ่งขึ้น ปฏบิติังาน
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14 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก เพื่อใช้ในงานราชพธิี จัดซ้ือชุดรับแขก 30,000         - - มีชุดรับแขกเพยีงพอ เพื่อเกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
และรัฐพธิี จ านวน 1 ชุด ส าหรับใช้ในงานรัฐพธิี ในการจัดงานราชพธิี

และรัฐพธิต่ีาง ๆ 
15 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน เพื่อใช้ในการปฎบิติัราชการ จัดซ้ือโต๊ะท างานแบบ 13,000         - - มีโต๊ะท างานเพยีงพอ เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ

แบบเหล็กปดิผิวด้วย เหล็กปดิผิวพวีซีี ในการปฎบิติัราชการ และรวดเร็วในการ
พวีซีี มีขนาด 3 ล้ินชัก ปฏบิติังาน

จ านวน 2 ชุด
16 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อใช้ในการปฎบิติัราชการ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 20,000         - - มีโต๊ะท างานเพยีงพอ เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ

อเนกประสงค์ ขนาด ขนาด 30X72 นิ้ว ในการปฎบิติัราชการ และรวดเร็วในการ
30X72 นิ้ว พร้อมเก้าอี้แบบมีพนัก ปฏบิติังาน

มีล้อ จ านวน 1 ชุด
17 โครงการจัดซ้ือโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการปฎบิติัราชการ จัดซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือที่ 40,000         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ

เคล่ือนที่ จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 18,800         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองกิจการสภา
คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองกิจการสภา
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
20 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 3,100           - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองกิจการสภา

ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ
ร้อยละ 80
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21 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 42,000         - - ประธานสภา, เกิดความสะดวก กองกิจการสภา
คอมพวิเตอร์แบบพกพา  เปน็ไปด้วยความสะดวก  แบบพกพา (โน้ตบุ้ค) เลขานุการสภาฯ     และรวดเร็วในการ
(โน้ตบุ้ค) ขนาด 12 นิ้ว)   รวดเร็ว จ านวน 2 เคร่ือง มีคอมพวิเตอร์พร้อมใช้ ปฏบิติังาน และเกิด

ในการปฏบิติังาน ประสิทธผิล
22 โครงการจัดซ้ือโทรทศัน์ เพื่อใช้ในการประชุมสภาฯ  จัดซ้ือโทรทศัน์ แบบ   46,000         - - สมาชิกสภาฯ จ านวน ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองกิจการสภา

แบบ (LED TV) ขนาด และอื่น ๆ (LED TV) ขนาด 30 คน คณะผู้บริหาร  มีประสิทธภิาพ
ไม่น้อยกวา่ 55 นิ้ว ไม่น้อยกวา่ 55 นิ้ว  และหวัหน้าส่วนราชการ

จ านวน 1 เคร่ือง ตลอดจนหวัหน้าฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
30 คน  มีจอภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งาน

23 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
จัดซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ 
จ านวน

6,200           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
สแกนเนอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
24 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหบ้ริการประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 7,000           - - ประชาชนได้รับการบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวดั กองแผนฯ

ท าน้ าเย็น ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 1 เคร่ือง เกิดความพงึพอใจ มึครุภณัฑ์ที่เหมาะสม 
ร้อยละ 80 เพยีงพอในการปฏบิติังาน 

และการบริการประซาซน
25 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 56,400         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด

73



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณที่ผ่านมา

26 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
27 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 9,300           - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองแผนฯ

ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ
ร้อยละ 80

28 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อปรับปรุงสภาพ จ้างเหมาบริการท าความ 720,000       720,000       720,000       สถานีขนส่ง มีความสะอาด สถานีขนส่งและตลาด กองคลัง
ท าความสะอาดสถานี แวดล้อมและรักษาความ สะอาด เรียบร้อย และมีสภาพ เทศววิฒัน์มีสภาพแวดล้อม
ขนส่งจังหวดัปตัตานี สะอาด แวดล้อมที่ดี ร้อยละ 95 ที่ดี
และตลาดเทศววิฒัน์ 2

29 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน
จัดซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ 
จ านวน

3,100           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองคลัง
สแกนเนอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
30 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อบริการประชาชน จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 30,000         - - ประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีที่นั่ง กองคลัง

พกัคอย 4 ที่นัง ในสถานีขนส่ง มีพนักพงิ 4 ที่นั่ง สถานีขนส่ง มีที่นั่ง ที่เหมาะสมและเปน็ระเบยีบ
อบจ.ปตัตานี จ านวน 10 ชุด รอรถโดยสาร เรียบร้อย

31 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 56,400         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองคลัง
คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด

32 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองคลัง
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
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33 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 9,300           - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองคลัง
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 80
34 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 3,100            -  - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวกและ กองคลัง

สแกนเนอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก จ านวน 1 ชุด ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น รวดเร็วในการปฏบิติังาน
รวดเร็ว ร้อยละ 80

35 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย เพื่อใหก้ารปฎบิติังาน เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 130,000       130,000       130,000       การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวกและ กองคลัง
เอกสาร เกิดความคล่องตัว ถูกต้อง จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น รวดเร็วในการปฏบิติังาน

และรวดเร็ว ร้อยละ 80
36 โครงการจ้างเหมา เพื่อความคล่องตัว จ้างเหมาพนักงานขาย 108,000       - - ประชาชนผู้ใช้บริการ เกิดความสะดวกและ กองคลัง

พนักงานขายต๋ัว, ในการปฎบติังาน ต๋ัว, ประชาสัมพนัธ์ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการปฏบิติังาน
ประชาสัมพนัธ ์ประจ า สถานีขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 คน
จังหวดัปตัตานี

37 โครงการจ้างเหมา เพื่อความสะอาด จ้างเหมาบริการ 216,000       - - ร้อยละ 60 ของประชาชน หอ้งน้ าภายในสถานี กองคลัง
ท าความสะอาดหอ้งน้ า และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ท าความสะอาด ที่มาใช้บริการมีความ ขนส่งจังหวดัปตัตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 2 คน พงึพอใจ มีความสะอาด
จังหวดัปตัตานี

38 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 37,600         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองช่าง
คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 2 ชุด
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39 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองช่าง
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
40 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 6,200           - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองช่าง

ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ
ร้อยละ 80

41 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหใ้ช้งานได้และ ปรับปรุงอาคารเรียนและ 200,000       - - ร้อยละ 20 ของโรงเรียน มีอาคารเรียนและอาคาร กองช่าง

เรียนและอาคารประกอบ ไม่เปน็อันตรายต่อ อาคารประกอบ เช่น มีอาคารที่ทนทาน ประกอบการเรียนที่

ของโรงเรียนเขาตูม นักเรียน ประตู หน้าต่าง หอ้งน้ า และเกิดความปลอดภยั สมบรูณ์ และปลอดภยั

ระเบยีง รวมบนัไดเปน็ต้น แก่นักเรียน มากยิ่งขึ้น

42 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหใ้ช้งานได้และ ปรับปรุงอาคารเรียนและ 200,000       - - ร้อยละ 20 ของโรงเรียน มีอาคารเรียนและอาคาร กองช่าง

เรียนและอาคารประกอบ ไม่เปน็อันตรายต่อ อาคารประกอบ เช่น มีอาคารที่ทนทาน ประกอบการเรียนที่

ของโรงเรียนตะบงิตีงี นักเรียน ประตู หน้าต่าง หอ้งน้ า และเกิดความปลอดภยั สมบรูณ์ และปลอดภยั

ระเบยีง รวมบนัไดเปน็ต้น แก่นักเรียน มากยิ่งขึ้น

43 โครงการซ่อมแซมอาคาร เพื่อรักษาทรัพย์สินของ ซ่อมแซมอาคารส านักงาน 230,000       - - มีความพงึพอใจใน เกิดความพอใจในชีวติ กองช่าง

ส านักงาน ศูนย์จ าหน่าย อบจ.ปตัตานี ศูนย์จ าหน่าย และแสดง สถานที่มากยิ่งขึ้น และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

และแสดงสินค้า 1 ต าบล สินค้า 1 ต าบล 1 และเกิดความปลอดภยั

1 ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ รวมทั้งอาคาร ในชีวติและทรัพย์สิน

อื่น ๆ
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44 โครงการซ่อมแซมระบบ เพื่อใหม้ีแสงสวา่งที่ ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 50,000         - - เกิดความพอใจแก่ผู้ที่ มีแสงสวา่งที่เพยีงพอ กองช่าง

ไฟฟา้ Highmalt ที่ศูนย์ เพยีงพอ และท าให้ Hoghmalt จ านวน เดินทางไปมา และเพิ่ม และเกิดความปลอดภยั

จ าหน่ายและแสดงสินค้า เกิดความปลอดภยัใน 1 ต้น โดยเปล่ียนหลอด ความปลอดภยัมาก ในชีวติและทรัพย์สิน

1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ ชีวติและทรัพย์สิน ไฟ จ านวน 4 ดวง ยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น

ทุ่งนเรนท ์อ.หนองจิก มากยิ่งขึ้น

จ.ปตัตานี
45 โครงการจ้างท าปอ้มยาม เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดท าปอ้มยามขนาด 50,000         - - ประชาชนได้รับความ เกิดความสะดวก กองช่าง

ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เปน็ไปด้วยความสะดวก กวา้ง 2.00 ม. พงึพอใจ และเหมาะสมในการ
จังหวดัปตัตานี รวดเร็ว ยาว 2.00 ม. ปฏบิติังาน

สูง 2.00 ม. จ านวน 1 หลัง
46 โครงการซ่อมแซม เพื่อเกิดความปลอดภยั ซ่อมแซมคอนกรีต 468,000       - - มีความแข็งแรงสามารถ เกิดความปลอดภยั กองช่าง

ประตูทางเข้า-ออก ในชีวติและทรัพย์สิน ส าหรับรองรับรางเหล็ก ใช้งานได้เหมือนเดิม ในชีวติและทรัพย์สิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เปดิ-ปดิประตู และซ่อม
จังหวดัปตัตานี ประตูเหล็กขนาดยาว

112.00 ม. สูง 2.00 ม. 
จ านวน 2 บาน

47 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อความปลอดภยั ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 24,990         - - เพิ่มประสิทธภิาพ เจ้าหน้าที่และประชาชน กองช่าง
วงจรปดิสถานีขนส่ง ของเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด (4 ตัว) ในการท างาน ผู้ใช้บริการเกิดความ
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี และประชาชนผู้ใช้บริการ ปลอดภยัมากขึ้น

48 โครงการปรับปรุงระบบทอ่ เพื่อปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพ ปรับปรุงระบบทอ่ระบายน้ า 30,000         - - เกิดความพงึพอใจ อาคารใช้งานได้ตาม กองช่าง
ภายในอาคารผู้โดยสาร ที่ดี ภายในอาคาร ของผู้มาใช้บริการ ปกติ
และซ่อมแซมฝ้าเพดาน

77



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณที่ผ่านมา

49 โครงการจัดซ้ือกล้องถ่าย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าว จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ - 45,000         - ร้อยละ 30 ของประชาชน ประชาชนได้ทราบถึง กองช่าง
ภาพระบบดิจิตอล สารขององค์การบริหาร ระบบดิจิตอล ความ มีประสิทธภิาพ การปฏบิติังานขององค์

ส่วนจังหวดัปตัตานีและ ละเอียดไม่น้อยกวา่ 10 การท างานเพิ่มขึ้น การบริหารส่วนจังหวดั
เพื่อใช้ในการปฏบิติั ล้านพกิเซล จ านวน
ราชการ 2 เคร่ือง

50 โครงการจัดซ้ือรถผลิต -เพื่อผลิตน้ าประปา ซ้ือรถบรรทกุหกล้อ  - - 12,270,000   ร้อยละ 20 ของประ ใหก้ารบริการสาธารณะ กองช่าง
น้ าประปาน้ าด่ืมเคล่ือนที่  น้ าด่ืมเคล่ือนที่ บริการ ผลิตน้ าประปาเคล่ือนที่ ชาชน ได้รับการแก้ไข ในการด าเนินกิจกรรม
บริการสาธารณะจ านวน  สาธารณะ (รายละเอียดตามแบบ ปญัหาน้ าอุปโภค บริโภค ต่างๆ และส่งน้ าด่ืมใน
1 คัน -ใช้ช่วงเกิดภยัแล้ง และข้อก าหนด) การบรรเทาภยัแล้งและ

และอุทกภยั เกิดอุทกภยั
51 โครงการซ่อมแซมบา้น เพื่อซ่อมแซมบา้นพกัที่ บา้นพกัข้าราชการและ 350,000       350,000       350,000       ร้อยละ 50 ของอาคาร เพื่อเปน็การสร้างขวญั กองช่าง

พกั ข้าราชการและ เกิดการช ารุดเสียหายให้ ลูกจ้างในสังกัดองค์การ  บา้นพกัข้าราชการและ และก าลังใจใหก้ับ
ลูกจ้างองค์การบริหาร สามารถพกัอาศัยได้ บริหารส่วนจังหวดั ลูกจ้างได้รับการซ่อม ผู้ใต้บงัคับบญัชา
ส่วนจังหวดัปตัตานี เปน็ปกติ แซม อยู่ในสภาพที่ดี

52 โครงการก่อสร้างทางเทา้ เพื่อใช้เปน็ทางเดินเทา้ ก่อสร้างทางเทา้บล็อค - 850,000       - ร้อยละ 10 ของ มีความสะดวกในการ กองช่าง
บริเวณทางเข้าโรงเรียน เข้า-ออกโรงเรียน ปพูื้นกวา้ง 2.50 ม. โรงเรียนถ่ายโอนมี เข้า-ออกโรงเรียน
บา้นเขาตูม ยาว 100 ม. ทางเดิน

53 โครงการก่อสร้างถนน ใช้เปน็ทางเข้า- โรงเรียนบา้นเขาตูม - 1,000,000     - ร้อยละ 20 ของ มีความสะดวกในการ กองช่าง
ทางเข้าพร้อมรางระบาย ออกโรงเรียน -ก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนถ่ายโอนมีถนน เข้า-ออกโรงเรียน
น้ า ค.ส.ล.โรงเรียน กวา้ง 6 ม.ยาว 65 ม. และทอ่ระบายน้ า
ถ่ายโอน โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี

-ก่อสร้างถนน คสล.
กวา้ง 6 ม. ยาว 70 ม. 
พร้อมทอ่ระบายน้ า

78



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณที่ผ่านมา

54 โครงการก่อสร้างอัฒ เพื่อส่งเสริมการเล่น ก่อสร้างอัฒจันทร์ - - 850,000       ร้อยละ 50 ของ มีสถานที่นั่งชมกีฬา กองช่าง
จันทร์  โดยปรับปรุง กีฬาของนักเรียน คสล. ขนาดกวา้ง 10 ม. รร.บา้นตะบงิตีงี มีสถาน
บนัไดทางขึ้นอาคารเรียน ยาว 50 ม. ชมการแช่งขันกีฬา
โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี

55 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุง จัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้ - 2,300,000     - ร้อยละ 60 ของไฟฟา้ ประชาชนมีความพงึพอ กองช่าง
กระเช้าไฟฟา้ ไฟฟา้สาธารณะในเขต ขนาดยกสูง 12.00 ม.  สาธารณะในเขต ใจในการด้านสาธารณ

อุตสาหกรรมปตัตานี 130 แรงม้า จ านวน อุตสาหกรรมได้รับการ ประโยชน์และสามารถ
และสถานที่ราชการ 1 คัน ซ่อมแซม ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

ภยัพบิติัต่าง ๆ 
56 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหา เพื่อใช้ในการปฎบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดจาก - 400,000       - ร้อยละ 50 ของความ ท าใหก้ารปฏบิติังานด้าน กองช่าง

พกิัดจากสัญญาณดาว ด้านการวางผังเมือง สัญญาณดาวเทยีม(GPS) ก้าวหน้าการพฒันาระบบ การวางผังเมือง การส ารวจ 
เทยีม (GPS) ส าหรับงาน การส ารวจ และการจัดท า ชนิดค่าความถูกต้องสูง เทคโนโลยี ใช้ในการ การจัดท าข้อมูลทางโยธา 
วางผังเมือง ข้อมูลทางด้าน ค่าความถูกต้องทางราบ ท างานด้านผังเมือง สามารถจัดหาข้อมูลพกิัด

การทอ่งเที่ยว ไม่เกิน 40 ซม.(ส าหรับ ที่ถูกต้องและมีความ
การท า RDGPS) พร้อม สมบรูณ์ชึ้น
อุปกรณ์และโปรแกรม
เพื่อการออกแบบวาง
แผนงานรังวดัและค า
นวณปรับแกD้iffereutial 
GPS ) จ านวน 1 ชุด

57 โครงการซ่อมแซมอาคาร เพื่อซ่อมแซมอาคาร ศูนย์   OTOP สถานี 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 30 ของ เพื่อเปน็การสร้างขวญั กองช่าง
ส านักงานศูนย์ OTOP  ส านักงานที่เกิดการเสีย ขนส่ง อบจ.ปตัตานี อาคารศูนย์ OTOP และก าลังใจใหก้ับผู้ใต้
สถานีขนส่งอบจ.ปตัตานี หายใหส้ามารถใช้งาน ได้รับการปรับปรุง บงัคับบญัชา

ได้เปน็ปกติ อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น
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58 โครงการจัดซ้ือหลัก ขาว, จัดซ้ือเคร่ืองมือช่วยเหลือ จัดซ้ือหลัก ขาว , แดง - 7,500           - ร้อยละ 10 ของความ ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองช่าง
แดง ส าหรับงานส ารวจ ในการส ารวจรังวดัเพื่อ ขนาดความยาว 2.00 ม. ก้าวหน้าการพฒันาระบบ การส ารวจมีความคล่อง
ผังเมือง การวางผังเมือง ท าจากอะลูมิเนียมเส้นผ่า เทคโนโลยี ใช้ในการ ตัวยิ่งขึ้น

ศูนย์กลางไม่น้อยกวา่ ท างาน
20 มม. จ านวน 5 ต้น

59 โครงการจัดซ้ือเปา้วดั จัดซ้ือเปา้วดัระยะ จัดซ้ือเปา้วดัระยะ  - 30,000         - ร้อยละ 10 ของความ ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองช่าง
ระยะ (Prism pole) (Prism pole) พร้อมขา ก้าวหน้าการพฒันาระบบ ส ารวจมีความคล่องตัว

ใช้ส าหรับการปฏบิติังาน ต้ัง, Prism ขนาดเส้นผ่า เทคโนโลยี ใช้ในการ และสะดวกยิ่งขึ้น
ส ารวจเพื่อการวาง ศูนย์กลาง64 มม. มีค่า ท างานด้านผังเมือง
ผังเมือง คงที่เทา่กับ 0 และ 30

 มม.พร้อมอุปกรณ์
 จ านวน 1 ชุด

60 โครงการจัดซ้ือกล้อง จัดหาเคร่ืองมือส าหรับ จัดซ้ือกล้องส ารวจ - 470,000       - ร้อยละ 10 ของความ สามารถท าใหก้ารส ารวจ กองช่าง
ส ารวจอิเล็กทรอนิกส์ การปฏบิติังานส ารวจใน อิเล็กทรอนิกส์ชนิดค านวณ ก้าวหน้าการพฒันาระบบ รังวดัพื้นที่ในการวางผัง

การวางผังเมืองรวม ระยะทางได้ เทคโนโลยี ใช้ในการ เมืองรวมมีความละเอียด
( Reflectorless ท างานด้านผังเมือง และถูกต้อง
Total Station )
สามารถอ่านค่ามุม
ละเอียด1 พลิิปดาพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด

61 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อซ่อมเปล่ียนเคร่ือง ซ่อมบ ารุงเปล่ียนเคร่ือง 22,000         - - ร้อยละ 30 ของศูนย์ สามารถน าน้ าประปา กองช่าง
สูบน้ าแบบหอยโข่ง สูบน้ าศูนย์ OTOP สูบน้ า จ านวน1 เคร่ือง OTOP ได้รับการปรับ ขึ้นสูงถังสูงได้อย่าง

ปรุงระบบประปา รวดเร็ว
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62 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ ใช้เปน็ยานพาหนะขน รถบรรทกุดีเซลขนาด 600,000        -  - ร้อยละ 50 ของความ มีรถบรรทกุ ขนส่งคนงาน กองช่าง
ขนาด 1 ตันหลังคา ส่งคนงานในการซ่อม  1 ตันขับเคล่ือน 2 ล้อ  ก้าวหน้าการพฒันาระบบ และอุปกรณ์ในการ
อะลูมิเนียม บ ารุง  และปรับปรุง แบบธรรมดาหลังคา เทคโนโลยี ใช้ในการ ซ่อมบ ารุงและปรับปรุง

ภมูิทศัน์ 2 ข้างทาง อลูมิเนียม ท างานด้านซ่อมแซม ภมูิทศัน์ 2 ข้างทาง
บ ารุงรักษาทางหลวง 
ของ อบจ.ปน.

63 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมือ กล้องวดิิโอดิจิตอลความ 15,000          - - ร้อยละ 20 ของความ ข้อมูลส ารวจความเสีย กองช่าง
วดีิโอดิจิตอล ของถนนเมื่อประกอบ ละเอียดไม่น้อยกวา่ ก้าวหน้า การพฒันาระบบ หายของถนนมีความ

แผนการของบใน  328 ล้านพกิเซล เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ น่าเชื่อถือมากขึ้นและ
สนับสนุน ในการจัดท างบประมาณ เพิ่มโอกาสในการได้รับ

งบประมาณสนับสนุน
64 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ใช้ในการตัดหญ้า ปรับ เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 4,800           4,800           4,800           ร้อยละ 30 ของอาคาร เกิดความคล่องตัวใน กองช่าง

ตัดหญ้าแบบสะพาย ปรุงภมูิทศัน์พื้นที่รับผิด ไหล่แบบข้อแข็ง 4 เคร่ือง อบจ ได้รับการปรับปรุง การปฏบิติังาน
ไหล่แบบข้อแข็ง ชอบของ องค์การบริหาร เคร่ืองยนไม่ต่ ากวา่ 1.5 ใหอ้ยู่ในสภาพที่สวยงาม

ส่วนจังหวดัปตัตานี แรงม้ากระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 30 ซีซี

65 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใน จัดซ้ืออุปกรณ์ซ่อมการ - 100,000       - ร้อยละ 50 ของความ เกิดความคล่องตัวใน กองช่าง
ส าหรับการซ่อมบ ารุง การซ่อมบ ารุงอาคาร ประกอบซ่อมอาคาร ก้าวหน้าการพฒันาระบบ การปฏบิติังาน
อาคาร เทคโนโลยี ใช้ในการท า

งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อาคาร อบจ.ปน.
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66 โครงการจัดซ้ือแผนที่ -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือแผนที่ดาวเทยีม - 930,000        - ร้อยละ 30 ของความ เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง
ดาวเทยีม  ในการท างาน พื้นที่จังหวดัปตัตานี  ก้าวหน้าการพฒันาระบบ ปฏบิติังานและ

-เพื่อเสริมสร้างประสิทธิ จ านวน 2052.356 ตร.กม เทคโนโลยี ใช้ในการ สะดวกรวดเร็ว
ภาพในการปฏบิติังาน ท างานด้านผังเมือง
ด้านการเมือง และการ
ส ารวจ

67 โครงการจัดซ้ือรถฟาร์ม เพื่อเปน็เคร่ืองมือตัดหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อม - 1,500,000      - ร้อยละ 50 ของความ มีรถตัดหญ้าส าหรับใช้ใน กองช่าง
แทรกเตอร์พร้อมเคร่ือง ปรับปรุงภมูิทศัน์ 2 ข้าง เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง ก้าวหน้าการพฒันาระบบ การตัดหญ้าเพื่อปรับปรุง
ตัดหญ้าไหล่ทาง ทาง ทางหลวงที่ อบจ. ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับ เทคโนโลยี ใช้ในการท า ภมูิทศัน์

รับผิดชอบใหม้ีความ เคล่ือนเคร่ืองยนต์ดีเซล งานด้านซ่อมแซมบ ารุง
ปลอดภยัในการสัญจร 4 สูบ 4 จังหวะขนาดไม่ รักษาทางหลวง ของ 

น้อยกวา่ 85 แรงม้า  อบจ.ปน.
68 โครงการจัดซ้ือชุดซ่อม เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุง จัดซ้ือชุดซ่อมบ ารุงเคร่ือง - 60,000          - ร้อยละ 50 ของความ สามารถบ ารุงอาคาร กองช่าง

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศอาคาร ปรับอากาศจ านวน1 ชุด ก้าวหน้าการพฒันาระบบ อุปกรณ์อาคารใหม้ี
องค์การบริหารส่วน พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ เทคโนโลยี ใช้ในการ สภาพใช้งานได้ดี
จังหวดัปตัตานี การซ่อม เช่น ถังน้ ายา ท างานซ่อมแซมบ ารุง

ล้างแอร์ รักษาอาคาร อบจ.ปน.
69 โครงการจัดซ้ือแบบหล่อ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีต 16,000          -  - มีอุปกรณ์ในการปฏบิติั การปฏบิติังานมี กองช่าง

คอนกรีต สะดวกและรวดเร็ว แบบทรงลูกบาศก์ งานใหม้ีความสะดวก ประสิทธภิาพและมี

พร้อมเหล็กกระทุ้ง มาตรฐาน

จ านวน 1 ชุด และแบบ

ทรงกระบอกพร้อมเหล็ก

กระทุ้งจ านวน 1 ชุด
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70 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร - 18,000          - ร้อยละ 20 ของความ มีเคร่ืองโทรสารใช้ใน กองช่าง
โทรสาร ภายในส านักงานของ แบบใช้กระดาษธรรมดา ก้าวหน้าการพฒันาระบบ ส านักงาน

กองช่าง  ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 เทคโนโลยีสารสนเทศใช้

แผ่นจ านวน 1 เคร่ือง ในการจัดท างบประมาณ

71 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองปรับ ซ้ือและติดต้ังเคร่ือง 250,000        -  - ผู้บริหารมีความพอึพอใจ หอ้งปฏบิติงานมี กองช่าง

เคร่ืองปรับอากาศส าหรับ อากาศ แทนเคร่ืองปรับ ปรับอากาศที่หอ้ง และสามารถประหยัด บรรยากาศที่ดี

หอ้งผู้บริหาร และหอ้ง อากาศเก่าที่ช ารุดของ ผู้บริหาร (รองนายกฯ, งบประมาณค่าไฟฟา้ มีระเบยีบ

อื่น ๆ ของส านักงาน หอ้งผู้บริหารและหอ้ง ปลัด อบจ, รองปลัด

อบจ.ปตัตานี อื่น ๆ อบจ., หอ้ง ผอ.กองแผนฯ,

หอ้งหน้าหอ้งรองนายกฯ
และหอ้งเก็บของ 

รวม 8 เคร่ือง

72 โครงการจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ เพื่อใช้จัดเก็บอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้ล๊อกเกอร์แบบ 20,000          -  - สร้างระเบยีบในการ ดูแลรักษาเคร่ืองด่ืม กองช่าง

เหล็ก ในการปฏบิติังาน บานเปดิ 3 ประตู ปฏบิติังานและเพิ่ม อุปกรณ์ในการปฏบิติั

และอุปกรณ์อื่น ๆ ขนาดกวา้ง 0.90 ม. ประสิทธภิาพของการ งานใหม้ีระเบยีบ

ลึก 0.45 ม. สูง 1.80 ม. ท างาน สะดวกในการใช้งาน

จ านวน 4 ตู้ ติดต้ังที่

อาคารเก็บพสัดุ 

โรงเก็บเคร่ืองจักรกล
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73 โครงการจัดซ้ือแผงกั้น เพื่ออ านวยความสะดวก จัดซ้ือแผงกั้นจราจร 30,000          -  - มีเคร่ืองมือในการปฏบิติั เพื่อประสิทธภิาพใน กองช่าง

จราจรและกรวย ในการปฏบิติังานสนาม แบบมีล้อเล่ือน ขนาด งานได้สะดวกยิ่งขึ้น การปฏบิติังานสนาม

สัญญาณเตือน ยาวไม่น้อยกวา่ 11.00 ม.

จ านวน 10 อัน 

และกรวยสัญญาณเตือน
พลาสติก สูง 0.50 ม.
จ านวน 20 อัน

74 โครงการจัดซ้ือกล่อง เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ จัดซ้ือกล่องเก็บอุปกรณ์ 20,000          -  - สามารถเก็บรักษา เพิ่มประสิทธภิาพ กองช่าง

เก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือช่วย ใส่เคร่ืองมือช่างส าหรับ เคร่ืองมือในการ ในการปฏบิติังาน

และเคร่ืองมื่ออื่น ๆ การปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

ขนาดกวา้งไม่น้อยกวา่

0.30 ม. ยาวไม่น้อยกวา่

0.80 ม. สูง 0.40 ม.

จ านวน 3 กล่อง

75 โครงการจัดซ้ือวสัดุ เพื่อใหม้ีวสัดุก่อสร้าง จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,500,000     1,500,000     1,500,000     มีวสัดุส าหรับการปฏบิติั เพิ่มประสิทธภิาพในการ กองช่าง

ก่อสร้าง ส าหรับงานซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ปนูซีเมนต์ หนิ ทราย งานอย่างเพยีงพอ ซ่อมบ ารุงของกองช่าง

ของกองช่าง ทอ่ ไม้ และอุปกรณ์อื่น ๆ

เพื่อใช้ในการซ่อมบ ารุง
รักษาอาคาร หรือการ
ปฏบิติังานของกองช่าง

84



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณที่ผ่านมา

76 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหอ้าคารส านักงาน จัดจ้างท าลาดยาง 400,000       - - ผู้พกิารหรือคนชรา - เปน็การพฒันาอาคาร กองช่าง

ทางลาดยางคนพกิาร อบจ.ปตัตานี มีส่ิงอ านวย คนพกิาร จ านวน 3 แหง่ มีความพงึพอใจที่ได้รับ ส านักงานของ อบจ.ปน.

อาคารส านักงาน อบจ. ความสะดวกที่จ าเปน็ ดังนี้ การบริการจากหน่วยงาน มีทางลาดยางที่อ านวย

ปตัตานี และเหมาะสมส าหรับ 1.ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ของรัฐ ความสะดวกโดยตรง

คนพกิาร ได้รับความ ยาว 7.20 ม. 1 แหง่ แก่คนพกิารและคนชรา

สะดวกในการมาติดต่อ 2. ขนาดกวา้ง 1.50 ม. - ช่วยใหผู้้พกิารหรือคนชรา

ราชการ ยาว 7.35 ม. 1 แหง่ ได้ใช้บริการชึ้นลงอาคาร
3. ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ส านักงานของ อบจ.ปน.
ยาว 5.00 ม. 1 แหง่

77 โครงการซ่อมประตูทางเข้า เพื่อความปลอดภยัใน นักเรียนและบคุลากร 60,000         - - โรงเรียนมีความปลอดภยั โรงเรียนมีความปลอดภยั กองช่าง
อาคารเรียน 2 ประตู ทรัพย์สินของทางราชการ มีความปลอดภยัทรัพย์สิน จากการโจรกรรมทรัพย์สิน จากการโจรกรรมทรัพย์สิน

ของราชการไม่สูญหาย ของทางราชการ ของทางราชการ
ร้อยละ80

78 โครงการทาสีร้ัวโรงเรียน เพื่อรักษาสภาพร้ัว ทาสีร้ัวโรงเรียนและ 280,000       - - ทาสีร้ัวโรงเรียนและอาคาร ร้ัวโรงเรียนและอาคาร กองช่าง
และอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนและอาคารเรียน อาคารเรียนอนุบาล เรียนอนุบาลเสร็จเรียบร้อย เรียนอนุบาลมีความคงทน

อนุบาล ใหม้ีความคงทน โรงเรียนบา้นเขาตูม 100 % ถาวร สวยงาม น่าอยู่
ถาวร สวยงาม น่าอยู่

79 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพื่อจัดซ้ือวสัดุกีฬา จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 50,000         - - ประชาชนที่มาใช้สนาม ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา กองการศึกษาฯ
กีฬา และอุปกรณ์กีฬาประจ า 10 ชนิดกีฬา กีฬามีอุปกรณ์ในการออก มีอุปกรณ์ ส าหรับการ

สนามกีฬากลาง อบจ. เพื่อใหเ้พยีงพอต่อผู้มา ก าลังกาย ร้อยละ 70 ออกก าลังกายเพยีงพอ 
ปตัตานี ออกก าลังกาย ความต้องการของ

ประชาชน
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80 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก เพื่อใช้ส าหรับงานพธิกีาร จัดซ้ือชุดรับแขก 12,000         - - เกิดความคล่องตัวในการ ท าใหก้ารปฏบิติังานมี กองการศึกษาฯ
จ านวน 1 ชุด ปฏบิติังาน ร้อยละ 80 ประสิทธภิาพ

81 โครงการจัดท าตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดท าตู้เก็บแฟม้เอกสาร 85,000         - - การจัดเก็บเอกสาร เพื่อความเปน็ระเบยีบ กองการศึกษาฯ
แบบบานเล่ือน ราชการ แบบไม้แขวนฝาผนังกวา้ง เปน็ระเบยีบร้อยละ 90 และดูสวยงาม สะดวก

0.35 ม. ยาว 4.60 ม. ต่อการค้นหาข้อมูล
สูง 2.50 ม. ในการปฏบิติังาน

82 โครงการจัดซ้ือโพเด่ียม เพื่อใช้ส าหรับงานพธิกีาร จัดซ้ือโพเด่ียมส าเร็จรูป 30,000           -   - เกิดความคล่องตัวในการ ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองการศึกษาฯ
ปฏบิติังาน ร้อยละ 80 มีประสิทธภิาพ

83 โครงการแผงกั้นเหล็ก เพื่อจัดระบบจราจร จัดแผงกั้นเหล็กแบบมี 21,000         - - ความพงึพอใจจากการใช้ มีความความสะดวก กองการศึกษาฯ
มีล้อเล่ือน ภายในสนามกีฬา ล้อเล่ือนขนาด ยาว 2.2 ม. เส้นทางจราจรสนามกีฬา ปลอดภยั ในการใช้

สูง 1 ม. ร้อยละ 60 สนามกีฬา
84 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหม้ีสภาพแวดล้อมที่ดี จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 69,000         - - ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา ในการปฏบิติังาน กองการศึกษาฯ

ปรับอากาศ ในหอ้งพกันักกีฬา แยกส่วน ชนิดแขวน มีความพงึพอใจร้อยละ 60 สร้างบรรยากาศในหอ้งพกั
ขนาดไม่น้อยกวา่ นักกีฬา
24,000BTU จ านวน 
2 เคร่ือง

85 โครงการจัดซ้ือรถตัดหญ้า เพื่อตัดหญ้าในบริเวณ จัดซ้ือรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ 269,000       - - สนามกีฬามีความสะอาด สนามกีฬามีความสะอาด กองการศึกษาฯ
ชนิดนั่งขับ สนามกีฬาและสนาม จ านวน 1 คัน เปน็ระเบยีบ ร้อยละ 60 สวยงาม เปน็ระเบยีบ 

ฟตุบอลใหอ้ยู่ในสภาพ สนามฟตุบอลได้มาตรฐาน
ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ในการแข่งขันฟตุบอล

86 โครงการจัดซ้ือล๊อกเกอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือล๊อกเกอร์เหล็ก 40,000         - - การจัดเก็บเอกสารที่สนาม เพื่อความเปน็ระเบยีบ กองการศึกษาฯ
เหล็ก ราชการ จ านวน 1 ตู้ กีฬาเปน็ระเบยีบเรียบร้อย เรียบร้อยและดูสวยงาม 

ร้อยละ 70 สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
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87 โครงการจัดซ้ือและติดต้ัง เพื่อแก้ปญัหาหญ้าแหง้ จัดซ้ือและติดต้ังเคร่ือง 500,000       - - สนามกีฬามีความชุมชื้น สนามกีฬามีความชุ่มชื้น กองการศึกษาฯ
เคร่ืองปั๊มน้ าพร้อมหวัฉีด ภายในสนามกีฬากลาง ปั๊มน้ าพร้อมหวัฉีดน้ า และสวยงาม ร้อยละ 70
สนามกีฬากลาง อบจ.ปตัตานี ภายในสนามกีฬากลาง 
อบจ.ปตัตานี อบจ.ปตัตานี ตามแบบ 

อบจ.ปน.ก าหนด
88 โครงการจ้างเหมา เพื่อท าความสะอาดหอ้งน้ า ประชาชนที่มาใช้บริการ 108,000       - - ร้อยละ 60 ของประชาชน หอ้งน้ าภายในสนาม กองการศึกษาฯ

ท าความสะอาดหอ้งน้ า ภายในสนามกีฬา สนามกีฬากลาง ที่มาใช้บริการมีความ กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี
ภายในสนามกีฬากลาง มาตรฐาน อบจ.ปตัตานี พงึพอใจ สะอาด
อบจ.ปตัตานี

89 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อใหม้ีสนามที่ใช้ในการ ปรับปรุง ตกแต่ง 16,900         - - ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน กองการศึกษาฯ
ตีเส้นสนามชนิดน้ า จัดแข่งขันที่ได้มาตรฐาน สนามกีฬา สนามกีฬากลาง อบจ.
ขนาด 5 นิ้ว มีมาตรฐาน

90 โครงการจัดซ้ือเสา เพื่อใหม้ีสนามวอเลย์บอล ปรับปรุงสนาม 50,000         - - ร้อยละ 60 ของผู้มาขอใช้ มีสนามวอลเลย์บอล กองการศึกษาฯ
วอลเลย์บอลและเสาตะกร้อ และสนามตะกร้อ วอลเลย์บอล บริการมีความพงึพอใจ และสนามตะกร้อ
ฝังพื้นเล่ือนสูงต่ าได้ ที่ใช้ในการจัดแข่งขันที่ ที่ได้มาตรฐาน

ได้มาตรฐาน
91 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 56,400         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ

คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อม ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ชุดโปรแกรมและโต๊ะเก้าอี้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
และโต๊ะเก้าอี้ จ านวน 3 ชุด

92 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,300           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก กองการศึกษาฯ
พร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
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93 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 9,300           - - การปฎบิติังานมี ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองการศึกษาฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก  800 VA จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 80
94 โครงการจัดซ้ือกระดาน เพื่อใช้ในการจัดการ จัดซ้ือกระดาน 250,000       - - ครูและนักเรียนได้มี ครูสามารถจัดกิจกรรมการ กองการศึกษาฯ

อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ เรียนการสอน อิเล็คทรอนิกส์พร้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เรียนการสอนใหเ้ด็ก
อุปกรณ์ ด้วยกัน นักเรียนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ
95 โครงการจัดซ้ือตู้ชาร์จ เพื่อใช้ส าหรับชาร์ต จัดซ้ือตู้ชาร์ต 120,000       - - ครูและนักเรียนสามารถ ครูและนักเรียนสามารถ กองการศึกษาฯ

แบตเตอร่ีแทบ็เล็ต แทบ็เล็ตเพื่อการเรียน แบตเตอร่ีแทบ็เล็ต แบตเตอร่ีแทบ็เล็ต แบตเตอร่ีแทบ็เล็ต
แบบ 30 ช่อง การสอน แบบ 30 ช่อง จ านวน 3 ตู้ ส าหรับใช้ในการเรียน ส าหรับใช้ในการเรียน

การสอนได้ ร้อยละ 70 การสอนได้
96 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,800         - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เกิดความคล่องตัว แบบต้ังโต๊ะ พร้อมโต๊ะ ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ ภายใน
ส าหรับส านักงาน พร้อม และรวดเร็วยิ่งขึ้น เก้าอี้ และเคร่ืองพร้ินเตอร์ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
อุปกรณ์ และโต๊ะเก้าอ็ จ านวน 2 ชุด

97 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ 3,700           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ
ชนิดเลเซอร์/ชนิด led เกิดความคล่องตัว ชนิด LED ขาวด า ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ ภายใน
ขาวด า และรวดเร็วยิ่งขึ้น (18 หน้า/นาท)ี จ านวน ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน

1 เคร่ือง
98 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,100           - - การปฎบิติังานมี เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ

ส ารองไฟ ขนาด 800 VA เกิดความคล่องตัว ขนาด 800 VA ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ ภายใน
และรวดเร็วยิ่งขึ้น จ านวน 1 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
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99 โครงการสปอร์ตไลทส์นาม เพื่อใช้ในการใหบ้ริการ จัดท าสปอร์ตไลท์ 400,000       - - ชุมชนใช้ลานกีฬา ชุมชนมีลานกีฬา โรงเรียน
ลานกีฬาแก่ชุมชนในเวลา จ านวน 2 ชุด ออกก าลังกาย ร้อยละ 70 ได้ออกก าลังกายในเวลา บา้นเขาตูม
กลางคืน เย็นและค่ า

100 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหโ้รงเรียน จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียน 50,000         50,000         50,000         มีการจัดตกแต่งบริเวณ โรงเรียนมีภมูิทศัน์สวยงาม โรงเรียน
ในโรงเรียน มีบรรยากาศน่าอยู่ ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรียนด้วยไม้ดอก น่าอยู่ เหมาะส าหรับ บา้นเขาตูม

และเอื้อต่อการเรียนรู้ ไม้ประดับ ร้อยละ 70 การจัดกิจกรรมการเรียน
101 โครงการเชื่อมต่อ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ติดต้ังอินเตอร์เน็ต 33,000         33,000         33,000         โรงเรียนมีระบบ การสอนมีระบบ โรงเรียน

อินเตอร์เน็ต ของโรงเรียน ความเร็วสูง อินเตอร์เน็ตใช้ อินเตอร์เน็ตใช้ในโรงเรียน บา้นเขาตูม
ร้อยละ 100

102 โครงการจัดซ้ือส่ือและวสัดุ เพื่อจัดซ้ือส่ือและวสัดุ จัดซ้ีอส่ือและวสัดุอุปกรณ์ 95,000         - - หอ้งวทิยาศาสตร์มีส่ือ นักเรียนเรียนวทิยาศาสตร์ โรงเรียน
อุปกรณ์ประจ าหอ้ง อุปกรณ์ประจ าหอ้ง ประจ าหอ้งวทิยาศาสตร์ และวสัดุอุปกรณ์เพยีงพอ จากส่ือ และลงมือท าการ บา้นเขาตูม
วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ส าหรับใช้จัดการเรียน ทดลองจากวสัดุ

การสอนวทิยาศาสตร์ อุปกรณ์จริง
103 โครงการพฒันาการบริหาร เพื่อพฒันาและส่งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 750,000       - - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเปน็ฐานในการ โรงเรียน

การจัดการศึกษาฯ โรงเรียนเปน็ฐานในการ และชุมชนมีส่วนร่วม และชุมชนมีส่วนร่วม พฒันาคุณภาพชีวติ บา้นเขาตูม
(SBMLD) พฒันาทอ้งถิ่น ในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา ของชุมชน

ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80
104 โครงการจัดหาวสัดุ เพื่อใช้ส าหรับรับรองผู้มา จัดหาวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000         10,000         10,000         โรงเรียนมีมีวสัดุอุปกรณ์ โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ โรงเรียน

งานบา้นงานครัว เยี่ยมเยียน โรงเรียนบา้นเขาตูม ส าหรับรับรองผู้มา ส าหรับรับรองผู้มา บา้นเขาตูม
เยี่ยมเยียน ร้อยละ 80 เยี่ยมเยียน

105 โครงการจัดท าปา้ยนิเทศ เพื่อประชาสัมพนัธง์าน จัดท าปา้ยนิเทศ 48,000         48,000         48,000         โรงเรียนมีปา้ย โรงเรียนมีปา้ย โรงเรียน
และกิจกรรมต่าง ๆ ประชาสัมพนัธง์าน ประชาสัมพนัธง์าน บา้นเขาตูม

และกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ
ร้อยละ 80
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106 โครงการจัดหาวสัดุ เพื่อใช้ในส านักงาน จัดหาวสัดุส านักงาน 50,000         50,000         50,000         หอ้งส านักงานมีวสัดุ โรงเรียนมีวสัดุใช้ในหอ้ง โรงเรียน
ส านักงาน โรงเรียนบา้นเขาตูม อุปกรณ์ใช้ ร้อยละ 80 ส านักงาน บา้นเขาตูม

107 โครงการก่อสร้างโดม เพื่อใช้จัดกิจกรรม ก่อสร้างโดมและสนาม - 9,000,000     - โรงเรียนมีโดมส าหรับ โรงเรียนมีโดมส าหรับ โรงเรียน
และสนามกีฬาภายในร่ม การเรียนการสอน กีฬาภายในร่ม ใช้จัดกิจกรรมการเรียน ใช้จัดกิจกรรมการเรียน บา้นเขาตูม

และเล่นกีฬาในร่ม การสอน และเล่นกีฬา การสอน และเล่นกีฬา
ในร่ม ร้อยละ 100 ในร่ม

108 โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์ ซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุด 50,000         50,000         50,000         ครุภณัฑ์ของโรงเรียน ซ่อมแซมครุภณัฑ์ใหใ้ช้งาน โรงเรียน
ใหใ้ช้ได้ตามปกติ ได้รับการซ่อมแซม ได้ตามปกติ บา้นเขาตูม

ร้อยละ 80
109 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เปน็ที่ประกอบ ก่อสร้างอาคาร - 3,000,000     - โรงเรียนมีอาคารเอนก โรงเรียนบา้นตะบงิตีงีมี โรงเรียน

เอนกประสงค์ 2 ชั้น อาหาร และเปน็โรงอาหาร เอนกประสงค์ 2 ชั้น ประสงค์ 2 ชั้นเพื่อจัด อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น บา้นตะบงิตีงี
ของนักเรียน ใช้เปน็ กิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ 
สถานที่ละหมาด ร้อยละ 100 ได้อย่างเต็มศักยภาพ
ของนักเรียนและบคุลากร
ในโรงเรียนและเปน็
สถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้

110 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ - - 2,000,000     โรงเรียนบา้นตะบงิตีงีมี โรงเรียนบา้นตะบงิตีงีมี โรงเรียน
บริเวณโรงเรียน เปน็ระบบ ระเบยีบ โรงเรียน ภมูิทศัน์สวยงามเปน็ระบบ ภมูิทศัน์สวยงามเปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี

เรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้ ระเบยีบเรียบร้อยเอื้อ ระเบยีบเรียบร้อยเอื้อ
ของนักเรียน ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

ร้อยละ100
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111 โครงการจัดซ้ือพดัลม เพื่อใช้ในการระบาย จัดซ้ือพดัลมโรงงาน 15,000         - - โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
อุตสาหกรรม ขนาดใบพดั ความร้อน ใช้ในการจัด ใบพดั 24 นิ้ว มีพดัลมโรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม บา้นตะบงิตีงี
24 นิ้ว จ านวน 6 เคร่ือง กิจกรรมต่างๆ จ านวน 6 เคร่ือง ใช้ระบายความร้อน อย่างมีความสุข

ของโรงเรียน
112 โครงการจัดซ้ือศาลาที่อ่าน เพื่อเปน็ที่จัดกิจกรรมการ นักเรียนสามารถใช้ศาลา 500,000       500,000       - โรงเรียนมีศาลาจัด โรงเรียนมีศาลาจัด โรงเรียน

หนังสือ นอกหอ้งเรียนเพื่อ เรียนการสอนนอก ท ากิจกรรมการเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน บา้นตะบงิตีงี
รองรับโครงการหอ้งสมุด หอ้งเรียน มีที่ร่มพกัผ่อน การสอนนอกหอ้งเรียน ร้อยละ 80 การสอนนอกหอ้งเรียน 
มีชีวติ หลังการเล่นกีฬา มีที่ร่มพกัผ่อน

และเปน็ที่อ่านหนังสือ หลังการเล่นกีฬา 
ในเวลาวา่ง และเปน็ที่อ่านหนังสือ

ในเวลาวา่ง
113 โครงการเชื่อมทางเดินเทา้ เพื่อเปน็ทางเดินของ นักเรียนและบคุลากรใน 550,000       - - โรงเรียนมีทางเดินเทา้ นักเรียนและบคุลากรใน โรงเรียน

ระหวา่งอาคารเรียน นักเรียนและบคุคลากร โรงเรียน ระหวา่งอาคารเรียน โรงเรียนได้ใช้ทางเดินเทา้ บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน ระหวา่งอาคาร สะดวก
และบคุลากรในโรงเรียน และบคุลากรในโรงเรียน รวดเร็วในการปฏบิติั

ร้อยละ 100 กิจกรรมต่างๆ 
114 โครงการพฒันาการบริหาร เพื่อพฒันาและส่งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 750,000       - - นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเปน็ฐานในการ โรงเรียน

การจัดการศึกษาฯ โรงเรียนเปน็ฐานในการ และชุมชนมีส่วนร่วม และชุมชนมีส่วนร่วม พฒันาคุณภาพชีวติของ บา้นตะบงิตีงี
(SBMLD) พฒันาทอ้งถิ่น ในการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา ชุมชน

ได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80
115 โครงการจัดหาตู้เหล็กเก็บ เพื่อความเปน็ระเบยีบ หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร 14,000         - - หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน

เอกสารบานเปดิทบึ 4 ชั้น เรียบร้อยในการเก็บ และมีความเปน็ระเบยีบ และมีความเปน็ระเบยีบ และมีความเปน็ระเบยีบ บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับหอ้งอนุบาล เอกสารสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ
จ านวน 2 ตู้ ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ร้อยละ 100 ปฏบิติังาน
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116 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเ้ปน็ มีตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 100,000       - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสารสาร โรงเรียน
ล๊อกเกอร์ จ านวน 8 ตู้ ระบบ ระเบยีบ ของโรงเรียนอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ สนเทศของอย่างเปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี
 และสวยงาม สะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก ง่ายและสะดวก

ในการหยิบใช้งาน ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน ร้อยละ 100 ต่อการใช้งาน
117 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเ้ปน็ หอ้งพยาบาลมีตู้จัดเก็บ 10,000         - - โรงเรียนมีหอ้งพยาบาล หอ้งพยาบาลมีตู้จัดเก็บ โรงเรียน

ส าหรับจัดเก็บเอกสาร ระบบ และเปน็ระเบยีบใน เอกสารใหเ้ปน็ระบบ มีความเปน็ระเบยีบ เอกสารใหเ้ปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หอ้งพยาบาล และเปน็ระเบยีบเพื่อ ร้อยละ100 และเปน็ระเบยีบ
ส าหรับหอ้งพยาบาล รองรับการประเมิน
จ านวน 1 ตู้

118 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใหน้ักเรียนระดับ นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน 100,000       - - นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ โรงเรียน
นักเรียนไม้ทั้งตัว มัธยมศึกษาได้ใช้ ที่เหมาะสมและเปน็ นั่งเรียนอย่างเปน็ระเบยีบ นั่งเรียนที่เหมาะสม บา้นตะบงิตีงี
ระดับมัธยมศึกษา ในการเรียน ระเบยีบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 เปน็ระเบยีบ และใช้เก็บ
จ านวน 100 ชุด วางส่ิงของที่จ าเปน็

119 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อส่งเสริมพฒันาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามให้ 300,000       - - นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียน
เล่นสนามส าหรับ ด้านของเด็ก เปน็อุปกรณ์ นักเรียนโรงเรียนบา้น ในการช่วยฝึกทกัษะ เพื่อส่งเสริมทกัษะ บา้นตะบงิตีงี
เด็กอนุบาล ช่วยฝึกทกัษะ ตะบงิตีงี การเคล่ือนไหวด้านร่างกาย การเคล่ือนไหว

การเคล่ือนไหว ร้อยละ 100
ด้านร่างกาย

120 โครงการจัดซ้ือเล่ือยฉลุ เพื่อใช้ฝึกทกัษะการงาน จัดซ้ือเล่ือยฉลุไฟฟา้เพื่อ 30,000         - - นักเรียนมีอุปกรณ์เล่ือยฉลุ นักเรียนได้เรียน โรงเรียน
ไฟฟา้ อาชีพใหแ้ก่เด็กนักเรียน ฝึกทกัษะการงานอาชีพ ไฟฟา้เพื่อฝึกทกัษะ และฝึกทกัษะการงาน บา้นตะบงิตีงี

ใหแ้ก่นักเรียน การงานอาชีพ อาชีพ
จ านวน 10 เคร่ือง ร้อยละ 100
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121 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บแฟม้เอกสาร มีตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 55,000         - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
ตู้สูงบานเล่ือนกระจก ธรุการต่างๆ ใหเ้ปน็ ของโรงเรียนอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับใช้ในหอ้ง ระเบยีบเรียบร้อย ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
ส านักงาน จ านวน 7 ตู้ ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน ร้อยละ 100 ต่อการใช้งาน

122 โครงการจัดซ้ือที่นอน เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล จัดซ้ือที่นอนส าหรับเด็ก 200,000       - - เด็กนักเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียน
ส าหรับเด็กอนุบาล มีที่นอนที่สะอาด นักเรียนอนุบาล จ านวน มีที่นอนที่สะอาด มีที่นอนที่สะอาด บา้นตะบงิตีงี
จ านวน 60 ชุด และเหมาะสม 60 ชุด เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล และเหมาะสม และเหมาะสม

มีที่นอนที่สะอาด ร้อยละ 100
และเหมาะสม

123 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อใหน้ักเรียน ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต        200,000  - - นักเรียนได้ใช้ระบบ นักเรียนได้ใช้ โรงเรียน
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ไร้สายครอบคลุม อินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต บา้นตะบงิตีงี
ครอบคลุมบริเวณ ในการเรียนการสอน บริเวณโรงเรียน ในการเรียนการสอน ในการเรียนการสอน
โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี อย่างมีประสิทธภิาพ บา้นตะบงิตีงี อย่างมีประสิทธภิาพ อย่างมีประสิทธภิาพ

ร้อยละ 70
124 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ โรงเรียนมีตู้เก็บอุปกรณ์ 60,000         - - โรงเรียนมีตู้เก็บอุปกรณ์ โรงเรียนมีตู้เก็บอุปกรณ์ โรงเรียน

อุปกรณ์และเคาเตอร์ และใช้ในการเรียน และเคาเตอร์ และเคาเตอร์ และเคาเตอร์ บา้นตะบงิตีงี
ระดับหน้าต่างส าหรับ การสอนวชิา ระดับหน้าต่างส าหรับ ระดับหน้าต่างส าหรับ ระดับหน้าต่างส าหรับ
ปฏบิติัการวทิยาศาตสร์ วทิยาศาสตร์ ปฏบิติัการวทิยาศาตสร์ ปฏบิติัการวทิยาศาตสร์ ปฏบิติัการวทิยาศาตสร์

-โรงเรียนจัดเก็บอุปกรณ์
ทางวทิยาศาสตร์เปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
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125 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหโ้รงเรียนมีอาคาร ซ่อมแซมอาคารเรียน 300,000       - - โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียนมีอาคาร โรงเรียน
อาคารเรียน สปช.017, สภาพการใช้งานที่ สปช.017, อาคารเรียน ที่ปลอดภยั เอื้อต่อการ ที่ปลอดภยั เอื้อต่อการจัด บา้นตะบงิตีงี
อาคารเรียน สปช.105, ปลอดภยัเอื้อต่อการ สปช.105, อาคารเรียน จัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน
อาคารเรียน สปช.018 จัดการเรียนการสอน สปช.018 และอาคารเรียน ร้อยละ 100
และอาคารเรียน สปช.2/28
สปช.2/28

126 โครงการจัดซ้ือจัดหา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จัดซ้ือจัดหากระดาน 55,000         - - โรงเรียนมีความพร้อม ครูสามารถจัดกิจกรรมการ โรงเรียน
กระดานไวทบ์อร์ด การเรียนการสอนให้ ไวทบ์อร์ด เพื่อใช้ในการจัด ในการจัดสภาพหอ้งเรียน เรียนการสอนใหเ้ด็ก บา้นตะบงิตีงี
จ านวน 12 หอ้ง เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้น กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน นักเรียนได้อย่างเต็ม

ตะบงิตีงี ใหเ้ด็กนักเรียนโรงเรียน การสอน ร้อยละ 80 ศักยภาพ
บา้นตะบงิตีงี

127 โครงการจัดซ้ือปั้มน้ า เพื่อใช้ส าหรับสูบน้ า จัดซ้ือปั้มน้ าบาดาล 30,000         - - โรงเรียนมีน้ าเพยีงพอ โรงเรียนมีน้ าเพยีงพอ โรงเรียน
บาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค ต่อความต้องการ ในการอุปโภค/บริโภค บา้นตะบงิตีงี

ภายในโรงเรียน ร้อยละ 80
128 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ เพื่อใหเ้ปน็ที่นั่งชมกีฬา ก่อสร้างอัฒจันทร์ - 2,000,000     - นักเรียนร้อยละ 100  นักเรียนได้ใช้เปน็ที่นั่งชม โรงเรียน

โดยปรับปรุงบนัไดทางขึ้น และปอ้งกันการชะล้าง โดยปรับปรุงบนัไดทางขึ้น ได้ใช้ประโยชน์จากการ กีฬา และปอ้งกัน บา้นตะบงิตีงี
อาคารเรียน ของหน้าดินเมื่อฝนตก อาคารเรียน สร้างอัฒจันทร์ การชะล้างของหน้าดิน

และเปน็การปรับปรุง เมื่อฝนตก
ส่ิงแวดล้อมใหส้วยงาม
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
     2.1  ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า 79 332,978,085 74 360,396,350 52 244,545,700 205 937,920,135
            สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ
     2.2  ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 14 20,380,000 10 12,730,000 8 17,980,000 32 51,090,000
     2.3  จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 2 1,870,000 6 16,670,000 3 14,600,000 11 33,140,000
     2.4  พฒันาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง - - - - - - - -
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560 2561 รวม 3 ปี

277,125,700 248 1,022,150,135รวม 95 355,228,085 90 389,796,350 63



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 9,860,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 3020 บา้นตันหยง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นพงักับ ต.มะนังยง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 1.520 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.4+117-4+792 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.5+967-6+872 และขนส่งร้อยละ 80

2 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 7,510,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก 
ปน. 3030 บา้นทา่ข้าม - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นกลาง ต.ทา่ข้าม  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.ปะนาเราะ จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 1.815 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+00-1+815 และขนส่งร้อยละ 80
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เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่2.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน ท่อระบายน  า สะพาน ระบบขนส่งทางน  าและท่าเทียบเรือ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน โดยยก 2,296,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
สาย ม.1 ต.ปลุากง - ถนนในการคมนาคมมี ระดับลูกรัง หนา 0.20ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหร่ิง ความสะดวก รวดเร็ว   ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กวา้ง 4 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน ยาว 1,700 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,344,000     - -  - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายริมคลอง ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
วอซา ม.6 ต.หนองแรต - ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4 เมตร ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ม.1 ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 1,500 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,434,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายริมคลอง ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ทา่กุน ม.5 ต.ตะโละ- ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
กาโปร์ - ม.1 ต.หนองแรต อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 1,600 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,402,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก ม.5 ต.ตะโละ- ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
กาโปร์ - ต.แหลมโพธิ์ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 5 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 2,160 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

7 โครงการบกุเบกิถนนผิว เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนผิวจราจร 2,627,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
จราจรหนิคลุกจุดเร่ิมต้น ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
บ.โต๊ะโสม ม.1 ต.บางปู ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
อ.ยะหร่ิง จุดสิ นสุด อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บ.บาโง ม.4 ต.กะมิยอ นาน คมนาคมขนส่ง และลด
อ.เมือง จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
8 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 1,500,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

คสล. ม.3 ต.ตอหลัง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
อ.ยะหร่ิง - ม.2 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 395 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.บา้นนอก อ.ปะนาเระ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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งบประมาณที่ผ่านมา

9 โครงก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 618,000       - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
สาย ม.4 ต.ปะโด - ม.7 ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ต.ลุโบะ๊ยิไร อ.มายอ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 5 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 600 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,752,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก ม.2 ต.ตรัง - ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ต.ปาหนัน อ.มายอ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 5 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 1,700 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,156,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายบา้นกูบงั ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
บาเดาะ - ภเูขากาเดาะ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,000 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.สะก า อ.มายอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยลงดินลูกรังหนา รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี นาน 0.25 ม. และหนิคลุก คมนาคมขนส่ง และลด

หนา 0.15 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,890,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสาย ม.2 ถนนในการคมนาคมมี หนิคลุกหนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ต.ทา่ข้าม - เขตเทศบาล ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 5 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.ปะนาเระ จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 1,700 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

13 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนบกุเบกิ 1,765,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
บกุเบกิสายทางแม่น  า ถนนในการคมนาคมมี โดยยกระดับดินถม ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
สายบรีุ ม.9 - ม.5 ความสะดวก รวดเร็ว   0.20 ม. ลงลูกรังหนา ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.ตะโละดือรามัน - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กวา้ง 4 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บ.คอลอกาแปะ ม.6 นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80

14 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,124,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายบา้นเปี้ยะ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
บา้นโฉลง ม.5 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,200 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.คลองใหม่ - ต.ม่วงเตี ย อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.แม่ล่าน จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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15 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,624,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกบา้นจาเราะ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 เมตร ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ม.1 ต.เขาตูม เขตเทศบาล ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
นครยะลา อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

16 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 879,000       - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก เทศบาทต าบล ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 8.50 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
รูสะมิแล - เมืองปตัตานี ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
อ.เมือง จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,975,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสาย ม.5 ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 6 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ต.บางเขา - ม.4 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
เทศบาลต าบลบอ่ทอง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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18 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,492,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก ม.4 ต.ม่วงเตี ย - ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ม.5 ต.ดาโต๊ะ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

19 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,756,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายเลียบคลอง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ส่งน  าชลประทาน ม.1,2 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,900 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.นาเกตุ - ม.7 ต.มะกรูด อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

20 โครงการเสริมผิวแอส เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวแอสฟลัท์ 3,431,700     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ฟลัทค์อนกรีต ถนนสาย ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต กวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
เพชรเกษมทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว   1,700 ม. หนา 0.04 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
สาย 409 - ม.2 ต.ทุ่งพลา อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวดเร็วปลอดภยัในการ
ม.1 ต.ต้นโหนด นาน คมนาคมขนส่ง และลด
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80
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21 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,925,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
คอนกรีต สาย ม.1 ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
ต.ยาบ ีอ.หนองจิก - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 1,000 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง นาน หนา 0.03 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80

22 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,727,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายม่วงตอ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ม.2 ต.ทรายขาว - ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,500 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
เขต ต.นาประดู่ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ลงหนิคลุกลูกรังหนา รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี นาน 0.30 ม. หนิคลุกหนา คมนาคมขนส่ง และลด

0.20 เมตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

23 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,800,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคมมี เสริมเหล็ก ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
พร้อมคูระบายน  า ถนน ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั
เจริญประดิษฐ์ ซอย 15 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 248 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง นาน หนา 0.15 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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24 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 9,620,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก 
ปน. 3026 บา้นกอแลมิและ สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นบากง ต.ราตันปนัยัง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง  2.370 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

25 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 3,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก 
ปน. 2034 บา้นนาหวา้ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นหวันา ต.ทุ่งคล้า อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ระยะทาง 1.500 กม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ได้นาน ช่วง กม. 0+000-1+500 คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

26 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,800,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก 
ปน. 3039 บา้นปายอ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นฮูแตกอแล อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ต.กะดุงนง ต.เตราะบอน ได้นาน ระยะทาง 1.753 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+753 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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27 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 2,650,000     2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 2035 บา้นชะเมา - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
สามต้น -บา้นละหาร อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.เตราะบอน,แปน้ ได้นาน ระยะทาง 7.859 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
28 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 2,650,000     - 2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   . ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 2036 บา้นบาเลาะ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นปา่ทุ่ง ต.ปะเสยาวอ, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ปะเสยาวอ อ.สายบรีุ ได้นาน ระยะทาง 6.420 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
29 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง - 2,800,000     2,800,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 3040 บา้นกะลูแป - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 5.50 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
ปน. บา้นโต๊ะชูด อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ระยะทาง 7.930 กม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ต.เตราะบอน อ.สายบรีุ, ได้นาน ช่วง กม.0+000-1+000 คมนาคมขนส่ง และลด
ต.พเิทน อ.ทุ่งยางแดง ช่วง กม.1+000-2+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80
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30 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,800,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 2042 บา้นตะบงิตีงี - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นบเูก๊ะกุง ต.ลุโบะยิไร อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.มายอ จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 2.800 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-2+800 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

31 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,940,000     2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 3044  บา้นเขาวงั - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นปลูากาซิ ต.ตรัง, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ปะโด อ.มายอ ต.กอล า  ได้นาน ระยะทาง 3.477 กม คมนาคมขนส่ง และลด
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-3+727 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+700-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.3+727-4+727

32 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,890,000     2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 3052 บา้นดอนรัก สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นทา่กูโบ ต.ดอนรัก, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ลิปะสะโง อ.หนองจิก ได้นาน ระยะทาง 4.408 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+508 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.2+330-4+230 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.7+767-8+767
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33 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 2,650,000     2,650,000     2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต     ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 3059 บา้นนางโอ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นปรีกี ต.แม่ลาน  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ได้นาน ช่วง กม.0+000-1+000 คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.1+000-2+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.2+000-3+000 และขนส่งร้อยละ 80

34 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 2,650,000     2,650,000     4,865,700     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก
ปน. 2062 บา้นช้างไหอ้อก สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
บา้นตุปะ ต.ทุ่งพลา, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ควนโนรี อ.โคกโพธิ ์ ได้นาน ระยะทาง 3.832  กม คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+000-3+832

35 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,700,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก 
อบจ.ปน. 2069 บา้น สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
ทุ่งนเรนทร์ - บา้นทา่ยามู อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
ต.บางเขา, ทา่ก าช า ได้นาน ระยะทาง 8.774 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+000-3+000
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36 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,760,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก 
อบจ.ปน. 4012แยกทาง สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก ปลอดภยั
หลวงหมายเลข 4157 - อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็ว ปลอดภยัในการ
บา้นคอกกระบอื ได้นาน ระยะทาง 7.331 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.0+000-1+000 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+000-3+000

37 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 2,650,000     2,650,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ตามระยะเวลา สายบา้น ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
กอล า-บา้นต้นไผ่ ต.กอล า สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.เมาะมาว ีอ.ยะรัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 3.200 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80

38 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 3,450,000     3,450,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 2006 บา้นแบรอ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
จะรัง -บา้นจือโระ อ.เมือง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 3.441 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+150 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+150-2+300 และขนส่งร้อยละ 80
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39 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 2,650,000     2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3009 บา้นกรือเซะ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นลือเมาะ ต.คลอง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
มานิง อ.เมือง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 6.270 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.2+000-3+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.3+000-4+000 และขนส่งร้อยละ 80

40 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 5,320,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3015 บา้นบอืเจาะ - สะดวก รวดเร็ว  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นพงักับ ต.บางป ู  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 6.228 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.2+000-4+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.4+000-6+228 และขนส่งร้อยละ 80

41 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 2,650,000     - 2,650,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
สาย อบจ.ปน. 3047 ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
บา้นปแูลปโูล๊ะ - บา้นบา สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
ซาเวาะเซ็ง อ.ยะรัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 5.640 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+700-1+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.4+300-5+200 และขนส่งร้อยละ 80
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42 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - - 8,456,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย  ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
อบจ.ปน. 3054 สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นโคกดีปลี -บา้นฮูแต - อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บองอ ต.ตุยง, ต.ปโุละปโุย ได้นาน ระยะทาง 2.500 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ช่วง กม.3+365-4+865 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.4+865-6+815 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.4+865-6+815

43 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 6,000,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3056 บา้นโคกโหนด - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นควนแปลงงู  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 4.438 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+500-3+000 และขนส่งร้อยละ 80

44 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,510,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 4055 บา้นคลองช้าง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นควนโนรี ต.นาเกตุ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 2.912 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.4+000-6+912 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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45 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 6,000,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. บา้นเปี้ยะ ต.ควนโนรี, สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นดาโต๊ะ อ.แม่ลาน  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 5.582 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+500-3+000 และขนส่งร้อยละ 80

46 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,000,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 4060 บา้นลุตง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
วดัช้างไห ้ต.แม่ลาน  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ- ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.แม่ลาน ต.ควนโนรี  ได้นาน ระยะทาง 6.000 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-2+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.2+000-4+000 และขนส่งร้อยละ 80
47 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,000,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3066 บา้นปหุรน - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นโคกโพธิ ์ต.ช้างไหต้ก, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ปา่บอน อ.โคกโพธิ ์ ได้นาน ระยะทาง 8.813  กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+500-3+000 และขนส่งร้อยละ 80
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48 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     4,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3070 บา้นคลองขุด สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นตันหยงเปาว ์ต.ตุยง, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ทา่ก าช า อ.หนองจิก ได้นาน ระยะทาง 9.284  กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+300-1+300 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+300-2+500 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+500-3+500

49 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,860,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3053 บา้นคอกววั - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นทา่กูโบ ต.ดอนรัก, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
เกาะเปาะ, ปโุละปโุย ได้นาน ระยะทาง 3.060 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-3+060 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
50 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,000,000     6,500,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3078 เลียบชายทะเล สะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม.  ได้รับความสะดวก 
C1 ภายในเขต อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ระยะทาง 2.800 กม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อุตสาหกรรมปตัตานี ได้นาน ช่วง กม.0+000-1+500 คมนาคมขนส่ง และลด
ต.บานา อ.เมือง ช่วง กม.1+500-2+800 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80

112



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

51 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 2,596,000      - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3010 บา้นสระมาลา สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นตาเนาะ ต.กะมิยอ  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.เมือง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 0.649 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-0+649 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

52 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,500,000     5,300,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3007 บา้นบานา - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นคลองมานิง  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน  ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.บานา - ต.คลองมานิง ได้นาน ระยะทาง 2.183 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.เมือง จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-2+183 และขนส่งร้อยละ 80
53 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,000,000     600,000       ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3067 บา้นกะโผ๊ะ สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นช้างไหต้ก ต.โคกโพธิ ์ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ปา่บอน อ.โคกโพธิ ์ ได้นาน ระยะทาง 4.887 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+500-3+000 และขนส่งร้อยละ 80
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54 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     4,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3014 บา้นตาแกะ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นศาลาสอง ต.ตาแกะ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 3.440 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+000-2+000 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+000-3+440

55 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - - 9,960,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 4021 บ.สะนอ - สะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 3.665 กม. ได้รับความสะดวก 
บา้นยามูเฉลิม ต.สะนอ, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ช่วง กม.0+000 รวดเร็วปลอดภยัในการ
ยามูเฉลิม อ.ยะหร่ิง ได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
56 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต    ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3027 บา้นดาลอ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นปาเส ต.ตาลีอายร์ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 3.941 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+000-2+500 และขนส่งร้อยละ 80
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57 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,960,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 2031 บา้นดอน - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
ตะวนัออก- บา้นเคียน อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ดอน ต.บา้นนอก, ได้นาน ระยะทาง 3.860 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.คอกกระบอื ช่วง กม.3+860 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80

58 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,700,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3061 บา้นปา่ไร่ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นควนโนรี ต.ทุ่งพลา, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ- 1.00 ม.  รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ ์ ได้นาน 6.000 ม.ระยะทาง คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี 3.541 กม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.0+000-1+541 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.1+541-3+541

59 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,800,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3032 บ.ทา่น  า สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
ตะวนัตก - บ.คอกกระบอื อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.คอกกระบอื ได้นาน ระยะทาง 3.600 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี ช่วง กม.1+200-2+500 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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60 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
อบจ.ปน. 4058 บา้น สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
นางโอ - บา้นวงักวา้ง  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.แม่ลาน, ต.ปา่ไร่ ได้นาน ระยะทาง 1.900 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-1+900 และขนส่งร้อยละ 80
61 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 3,600,000      - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3012 บา้นสะนิง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นสระมาลา อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.บาราเฮาะ อ.เมือง ได้นาน ระยะทาง 0.900 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-0+900 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
62 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3018 บา้นมูหลง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นตาแกะ ต.ราตาปนัยัง, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ตาแกะ อ.ยะหร่ิง  ได้นาน ระยะทาง 1.974 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-1+974 และขนส่งร้อยละ 80
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63 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000     6,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต   ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3028 บา้นปาเส - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นตาหมน ต.ปยิามุมัง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ได้นาน ระยะทาง 2.769 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-0+700 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

64 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง 3,000,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3068 บา้นโคกอ้น - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นทุ่งศาลา ต.บางโกระ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ ์ ได้นาน ระยะทาง 0.431 กม คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-0+431 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
65 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 1,600,000      - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3041 บา้นบอืจะ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นปาแดปาลัส ต.ปาก อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.พเิทน อ.ทุ่งยางแดง ได้นาน ระยะทาง 0.400 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-0+400 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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66 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,900,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3077 บา้นกาแระ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นละหาร ต.มะนังดาล า, อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ละหาร อ.สายบรีุ  ได้นาน ระยะทาง 1.700 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-1+700 และขนส่งร้อยละ 80
67 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บรูณะทางลูกรังเปน็การ - 7,035,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ ก่อสร้างทางลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3023 บา้งพงสะตา - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรลาดยางแอส ได้รับความสะดวก 
บา้นตะโล๊ะ อ.ยะรัง อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ฟลัทติ์กคอนกรีต รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.สะนอ อ.ยะรัง ได้นาน ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหร่ิง  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี ระยะทาง 2.740 กม. และขนส่งร้อยละ 80

ช่วง กม.0+000-2+740
68 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,870,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั  
ปน. 3037 บา้นบาง - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
ตาหยาด - บา้นไม้แก่น อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.สายบรีุ ต.ไม้แก่น ได้นาน ระยะทาง 3.700 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-3+700 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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69 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - - 9,830,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 4049  บา้นบราโอ - สะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นอาเนาะปโูละ  อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ประจัน อ.ยะรัง ได้นาน ระยะทาง 2.819 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.ยาบ ีอ.หนองจิก ช่วง กม.0+000-2+819 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80

70 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 9,960,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3050 บา้นกาเดาะ - ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นอาเนาะปโูละ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ลิปะสะโง ต.ยาบี ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 2.00 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ช่วง กม.2+000-4+100 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
71 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - - 9,820,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3079 แยกทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
410 บา้นปยูุด ต.ประจัน ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ระยะทาง 2.567 กม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.เมือง จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน ช่วง กม.0+000-2+657 คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.1+000-2+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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72 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,760,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3081 แยกทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
หมายเลข 4157 - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บา้นคอกกระบอื ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 3.201 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ ช่วง กม.0+000-2+200 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี ช่วง กม.6+330-7+331 และขนส่งร้อยละ 80

ช่วง กม.2+000-3+000
73 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3083 แยกทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
หมายเลข 42 - บา้น ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บางโกระ ต.มะกรูด  ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 4.667 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.โคกโพธิ ์ จ.ปตัตานี ช่วง กม.1+500-3+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
74 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 2,650,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3085 แยกทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
หมายเลข 4082 - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บา้นจาเราะบองอ ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 1.000 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.สะเต็งนอก อ.เมือง ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80
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75 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง 6,000,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3087 แยกดอนเค็ต - ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
เทศบาลต าบลนาประดู่  ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ ์ ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 1.621 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+621 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
76 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 2,650,000     4,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3090  บา้นทุ่งเค็ต - ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นบางเก่า ต.บางเก่า ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 2.500 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ช่วง กม.1+000-2+500 และขนส่งร้อยละ 80
ช่วง กม.2+500-4+000

77 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,960,000     - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3091 แยกทางหลวง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
หมายเลข 4082 - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บา้นจาเราะบองอ  ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 2.600 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.เขาตูม อ.ยะรัง  ช่วง กม.0+000-2+600 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี และขนส่งร้อยละ 80
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78 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 4,000,000     6,000,000     ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 2092 แยกทาง ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
หมายเลข4061 - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บา้นบอ่ม่วง ต.เกาะจัน ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 7.077 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
อ.มายอ  จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-1+000 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ช่วง กม.1+000-2+500 และขนส่งร้อยละ 80

79 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 3,400,000      - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 3093 บา้นหวัควน - ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นชะเมา ต.ทา่เรือ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 0.840 กม. คมนาคมขนส่ง และลด

ช่วง กม.0+000-0+840 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

80 โครงการก่อสร้างบกุเบกิ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนนลูกรัง ขนาดกวา้ง - 500,000        - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ถนนลูกรังสายหมู่บา้น - ถนนในการคมนาคมมี 4.00 ม. ยาว 500 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ทุ่งนา บา้นยางงาม ม.5 ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.20 ม. ได้รับความสะดวก 
ต.ดอน อ.ปะนาเระ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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81 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง 925,000       - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ตามระยะเวลา สาย อบจ. ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
ปน. 4022 บา้นสะนอ - ความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก 
บา้นจะแบปะ ต.สะนอ  ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ระแวง้ อ.ยะรัง  ที่ใช้งานได้นาน ระยะทาง 4.125 กม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ช่วง กม.0+000-0+700 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
82 โครงการก่อสร้างถนน   เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. ม.2  1,828,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

คสล.สายบา้นสะพานหนิ ถนนในการคมนาคมมี ขนาดกวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.2 ต.ไทรทอง - บ.ละเวง  ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 650 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.3  ต.ดอนทราย ปลอดภยั อยู่ในสภาพ หนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

83 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างหนิคลุก - 2,500,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสายบา้นกระจูด ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5 ม.ยาว 1500 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.4 ต. ไม้แก่น - ม.5 ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ทอ่ คสล. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บา้นพอเทพ ต.ไทรทอง ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ขนาด 0.80 ม.3 จุดๆ รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน ละ 8 ทอ่น คมนาคมขนส่ง และลด

จ านวน 24 ทอ่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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84 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลูกรัง - 600,000       - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลูกรังสายบา้นกระจูด ถนนในการคมนาคมมี ขนาดกวา้ง 5 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 500 ม. ลงดิน   ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.ตะพา ต.ตะละบนั ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ถมหนา 0.30 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน ลูกรังหนา 0.15 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

85 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 3,000,000     3,000,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
สะพานคอนกรีตเสริม ถนนในการคมนาคมมี ขนาดผิวจราจร ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
เหล็กบนถนนสาย ความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 9.00 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
อบจ.ปน. 3046 ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ความยาว 15.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
บ.มะหดุ - บ.ปาหนัน ที่ใช้งานได้นาน จ านวน 2 แหง่ คมนาคมขนส่ง และลด
อ.มายอ  จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
86 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

สะพาน คสล. ถนนสาย ถนนในการคมนาคมมี ขนาดผิวจราจร ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
อบจ.ปน.2035 ความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 9.00 ม. ความยาว ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.ชะเมาสามต้น - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ 20.00 ม. จ านวน 1 แหง่ รวดเร็วปลอดภยัในการ
บ.ละหาร อ.สายบรีุ ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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87 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. - 2,000,000     2,000,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
สะพาน คสล. ถนนสาย ถนนในการคมนาคมมี ขนาดผิวจราจร ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
อบจ.ปน.2045 ความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 9.00 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.คลองช้าง - บ.เขาวงั ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ความยาว 10.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.มายอ จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน จ านวน 2 แหง่ คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

88 โครงการก่อสร้างทอ่ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างทอ่เหล่ียม - 6,000,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
เหล่ียม คสล.ถนนสาย ถนนในการคมนาคมมี คสล. ขนาด 3- 1.80 X ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
อบจ.ปน. 3032 ความสะดวก รวดเร็ว 1.80 ม. ความยาว ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.ทา่น  าตะวนัตก - ปลอดภยั อยู่ในสภาพ 12.00 ม. จ านวน 3 แหง่ รวดเร็วปลอดภยัในการ
บ.คอกกระบอื ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
89 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง - 10,811,000   - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทส์าย ถนนในการคมนาคมมี ข้างละ 1.00 ม. ยาว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บา้นอุเมะ ต.ตะลุบนั - ความสะดวก รวดเร็ว 3,000 ม. เสริมหนิคลุก ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.กระจูด ม.4 ต.ไม้แก่น ปลอดภยั อยู่ในสภาพ  0.05 ม. แอสฟลัทติ์ก รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน หนา 0.03 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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90 ก่อสร้างถนนบกุเบกิ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้ง 6.00 ม. ยาว - - 11,619,000   ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
สายบางตาหยาด-บา้น ถนนในการคมนาคมมี 4,000 ม. โดยยกระดับ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ละเมาะ ทะเลตะพาบ ความสะดวก รวดเร็ว ดินลูกรัง หนา 0.30 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ตะลุบนั - ม.4บ.กระจูด ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน วางทอ่ระบายน  า คสล. คมนาคมขนส่ง และลด

Ø 0.80 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ านวน 24 ทอ่น และขนส่งร้อยละ 80

91 ก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนน คสล. กวา้ง 5.00 ม. 5,929,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
สายบา้นมอแซง ม.4 ถนนในการคมนาคมมี ยาว 1,500 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.ปล่องหอย - เชื่อมต่อ ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บา้นโตะบาลา ม.1 ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.กะดุนง อ.สายบรีุ ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
92 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. 967,000       - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

สายบา้นโลทู- บเูกะดูตง ถนนในการคมนาคมมี ยาว 310 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.6 ต.ปล่องหอย ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
อ.กะพอ้ - เชื่อมต่อ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.กะดุนง อ.สายบรีุ ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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93 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. - 1,679,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
สายบา้นโลทู-บเูกะบากง ถนนในการคมนาคมมี ยาว 520 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.6 ต.ปล่องหอย ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
อ.กะพอ้ - เชื่อมต่อ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.กะดุนง อ.สายบรีุ ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
94 ก่อสร้างถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนนหนิคลุก 1,400,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

มัสยิด - พรุกโลท ูม.6 ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 950 ม. ลูกรังหนา ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
จ.ปตัตานี ปลอดภยั อยู่ในสภาพ 0.30 ม. หนิคลุกหนา รวดเร็วปลอดภยัในการ

ที่ใช้งานได้นาน 0.15 ม. พร้อมวาง คมนาคมขนส่ง และลด
ทอ่ระบาย ขนาด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
Ø 0.80 ม. จ านวน และขนส่งร้อยละ 80
21 ทอ่น (3 จุด)

95 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก - 7,700,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีตกวา้ง 5.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
สายบา้นบาโงสาเมาะ ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,400 ม.โดยลง ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.3 - บา้นตะโละบาโละ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ หนิคลุกหนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
ม.10 ต.ปล่องหอย ที่ใช้งานได้นาน ลาดยางแอสฟลัทติ์ก คมนาคมขนส่ง และลด
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี คอนกรีตหนา 0.03 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และขนส่งร้อยละ 80
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96 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้ง 6.00 ม. ยาว - - 4,600,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทติ์ด ถนนในการคมนาคมมี 1,000 ม. โดยลงหนิ ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
คอนกรีตสายบา้นวงัพลา ความสะดวก รวดเร็ว คลุกหนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.9 ต.ปล่องหอย ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ลาดยางแอสฟลัทติ์ก รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.กะพอ้ - ม.6บา้นเขาดิน ที่ใช้งานได้นาน คอนกรีต หนา 03 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง และก่อสร้างก่อเหล่ียม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ.ปตัตานี คสล. ขนาด 2 ช่องทาง และขนส่งร้อยละ 80

ระบายน  าจ านวน 1 แหง่
97 ก่อสร้างคูระบายน  า -เพื่อระบายน  าในช่วง คูระบายน  า คสล. กวา้ง - - 4,000,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

คสล. (ชุมชนบา้น  ฤดูฝน 0.80 ม. ยาว 2,000 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ดือราแฮ) ม.8 -แก้ไขปญัหาน  าทว่มขัง ลึกเฉล่ีย 0.70- 0.80 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ตะลุโบะ อ.เมือง (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. - - 2,880,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้นบติีง ถนนในการคมนาคมมี ยาว 1,000 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.5 ต.ตะโละดือรามัน - ความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.6 ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ ปลอดภยั อยู่ในสภาพ ข้างละ 0.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี ที่ใช้งานได้นาน คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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99 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนนหนิคลุกกวา้ง - 5,923,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
บา้นยางแดง ม.4 ถนนในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว 3,500 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.นาประดู่ - บา้นโพธิ ์ และการระบายน  าได้ หนา 0.50 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.1, 2 ต.นาเกตุ สะดวกรวดเร็ว รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

100 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนน คสล. กวา้ง 4.00 ม. - - 2,178,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
เสริมเหล็กสายบา้นทุ่ง ถนนในการคมนาคม ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ศาลา ม.1 ต.บางโกระ - และการระบายน  าได้ ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บา้นใต้ ม.4 ต.โคกโพธิ ์ สะดวกรวดเร็ว รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

101 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้ง 8.00 ม. - 2,500,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. ถนนสายบา้นปรีกี ถนนในการคมนาคม ยาว 20.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.กระโด - ต.คลองใหม่ และการระบายน  าได้ (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี สะดวกรวดเร็ว รวดเร็วปลอดภยัในการ

และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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102 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนโดยลงดิน - 6,988,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสาย ม.1 บา้น ถนนในการคมนาคม ลูกรังกวา้ง 6.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บางไร่ - ม.5 หนิดอนนา และการระบายน  าได้ ยาว 2,400 ม. หนา ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.บางเขา อ.หนองจิก สะดวกรวดเร็ว 0.35 ม. ลงหนิคลุก รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี และปลอดภยั หนา 0.15 ม. วางทอ่ คมนาคมขนส่ง และลด

ระบายน  า คสล. Ø1.00 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ านวน 2 จุด 16 ทอ่น และขนส่งร้อยละ 80

103 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง - 1,880,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น ถนนในการคมนาคม 4.00 ม ยาว 360 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ดินแดง - ม.5 ต.ยามู และการระบายน  าได้ หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี สะดวกรวดเร็ว 0.50 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

104 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ถนนลงหนิคลุกกวา้ง 3,000,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ถนนหนิคลุกสายกลางนา ถนนในการคมนาคม 4.00 ม. ยาว 1,955 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.5 บ.ทา่เรือ - ม.5 และการระบายน  าได้ หนา 0.20 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บ.ล้อแตก ต.บางโกระ สะดวกรวดเร็ว (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80
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105 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลงหนิคลุก - - 6,988,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสายม.1 บา้น ถนนในการคมนาคม  กวา้ง 6.00 ม ยาว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บางไร่ - ม.5 บ.ดอนนา และการระบายน  าได้ 2,400 ม.หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.บางเขา อ.หนองจิก สะดวกรวดเร็ว ลูกรังยาว 2,400 ม. หนา รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี และปลอดภยั 0.35 ม วางทอ่ ระบายน  า คมนาคมขนส่ง และลด

คสล.ขนาดØ 1.00 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2 จุดๆ ละ 8 ทอ่น และขนส่งร้อยละ 80
(16 ทอ่น)

106 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. - 1,189,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล.สายบา้นคอลอ ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม ยาว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
กาแปะ - บอืแนแด ม.6 และการระบายน  าได้ 300 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ สะดวกรวดเร็ว ลงดินลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี และปลอดภยั ข้างละ 0.30 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

107 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. - - 3,822,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล สายบาโงมาแจ - ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม ยาว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บติีง ม.4 ต.กะรุบ ี- ม.5 และการระบายน  าได้ 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ตะโละดือรามัน สะดวกรวดเร็ว ลงดินลูกรังไหล่ทาง รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี และปลอดภยั ข้างละ 0.50 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

131



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

108 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - - 2,548,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสายบา้นปาเซตีงี - ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ยาว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บา้นบอืแต ม.9, 6, 1 และการระบายน  าได้ 1,650 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ตะโละดือรามัน สะดวกรวดเร็ว รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี และปลอดภยั คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

109 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างถนนผิวแอส 2,580,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนในการคมนาคม ฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
สาย อบจ.ปน. 3013 และการระบายน  าได้ ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
บา้นยามูเฉลิม - บา้นปยูุด สะดวกรวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี และปลอดภยั ผิวจราจรหนา 0.03 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ระยะทาง 705 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เสริมหนิคลุกหนา 0.05 ม. และขนส่งร้อยละ 80

110 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,110,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสายล าหยัง  ถนนในการคมนาคม หนิคลุกหนา0.15 กวา้ง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
หมู่ที่ 6 ต.ทรายขาว - และการระบายน  าได้  4.00 ม. ยาว 2,435 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
เขตต าบลช้างไหต้ก สะดวกรวดเร็ว พร้อมฝังทอ่ระบายน  า 2 รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี และปลอดภยั Æ1.00X6.00 จ านวน คมนาคมขนส่ง และลด

4 ชุด และ Æ1.00X6.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ านวน 1 จุด และขนส่งร้อยละ 80
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111 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - - 2,096,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุก บา้นเตราะ ถนนในการคมนาคม บา้นเตราะหมอชาย ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
หมอชาย ม.3 ต.ทุ่งพลา และการระบายน  าได้ หนิคลุกหนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
- ม.1 ต.นาประดู่ สะดวกรวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี และปลอดภยั ยาว 850.00 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ลูกรังหนา 0.30 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
กวา้ง 5.30 ม. และขนส่งร้อยละ 80

112 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - 2,500,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุก บา้นถนนตก ถนนในการคมนาคม ระยะทาง 1,765.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ม.4 ต.ถนน - ต.มายอ และการระบายน  าได้ หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
จ.ปตัตานี สะดวกรวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

และปลอดภยั (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) คมนาคมขนส่ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

113 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก - - 3,000,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกบา้นออเลาะ ถนนในการคมนาคม บา้นออเลาะบากา ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
บากา - บา้นทุ่งโพธิ ์ และการระบายน  าได้ ระยะทาง 1,666.00 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ม.5 ต.ลิปะสะโง  สะดวกรวดเร็ว หนิคลุกหนา 0.15 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี และปลอดภยั กวา้ง 6.00 ม. เสริม คมนาคมขนส่ง และลด

ลูกรังยกระดับ 0.15 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(ตามแบบ อบจ.ก าหนด) และขนส่งร้อยละ 80
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114 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,000,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุก ม.1 ต.ลิปะสะโง ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
อ.หนองจิก - ม.4 และการระบายน  าได้  หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง สะดวกรวดเร็ว  ยาว 2,236 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี และปลอดภยั พร้อมฝังทอ่ คสล.3Æ คมนาคมขนส่ง และลด

1.00X9.00 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
จ านวน 1 จุด และขนส่งร้อยละ 80
(ตามแบบ อบจ. ก าหนด)

115 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,000,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุกสาย ม.7 ถนนในการคมนาคม สายม.7  กวา้ง 6.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน - และการระบายน  าได้ หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.คอลอตันหยง สะดวกรวดเร็ว ยาว 1,788.00 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี และปลอดภยั (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

116 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต - 717,000       ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต สาย ม.5 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 9.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ต.รูสะมิแล - ม.8 และการระบายน  าได้ หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง สะดวกรวดเร็ว ยาว 62.00 ม. และ รวดเร็วปลอดภยัในการ
จ.ปตัตานี และปลอดภยั กวา้ง 6.00 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

หนา 0.15 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ยาว 38.00 ม. และขนส่งร้อยละ 80
(ตามแบบ อบจ.ก าหนด)
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117 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 700,000       - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตสายบา้น ถนนในการคมนาคม สายบา้นทดิหมาน กวา้ง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และปลอดภยัในการ
ทดิหมาน ม.2 ต.ไทรทอง และการระบายน  าได้ 8.00 ม. หนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก สัญจรไป - มา
- บา้นละเวง ม.3 สะดวกรวดเร็ว ยาว 68.00 ม. และ รวดเร็วปลอดภยัในการ
ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น และปลอดภยั ขนาดกวา้ง 5.00 ม. คมนาคมขนส่ง และลด
จ.ปตัตานี ระยะทาง 582.00 ม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

หนา 0.15 ม. พื นที่รวม และขนส่งร้อยละ 80
ไม่น้อยกวา่ 
3,454.00 ตร.ม.
(ตามแบบ อบจ.ก าหนด)

118 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้งไม่น้อยกวา่ 6 ม. - 5,100,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนในการคมนาคม ระยะทาง 1,000 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
สายตะพากระจูด และการระบายน  าได้ การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา

สะดวกรวดเร็ว ในการเดินทาง
และปลอดภยั ร้อยละ 70

119 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,000,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล.สาย ม.6 ต.ควน - ถนนในการคมนาคม ยาว 1,500 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
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120 โครงการปรับปรุง/ซ่อม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 5 ม. - - 3,980,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
แซม ถนน คสล.สายทาง ถนนในการคมนาคม ยาว 955 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
เข้าซายหาดราชรักษ ์ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
บ.กลาง - สาย ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
บ.เตราะหกั ต.บา้นน  าบอ่ สภาพที่ใช้งานได้นาน

121 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 3,500,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสายวดัพรหม - ถนนในการคมนาคม ยาว 0.975 กม ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ประสิทธิ-์ อีเละ(ช่วงที่ 2) มีความสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ม.1 ต.บา้นนอก ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

122 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 6,000,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสายตันหยงจืองา ถนนในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ชลประทาน ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ต.บา้นนอก อ.ปะนาเระ ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

123 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - 5,568,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางสายวดั ถนนในการคมนาคม ยาว 0.864 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ประจันตคาม สายทา่กะดี มีความสะดวก รวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
(ช่วงที่ 2) ม.3 ต.บา้นนอก ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน
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124 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 1,965,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยาง สายทา่น  า - ถนนในการคมนาคม ยาว 2,000 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
คอกกระบอืระหวา่ง มีความสะดวก รวดเร็ว การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ม.2, 4 ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
125 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,965,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

ลูกรังและผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ยาว 1,000 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
หนิคลุก สายปอเนาะ มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
พอ่มิ่ง - ปา่ทุ่ง ม.3 ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

126 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - - 3,005,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. สายโหนดไร่ - ถนนในการคมนาคม ยาว 1,000 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ชลประทาน ม.6 ต.ดอน มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
127 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 7 ม. - - 10,000,000   ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

คสล.ข้ามคลองระหวา่ง ถนนในการคมนาคม ยาว 100 ม. มีพื นที่ ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ม.2 ต.ตาลีอายร์ กับ มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 700 ตร.ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน
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128 โครงการก่อสร้างบกุเบกิ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 5 ม.ยาว - 4,000,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ถนนลูกรัง ม.2 บ.ดูซง - ถนนในการคมนาคม 1,500 ม.ลูกรังหนา ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ปาแยตะวนัออก ต.ตอหลัง มีความสะดวก รวดเร็ว เฉล่ีย 30 ซม. พร้อมวางทอ่ การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.ยะหร่ิง - ต.บา้นนอก ปลอดภยั และอยู่ใน ระบายน  าจ านวน ในการเดินทางร้อยละ 80
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน 10 จุดๆละ 6 ทอ่น

129 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมแซมถนนลาดยาง - 3,768,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยาง (เสริมผิว) สาย ถนนในการคมนาคม (เสริมผิว) สายสามแยก ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
สามแยกบา้นทา่ก าช า มีความสะดวก รวดเร็ว บา้นทา่ก าช า ต.ทา่ก าช า การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ต.ทา่ก าช า เชื่อมต่อบา้น ปลอดภยั และอยู่ใน เชื่อมต่อบา้นบางทนั ในการเดินทางร้อยละ 80
บางทนั ต.บางเขา สภาพที่ใช้งานได้นาน ต.บางเขา อ.หนองจิก
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

130 โครงการบรูณะซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บรูณะซ่อมแซมถนน - 8,089,350     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ถนนลาดยางภายใน ถนนในการคมนาคม ลาดยางภายในหมู่บา้น ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
หมู่บา้น ผิวจราจร มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
แอสฟลัทติ์กสายบา้น ปลอดภยั และอยู่ใน สายบา้นคลองรี-หลังวดั ในการเดินทางร้อยละ 80
คลองรี-หลังวดัตุยง สภาพที่ใช้งานได้นาน ตุยง อ.หนองจิก 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี

131 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ กวา้งไม่น้อยกวา่ 6 ม. - 3,700,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลูกรังหนิคลุกเลียบคลอง ถนนในการคมนาคม ระยะทาง 2,500 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ตาหยาด - บา้นกระจูด มีความสะดวก รวดเร็ว การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
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132 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,500,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุกสายหลวงจันทร์ ในการคมนาคมมีความ ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
หมู่ที่ 2 ต.ทรายขาว - สะดวก รวดเร็ว ยาว 1,890.00 ม. ได้รับความสะดวก 
เขต ต.ช้างไหต้ก อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ลงดินลูกรังหนา 0.20 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ได้นาน หนิคลุกหนา 0.20 ม. คมนาคมขนส่ง และลด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และขนส่งร้อยละ 80

133 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว - - 8,900,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. สายบา้นซ่าน ม.7 ถนนในการคมนาคม 2,000 ม. หรือพื นที่ไม่ ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ต.แม่ลาน บา้นปลักใหญ่ มีความสะดวก รวดเร็ว น้อยกวา่ 10,000 ตร.ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

134 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,200,000     - - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. สายบา้นละโผ๊ะ ถนนในการคมนาคม 1,600 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ม.3 ต.ปา่ไร่ ต.ควนโนรี มีความสะดวก รวดเร็ว การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
135 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว - 2,340,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางชนิดแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคม 1,000 ม. หนาเฉล่ีย ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ติกคอนกรีต บ.ยามูเซ็ง มีความสะดวก รวดเร็ว 0.04 ม. หรือมีพื นที่ การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ต.สะนอ -เขต บ.กูแบ - ปลอดภยั และอยู่ใน ไม่น้อยกวา่ 6,000 ตร.ม. ในการเดินทางร้อยละ 80
บาเดาะ ต.สะดาวา สภาพที่ใช้งานได้นาน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
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136 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว - - 3,600,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. บา้นบอืแนดาแล - ถนนในการคมนาคม 800 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
บา้นแนจือปอ ต.สะนอ มีความสะดวก รวดเร็ว หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน 4,800 ตร.ม. ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
137 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,600,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
คอนกรีต สายบา้นเคียน - มีความสะดวก รวดเร็ว ตามแบบ อบจ.ก าหนด การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
บา้นควนเหลียว ม.2 ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
ต.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

138 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 1,296,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลูกรัง สายบา้นตาหมน - ถนนในการคมนาคม ยาว 3 กม. หนาเฉล่ีย ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
ศูนย์พฒันาชีวติใหม่ มีความสะดวก รวดเร็ว 0.20 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ม.4 ต.ปยิามุมัง ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

139 โครงการปรับปรุงบริเวณ เพื่อใหร้ถโดยสาร ปรับปรุงบริเวณทางเข้า- 527,000       - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ทางเข้าสถานีขนส่ง ประจ าทางและประชาชน ออ สถานีขนส่ง อบจ.ปน. ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ
อบจ.ปตัตานี ม.8 ใช้บริการสถานีขนส่ง โดยท าการถมดิน สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.ตะลุโบะ๊ อ.เมือง อบจ.ปตัตานี มีความ กวา้ง 19.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
จ.ปตัตานี สะดวกปลอดภยั ยาว 27.40 ม. ลึกเฉล่ีย

2.00 ม. และวางทอ่ คศล.
1.00 ม.
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140 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - 1,215,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล.สายบา้นมัสยิด ถนนในการคมนาคม ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
บา้นทุ่งคา ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
ต.ปยิามุมัง อ.ยะหร่ิง ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80
จ.ปตัตานี สภาพที่ใช้งานได้นาน

141 โครงการบกุเบกิถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 6 ม. - - 3,660,000     ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
บแูมปะซาโง ม.3 ถนนในการคมนาคม ยาว 3.00 กม. ประชาชนมีถนนเพื่อ และปลอดภยัในการ
บา้นบแูม ต.ปยิามุมัง มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั สัญจรไป - มา
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
142 โครงการซ่อมบ ารุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง 4,000,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ตามระยะเวลา แยกทาง ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนมีถนนเพื่อ ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
หลวง สายปาลัส - มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กวา้ง 5.00 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั
ปะนาเระ - บา้นเกาะ ปลอดภยั และอยู่ใน ระยะทาง 1.200 กม. ในการเดินทางร้อยละ 80
ม.2 ต.บา้นนอก สภาพที่ใช้งานได้นาน ช่วง กม.0+000-1+200
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

143 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,400,000     - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก หมู่ที่ 2 ต.สะนอ - ถนนในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ประชาชนมีถนนเพื่อ ได้ดีสะดวก ปลอดภยั
หมู่ที่ 3 ต.สะดาวา มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,250.00 ม. การคมนาคมที่ปลอดภยั
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ปลอดภยั และอยู่ใน หนา 0.15 ม. ในการเดินทางร้อยละ 80

สภาพที่ใช้งานได้นาน
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144 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 3,018,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
แอลฟลัทติ์กคอนกรีต ในการคมนาคมที่สะดวก แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ
และหนิคลุกสาย ม.1 รวดเร็ว ปลอดภยั ผิวจราจร กวา้ง 7.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.ปยูุด อ.เมือง - ม.1 ยาว 140 ม.กวา้ง 4.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.ประจัน ต.สะดาวา หนา 0.03 ม. พื นที่
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ไม่น้อยกวา่ 2,180 ตร.ม.

และก่อสร้างหนิคลุก 
กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 1,600.00 ม.
หนา 0.15 ม. โดยยกระดับ
ดินลูกรัง หนา 0.30 ม.

145 โครงการปรับปรุง/ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร 3,980,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ซ่อมแซมถนน คสล. ในการคมนาคมมีความ ยาว 995 เมตร  ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
สายทางเข้าชายหาด สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ราชรักษ ์หมู่ที่ 1 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.บา้นกลาง ถึง สายบา้น
เตราะหกั  ต.บา้นน  าบอ่

146 โครงการปรับปรุงผิว เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4,506,300     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
จราจรถนนลาดยาง ในการคมนาคมมีความ 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร   ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
แอสฟลัติกฯ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.05 เมตร  สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
(สายบา้นเกาะ - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน (ไหล่ทางข้างละ1 เมตร) ในการคมนาคมขนส่ง 
บา้นปา่ไร่ )- ในพื นที่หมู่ที่ 
3 บา้นเกาะตา ต.ทุ่งพลา
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี 142
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147 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร  8,640,000      - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยาง ระหวา่ง หมู่ที่ ในการคมนาคมมีความ ยาว 2,000 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
2 ,4 สายทา่น  า - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
คอกกระบอื  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 

148 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร   9,500,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยาง สายบา้น ในการคมนาคมมีความ ยาว 3,000 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
เกาะชะนี หมู่ที่ 2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ต.บา้นนอก - บา้นอีเละ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
หมู่ที่ 4 ต.คอกกระบอื 

149 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน กวา้ง 6 เมตร ยาว 2,850 3,716,685      - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก หมู่ที่ 1 - หมูที่ 5 ในการคมนาคมมีความ เมตร หนา 0.20 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
ต.ปา่บอน - หมู่ที่ 5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ต.ช้างใหต้ก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 

150 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร  5,500,000      - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยาง สายพอ่มิ่ง ในการคมนาคมมีความ ยาว 800 เมตร  ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
(บา้นนาจาก) – อบต. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
คอกกระบอื อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 

151 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน กวา้ง 5 เมตร  หนา 0.15  8,000,000      - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในการคมนาคมมีความ เมตร ยาว 1,800 ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
บา้นละโพะ๊ ม.3  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
จากบา้นนางยวน - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
ชลประทาน - ที่ท าการ 
รพ.สต.
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152 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร   2,998,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัติกคอนกรีต ในการคมนาคมมีความ ยาว 1,150เมตร   ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
สายริมคลองชลประทาน  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 5 เซนติเมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
หมู่ที่ 6  ต.ดอนรัก อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน และปา้ย ในการคมนาคมขนส่ง 

153 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร 2,000,000      - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
เหล็ก สายบา้นต้นซ่าน ในการคมนาคมมีความ ยาว 2,000 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
หมู่ที่ 7 คอนกรีตเสริม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หรือมีพื นที่ไม่ น้อยกวา่ สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ต.แม่ลาน -บา้นปลักใหญ่ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน 10,000 ตารางเมตร ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ ์
จ.ปตัตานี

154 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร  3,000,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ผิวจราจร คสล. ในการคมนาคมมีความ ยาว 750 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
สายบา้นค่าย-ชลประทาน  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร  สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
หมู่ที่ 5  บา้นปาแดลางา  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.ปโุละปโุย

155 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดความกวา้ง 8 เมตร  3,768,000     - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยาง (เสริมผิว) ในการคมนาคมมีความ ยาว 1,000 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
สายสามแยกบา้นทา่ก าช า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.5 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ต.ทา่ก าช า เชื่อมต่อ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
บา้นบางทนั  ต.บางเขา

156 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร  6,000,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการคมนาคมมีความ (ไม่รวมไหล่ทาง) ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ยาว 2,000 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ต.ปโุละปโุย อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน หนา 0.05 เมตร ในการคมนาคมขนส่ง 144
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157 โครงการก่อสร้างผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร 10,000,000    - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการคมนาคมมีความ (ไม่รวมไหล่ทาง)  ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ยาว 1,500 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
(ออกถนนหลัก) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน หนา 0.05 เมตร ในการคมนาคมขนส่ง 
ต าบลปโุละปโุย และลดค่าใช้จ่ายในการ

158 โครงการซ่อมแซมบ ารุง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร  8,590,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ทางหลวงทอ้งถิ่นผิวทาง ในการคมนาคมมีความ ยาว 1,385 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
แบบแอสฟลัทค์อนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ช่วงที่ 2  หมู่ที่ 5 สายบา้น อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
บอ่ม่วง – บา้นปา่ศรี

159 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 7 เมตร  15,000,000   -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ ยาว 1,800 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
ระหวา่งต าบล ตันหยง - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั มีพื นที่ไม่น้อยกวา่  สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ดาลอ (สายตือระ หมู่ที่ 2) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน 12,600 ตารางเมตร ในการคมนาคมขนส่ง 
ตะโละ (ช่วงบา้นตือระ - 
บา้นตะโละ) หมู่ที่ 1 - 2 
ต.สาบนั อ.ยะหร่ิง  
จ.ปตัตานี

160 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 6 เมตร  12,635,000    - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ในการคมนาคมมีความ ยาว 2,700 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
แอสฟลัทติ์ก สายบา้นปาเส สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.04 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
ตาหมน - บา้นปยิามุมัง - อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 
บา้นตาลีอายร์
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161 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ขนาดกวา้ง 5 เมตร  1,637,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
คสล.สายบา้นปาเส ในการคมนาคมมีความ ยาว 400 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
หมู่ที่ 4 ต าบลตาลีอาย์ - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั
หมู่ที่ 2 ต.ตะโละ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน ในการคมนาคมขนส่ง 

162 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน หนา 0.05 เมตร  1,100,000     -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัท์-ติกคอนกรีต ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 9 เมตร  ร้อยละ 80  ได้รับความ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)
สายกระจูด - ตะพา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ยาว 1,350 เมตร  สะดวกรวดเร็วปลอดภยั ปลอดภยั

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นาน หรือมีพื นที่กวา่ ในการคมนาคมขนส่ง 
12,150 ตารางเมตร

163 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 8 เมตร 10,000,000    - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. บริเวณปากอ่าว ในการคมนาคมที่สะดวก ยาว 100 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 รวดเร็ว ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.บางตาวา หมู่ที่ 1 ในการคมนาคมขนส่ง 
บา้นยาบใีต้ ต.ยาบ ี
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

164 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 7 เมตร  10,000,000   - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล.ข้าม หมู่บา้น หมู่ที่ 4 ในการคมนาคมที่สะดวก ยาว 15 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
ต.ทา่ก าช า ถึง หมู่ที่ 7 รวดเร็ว ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.บางเขา ในการคมนาคมขนส่ง 

165 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 7 เมตร  10,000,000   - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. ข้ามคลองระหวา่ง ในการคมนาคมที่สะดวก ยาว 100 เมตร ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
หมู่ที่ 2  ต.ตาลีอายร์ - รวดเร็ว ปลอดภยั สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
หมู่ที่ 3 ต.บาโลย  ในการคมนาคมขนส่ง 
อ.ยะหร่ิง 146



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

166 โครงการก่อสร้าง/ เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ขนาดกวา้ง 12 เมตร 5,000,000 - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง ในการคมนาคมที่สะดวก ยาว 300 เมตร  ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
และขยายไหล่ทางถนน รวดเร็ว ปลอดภยั หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
รามโกมุทตั งแต่หน้าวดั พื นที่ไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคมขนส่ง 
บรูพาราม จนถึง 3,600 เมตร
สะพานเหล็ก

167 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง หนา 0.05 เมตร  32,161,000 - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมที่สะดวก กวา้ง 9 เมตร  ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
คอนกรีต สายบางตาหยาด รวดเร็ว ปลอดภยั ยาว 3,500 เมตร  สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
-กระจูด หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคมขนส่ง 

31,500 ตารางเมตร
168 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต 609,400  -  - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็ก ระยะทาง  ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประสานแผน)
สายหวัสะพานวดับู รวดเร็ว ปลอดภยั 225.00 ม. กวา้ง 4.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
หมู่ที่ 4 ต.บางโกระ - หนา 0.15 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
หมู่ที่ 5 ต.มะกรูด
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

169 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใช้เปน็เส้นทางในการ ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก 2,230,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
แอสฟลัติกคอนกรีต ขนส่งผลผลิตทางการ คอนกรีต กวา้ง 7.00 ม. ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
สายลาฆูนิง หมู่ที่ 5 เกษตรของประชาชน ยาว 500.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
บ.จาเราะบองอ หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.เขาตูม อ.ยะรัง 3,500.00 ตร.ม.
จ.ปตัตานี
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170 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลากยาง 500,000       - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางผิวจราจรแบบ ในการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจร แบบ CAPE ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
CAPE SEAL สายบา้น รวดเร็ว ปลอดภยั SEAL ขนาดกวา้ง 4.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ทา่เรือ หมู่ที่ 5 ต.ทา่เรือ ยาว 2,000.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
เชื่อมบา้นล้อแตก
หมู่ที่ 5 ต.บางโกระ
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

171 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลากยาง 12,000,000   - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลาดยางผิวจราจรแบบ ในการคมนาคมที่สะดวก ผิวจราจร แบบ CAPE ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
CAPE SEAL สายบา้น รวดเร็ว ปลอดภยั SEAL ขนาดกวา้ง 6.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ทางรถไฟ บา้นโคกอ้น ยาว 3,000.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
หมู่ที่ 6 เชื่อมบา้นสามยอด
ต.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

172 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต 2,800,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคมที่สะดวก เสริมเหล็กระยะทาง ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
สายบา้นหวันอน รวดเร็ว ปลอดภยั 1,300.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.ดอน อ.ปะนาเระ กวา้ง 4.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

173 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง บกุเบกิถนนความยาว 3,500,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
พร้อมทอ่ลอดถนน ในการคมนาคมที่สะดวก 3,500.00 ม. กวา้ง ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
ต.ดอน เชื่อม รวดเร็ว ปลอดภยั 6.00 ม. สูง 1.00 เมตร สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ต.บา้นนอก อ.ปะนาเระ พร้อมทอ่ลอดเส้นผ่า ในการคมนาคมขนส่ง 
จ.ปตัตานี ศูนย์กลาง 80 ซม.
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174 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. 2,800,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
คสล. สายโหนดไร่ ในการคมนาคมที่สะดวก สายโหนดไร่ ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)

รวดเร็ว ปลอดภยั กวา้ง 35.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
ยาว 1,000.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 

175 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง บกุเบกิถนนหนิคลุก 3,285,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
หนิคลุก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3 ในการคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
ต.ปยูุด อ.เมือง จ.ปตัตานี รวดเร็ว ปลอดภยั ยาว 3,500.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
เชื่อมหมู่ที่ 8 บ.กูนิง หนา 0.15 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
ต.ประจัน อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

176 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปญัหา ซ่อมสร้างผิวจราจร 3,000,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
งานซ่อมสร้างผิวจราจร ความเดือดร้อนของ แอสฟลัต์คอนกรีต ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
แอสฟลัต์คอนกรีต ประชาชน ขนาดกวา้ง 5.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
สายปาลัส - จูนง ยาว 2,000.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
หมู่ที่ 5, 6 และ 7 หนา 5 ซม.
ต.ลางา อ.มายอ จ.ปตัตานี
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1 โครงการปรับปรุงไฟฟา้ เพิ่มประสิทธภิาพการ - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 500,000       200,000       200,000       - เพิ่มความปลอดภยั มีความปลอดภยัเพิ่ม กองช่าง
ภายในโรงเรียนและ รักษาความปลอดภยั ในโรงเรียน ในการท างานของ มากขึ้น
ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ของโรงเรียนที่ได้รับ - ติดต้ังโคมไฟแสงสวา่ง เจ้าหน้าที่รักษาความ
รอบโรงเรียนถ่ายโอน ถ่ายโอน รอบโรงเรียน ปลอดภยั ร้อยละ 80

- เพิ่มความสะดวก
สบายเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน
ร้อยละ 80

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขยายเขตไฟฟา้ในพื้นที่ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     - เพื่อเพิ่มความปลอด ประชาชนมีส่ิงอ านวย กองช่าง
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ไฟฟา้ใช้อย่างทั่วถึง จังหวดัปตัตานี ภยัในการสัญจรของ ความสะดวกและมี

ประชาชนในพื้นที่ ความปลอดภยัในชีวติ
ร้อยละ 80 และทรัพย์สิน
- สามารถลดปญัหา
ไฟตก ไฟดับ และเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้
แก่ประชาชน ร้อยละ 80 150

แนวทางพัฒนาที ่2.2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
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3 โครงการเจาะบอ่บาดาล/ เพื่อใหค้รู/นักเรียน - เจาะบอ่บาดาล 350,000       - - เพิ่มความสะดวกสบาย ครู/นักเรียนมีน้ าด่ืมน้ าใช้ กองช่าง
ระบบประปา มีน้ าด่ืมน้ าใช้ - เดินระบบประปา ในการใช้ชีวติประจ าวนั อย่างเพยีงพอ
รร.บ.เขาตูม อย่างเพยีงพอ ของครู นักเรียน

เจ้าหน้าที่ภายใน
4 โครงการติดต้ังไฟ เพื่อปอ้งกันการเกิด ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร 300,000       300,000       300,000       - สามารถลดอุบติัเหตุ ปอ้งกันภยัอันตราย กองช่าง

สัญญาณจราจรไฟ อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ไฟกระพริบพลังงาน เกี่ยวกับความปลอดภยั ที่อาจเกิดขึ้นบนทอ้งถนน
กระพริบพลังงาน และเพิ่มความปลอดภยั แสงอาทติย์ ทางถนนร้อยละ 80 
แสงอาทติย์ ใหก้ับชีวติและทรัพย์สิน ขนาด 300 เสา - ประชาชนในพื้นที่
ขนาด 300 เสา สูง 4 ม. สามารถสัญจรไปมา
สูง 4 ม. จ านวน 10 จุด จ านวน 10 จุด ได้สะดวกขึ้น ร้อยละ 80

บริเวณทางแยกถนน
ถ่ายโอน

5 โครงการขยายเขตระบบ เพื่อใช่ในการปฏบิติังาน - ปกัเสาคอนกรีต 480,000       480,000       480,000       - ลดปญัหาไฟตก-ไฟดับ มีความสะดวกในการ กองช่าง
จ าหน่ายไฟฟา้ และการจัดกิจกรรม - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้ ภายในโรงเรียน ปฏบิติังานและเหมาะสม
รร.ตะบงิตีงี ของโรงเรียน - ติดต้ังมิเตอร์ ฯลฯ ร้อยละ 80 กับการจัดกิจกรรม

- เพื่อความสะดวก
สบายในการจัดกิจกรรม
หรือปฏบิติังานต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 80
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6 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพื่อปรับปรุงกระแสไฟฟา้ ขยายเขตไฟฟา้ 450,000       - - - ลดปญัหาไฟตก-ไฟดับ โรงเรียนมีกระแสไฟฟา้ กองช่าง
พร้อมติดต้ังหม้อแปลง ภายในโรงเรียนใหเ้พยีงพอ และติดต้ังหม้อแปลง ภายในโรงเรียน ใช้เพยีงพอกับความ
โรงเรียนบ.เขาตูม ขนาด50 แอมป ์จ านวน ร้อยละ 80 ต้องการ
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 1 อัน พร้อมระบบไฟฟา้ - เพื่อความสะดวก

แรงต่ า สบายในการจัดกิจกรรม
หรือปฏบิติังานต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 
ร้อยละ 80

7 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างระบบประปา - - 5,500,000     - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับการ กองช่าง
ประปาขนาดใหญ่ น้ าประปาที่สะอาดใช้ บาดาล ขนาดใหญ่ ร้อยละ 80 ได้รับความ อ านวยความสะดวก
ม.2 บ.เกาะเปาะ - 50 ลูกบาศก์เมตร สะดวกในการใช้น้ าที่ ในการใช้น้ าประปา
ม.1 บ.กาหยี สะอาด และมีปริมาณ
ต.ปโุละปโุย อ.หนอกจิก น้ าเพยีงพอในการใช้น้ า
จ.ปตัตานี แต่ละวนั

8 โครงการปรับปรุง เพื่อใหโ้รงเรียนมี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2,000,000     2,000,000     2,000,000     -บคุลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนมีบรรยากาศ กองช่าง
ซ่อมแซมอาคาร บรรยากาศอยู่ ปลอดภยั เรียนแบบ สปช.017 และนักเรียน ร้อยละ 80 น่าอยู่ ปลอดภยัและ
และระบบไฟฟา้ และเอื้อต่อการเรียนรู้ สปช.105/29 สปช.2/28 มีความสะดวกและได้รับ เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนบ.ตะบงิตีงี - สีอาคาร ปลอดภยัมากขึ้น 

- ปพูื้นกระเบื้อง -ประชาชนในพื้นที่
- ประตูหน้าต่าง ร้อยละ 80 มีความ
ทาสีอาคาร สะดวกมากขึ้นในการ
- ปรับปรุงระบบไฟฟา้ มาติดต่อราชการ
พร้อมพดัลม
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9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้ ปรับปรุงระบบในสนาม 2,000,000     - - ประชาชนที่มาใช้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไฟฟา้ส่องสวา่งในสนาม แสงสวา่งภายในสนาม ฟตุซอลในโรงยิมเนเซ่ียม สถานที่ร้อยละ 80 พอใจ สะดวกในการใช้สถานที่
กีฬากลาง อบจ.ปน. กีฬากลางอยู่ในสภาพ อาคารอเนกประสงค์ และสะดวกในการจัด มากยิ่งขึ้น

ที่ดี พร้อมใช้งานในการ หอ้งประชุม การแข่งขันกีฬาและ
แข่งขันกีฬาและการจัด กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
กิจกรรมต่าง ๆ

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้ สายถนนต่าง ๆ เช่น 1,000,000     1,000,000     1,000,000     -ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ไฟฟา้ส่องสวา่งในเขต แสงสวา่งภายในเขต สาย B1,B4,B5,B6, ร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการเดินทาง
อุตสาหกรรมปตัตานี อุตสาหกรรมปตัตานี B8,B9.A1,B2,B3 สะดวกในการเดินทาง มาท างานมากยิ่งขึ้น

อยู่ในสภาพที่ดีพร้อม สาย 4210 สาย C1,A1 ไปท างาน และปลอดภยั
ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น มากขึ้น

11 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังแสงสวา่ง ชนิด 10,000,000   - - -ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองช่าง
แสงสวา่ง ชนิด การใช้เส้นทางของ Post top 12.00 ม. ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ
Post top ในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ (หลอด 400 W.MH.) สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป - มา ในเวลา
จังหวดัปตัตานี จ านวน 116 ต้น ไปท างาน และปลอดภยั กลางคืน

มากขึ้น
12 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อปอ้งกันการเกิด เสาไฟฟา้แสงสวา่ง - 3,600,000     - ร้อยละ 90 ประชาชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองช่าง

แสงสวา่ง (สายกิ่ง) อุบติัเหตุบนทอ้งถนน พร้อมอุปกรณ์ จ านวน มีไฟส่องสวา่งเพื่อลด ความสะดวกในการ
พร้อมอุปกรณ์ ม.4 และเพิ่มความปลอดภยั 120 ต้น อุบติัเหตุในการเดินทาง สัญจรไป - มา ในเวลา
ต.แหลมโพธิ ์- ม.1 ในชีวติและทรัพย์สิน กลางคืน
ต.ตะโละกาโปร์ ของประชาชน
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13 โครงการติดต้ังแสงสวา่ง เพื่อปอ้งกันการเกิด เสาไฟฟา้ จ านวน - 2,000,000     - ร้อยละ 90 ประชาชน ปอ้งกันอันตรายที่อาจ กองช่าง
ทางเทา้ ต.แหลมโพธิ์ อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 120 ต้น มีไฟส่องสวา่งเพื่อลด เกิดขึ้นบนทอ้งถนน
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี และเพิ่มความปลอดภยั อุบติัเหตุในการเดินทาง

ในชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน

14 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ขนาดกวา้ง 4 ม. - 2,000,000     - ความพงึพอใจของ ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
เชื่อมต่อ ต.ยามู ถนนในการคมนาคม ยาว 1,000 ม. มีพื้นที่ไม่ ของประชาชนมีถนน และปลอดภยัในการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี รวดเร็ว ปลอดภยั น้อยกวา่ 4,000 ตร.ม. เพื่อการคมนาคมที่ สัญจรไป - มา

และอยู่ในการสภาพที่ ปลอดภยัในการเดินทาง
ใช้งานได้นาน ร้อยละ 70

15 โครงการติดต้ังแผงโซลา เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ติดต้ังแผงโซลาเซล 700,000       - - มีไฟฟา้ในการประกอบ เพื่อใหป้ระชาชนนั้นมี กองช่าง
เซล พื้นที่กูโบร์ บ.ก าปง ท ากิจกรรมศาสนกิจใน ศาศนกิจ ไฟฟา้ในการประกอบ
บารู ต.น้ าด า เวลากลางคืนได้สะดวก ศาสนกิจ
อ.ทุ่งยางแดง ขึ้น
จ.ปตัตานี

16 โครงการขุดเจาะบอ่ เพื่อใหป้ระชาชน มีน้ า ขุดเจาะบอ่บาดาล 500,000       - - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ าอุปโภค กองช่าง
บาดาลพร้อมถังกรอง อุปโภคและบริโภคที่ พร้อมถังกรองน้ าประปา ประชาชนมีน้ า และบริโภคที่สะอาด
น้ าประปา ม.2 บ.ปา่พอ้ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ม.2 บ.ปา่พอ้ ต.โคกโพธิ์ อุปโภคบริโภค
ต.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

17 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหโ้รงเรียนมีระบบ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ - 150,000       - โรงเรียนมีไฟฟา้ใช้ โรงเรียนมีไฟฟา้ใช้อย่าง กองช่าง
ไฟฟา้ อาคารเรียน ไฟฟา้ที่ดี มีความ จ านวน 2 อาคาร อย่างเพยีงพอและ เพยีงพอและปลอดภยั
สปช. 017 และอาคาร ปลอดภยั ปลอดภยัร้อยละ 100
สปช. 2/28
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18 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหม้ีน้ าประปาสะอาด ก่อสร้างระบบกรองน้ า 800,000       - - สถานีขนส่งมีน้ าสะอาด ผู้ปฏบิติังานและผู้ใช้ กองช่าง

กรองน้ าบาดาลสถานี ใช้อุปโภค บาดาล โดยก่อสร้าง ใช้อย่างเพยีงพอ สถานีขนส่งมีความ

ขนส่งปตัตานี ระบบกรองน้ าบาดาล พงึพอใจในการบริการ

ขนาด 14 ลบ.ม., หอถัง ของสถานีขนส่งปตัตานี

ขนาด 10 ลบ.ม. พร้อม

ส่วนประกอบอื่น ๆ และ

เดินทอ่เมน ขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาวไม่

น้อยกวา่ว 250 ม.

ที่สถานีขนส่งปตัตานี

จ านวน 1 แหง่

19 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อใหส้ถานีขนส่ง ติดต้ังระบบไฟฟา้ 300,000       - - สถานีขนส่งมีความสวา่ง สร้างความปลอดภยัและ กองช่าง

ไฟฟา้ภายนอกสถานี มีความสวา่ง และปลอดภยั เช่น โคมไฟ บริเวณ เพยีงพอ ดูแลรักษาความเรียบร้อย

ขนส่งปตัตานี ร้ัวด้านหน้าสถานีขนส่ง ของสถานีขนส่งปตัตานี

20 โครงการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างระบบประปา -  - 7,500,000     -ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนได้รับการ กองช่าง
และบ ารุงระบบประปา น้ าปะปาที่สะอาดใช้ บาดาลขนาดใหญ่ ร้อยละ 80 ได้รับความ อ านวยความสะดวก (ประสานแผน)
หมู่บา้น หมู่ที่ 1-5 สะดวกในการใช้น้ า ในการใช้น้ าประปา
ต าบลปยิามุมัง ที่สะอาด และมีปริมาณ

น้ าเพยีงพอในการใช้น้ า
แต่ละวนั
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แนวทางพัฒนาที ่2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานทีส่าธารณประโยชน์

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าผังรวม จัดท าผังรวมของสนาม จัดจ้างบริษทัที่ปรึกษา - 10,000,000   - ร้อยละ 100 ของพื้น ท าใหผั้งรวมสนาม กองช่าง
สนามกีฬากลางอบจ.ปน กีฬากลางอบจ.ปน เพื่อออกแบบจัดท าผัง ที่สนามกีฬากลาง กีฬากลางเปน็แนวยาว

เพื่อเปน็แนวในการ รวมสนามกีฬากลาง อบจ.ปน.มีผังแม่บทใช้ ในการพฒันาสนามกีฬา
พฒันาสนามกีฬากลาง อบจ.ปน. และออกแบบ ทางในการพฒันา
อบจ.ปน อาคารภายในสนามกีฬา สนามกีฬากลาง

ตามผังรวม 
จ านวน 6 อาคาร

2 โครงการสุขาเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความ จัดท าสุขาเคล่ือนที่ 1,500,000     - - จ านวนร้อยละ 50 ประชาชนในพื้นที่มีสุขาใช้ กองช่าง
สะดวกใหก้ับประชาชน เพื่อใช้ในการบริการ ของประชาชนได้รับ เวลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ประชาชน ความสะดวกในการ
และจังหวดัใกล้เคียง ใช้หอ้งน้ าในการ

จัดงานต่าง ๆ 
3 โครงการปรับปรุงหอ้ง เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน ปรับปรุงระบบปรับ - 3,000,000     - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ประชุม อบจ.ปตัตานี ที่ประชุมอ านวยความ อากาศระบบไฟฟา้และ ประชาชนที่มาใช้หอ้ง สถานที่ประชุมที่ได้
สะดวกในการประชุม ระบบเคร่ืองเสียงภายใน ประชุม อบจ.ปตัตานี มาตรฐาน

หอ้งประชุม อบจ.ปน. ได้รับความสะดวกสบาย 156
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
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4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใหก้ารปฏบติังาน. ปรับปรุงโดยการเปล่ียน - 1,500,000     - อาคาร อบจ.ปตัตานี ท าใหก้ารปฏบิติังานมี กองช่าง
ส านักงาน อบจ.ปตัตานี ของ อบจ.ปตัตานี มีความ กระเบื้องหลังคา และ ได้รับการปรับปรุงให้ ความสะดวกยิ่งขึ้น

สะดวกและมีประสิทธภิาพ ซ่อมผนังตลอดจนปรับ อยู่ในสภาพที่ดีร้อยละ 10
ปรุงระบบระบายน้ า

5 โครงการซ่อมอาคาร เพื่อใหม้ีสถานที่ปฏบติั ซ่อมผนัง, พื้น, หลังคา, - - 4,000,000     ร้อยละ 80 ของอาคาร อาคารมีสภาพแข็งแรง กองช่าง
ส านักงานบริหารเขต งานบริหารงานเขต ระบบไฟฟา้ บริหารงานเขตอุตสาห มั่นคง สามารถใช้งานได้
อุตสาหกรรมปตัตานี อุตสาหกรรมที่มี ระบบประปา และซ่อม กรรมปตัตานี ได้รับการ อย่างเต็มประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพ หลังคาของอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมให้
ส านักงานบริหารเขตฯ อยู่ในสภาพที่ดี

6 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหม้ีอาคารสถานที่ ก่อสร้างอาคารอเนก - - 10,000,000   ร้อยละ 10 ของ ประชาชนมีอาคาร กองช่าง
อเนกประสงค์ ในการปฏบิติัราชการ ประสงค์ในพื้นที่จังหวดั ประชาชนในพื้นที่ สถานที่ในการปฏบิติั

ปตัตานี จ.ปตัตานี มีอาคาร ราชการ
เอนกประสงค์ในการ
จัดงานหรือประชุมต่างๆ

7 โครงการซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมผนัง พื้น หลังคา - 1,500,000     - อาคารศูนย์จริยธรรม อาคารมีสภาพแข็งแรง กองช่าง
ศูนย์จริยธรรมหมู่ที่ 1  อาคารศูนย์จริยธรรม ระบบไฟฟา้ ได้รับการปรับปรุง มั่นคง สามารถใช้งานได้
ต.ตะลุโบะ อ.เมือง ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งาน ระบบประปา และซ่อม ซ่อมแซมอยู่ในสภาพที่ดี อย่างเต็มประสิทธภิาพ
จ.ปตัตานี ได้ หลังคาของอาคาร ร้อยละ 50

จริยธรรม ม.1 
ต.ตะลุโบะ อ.เมือง 
จ.ปตัตานี
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8 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อเปน็ที่พกัผู้โดยสาร จ านวน 2 หลัง 370,000       370,000       - ร้อยละ 90 ประชาชนมี เพื่อใหป้ระชาชนมีที่รอ กองช่าง
ที่พกัผู้โดยสาร ม.4 เพื่อใช้เปน็ที่พกัริมทาง ที่พกัและเกิดความ รถโดยสาร
ต.ตุยง อ.หนองจิก ปลอดภยั
จ.ปตัตานี

9 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหส้มาชิกกลุ่มมี อาคารอเนกประสงค์ - - 600,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมี เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น กองช่าง 
อเนกประสงค์ ม.2 รายได้เพิ่มขึ้น และใช้ ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด ที่สถานที่ ประกอบ เกษตรมีรายได้ และใช้
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ เวลาวา่งใหเ้กิด กิจกรรมเสริมรายได้ เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์
จ.ปตัตานี ประโยชน์

10 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหส้มาชิกครัวเรือน อาคารอเนกประสงค์ - 300,000       - ร้อยละ 80 ประชาชน เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้น กองช่าง
ท าขนมอบไทยและ มีรายได้ และใช้เวลา ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด มีสถานประกอบ เกษตรมีรายได้
ไฮกรีมบา้นเคียน ม.2 วา่งใหเ้กิดประโยชน์ กิจกรรม และใช้เวลาวา่งให้
ต.โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ์ เกิดประโยชน์
จ.ปตัตานี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3. ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
      3.1  ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 30 34,091,000 36 86,863,200 26 87,169,000 92 208,123,200
            และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
     3.2  ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั 12 4,540,000 14 6,760,000 13 18,460,000 39 29,760,000
     3.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาระบบระบายน ้า 7 22,011,000 14 24,032,000 17 56,954,000 38 102,997,000
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2561

รวม 49 60,642,000 64 117,655,200 56

รวม 3 ปี

162,583,000 169 340,880,200

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,642,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.1-ม.3 ต.ดอนรัก และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.หนองจิก-ม.6 ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
บ.ปากาจินอ-ม.5 ลึก 3.5  ม.
บ.คลองวงั-ม.7 
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง
จ.ปตัตานี

2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 825,000        -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายบา้นมายอ ม.2 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.มายอ อ.มายอ ในแหล่งน้้า ยาว 2,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

3 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,457,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ม.5 บ.ดอนนา- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ม.3 บ.กาแล ต.บางเขา- ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ลึก 3.  ม.
จ.ปตัตานี 160
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3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แนวทางพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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4 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,502,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายบา้นตุยง-ม.3 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.สาคอบน อ.มายอ ในแหล่งน้้า ยาว 1,500 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

5 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,895,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายบา้นปาหนัน ม.2 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ปาหนัน-บ.ม่วงหวาน ในแหล่งน้้า ยาว 4,700 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ม.2 ต.สาคอบน อ.มายอ ลึก 3.5  ม.
จ.ปตัตานี

6 โครงการฝึกอบรมนักเรียน เพื่อเพิ่มความรู้ใหแ้ก่ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 100,000       100,000       100,000       ผู้เข้าร่วมอบรมมี ปลูกจิตส้านึกการอนุรักษ์ กองช่าง
เกี่ยวกับการฟื้นฟแูละ นักเรียนและประชาชน นักเรียนของโรงเรียน ความรู้และเข้าใจเร่ือง ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษท์รัพยากร ด้านการฟื้นฟแูละอนุรักษ์ มัธยมประจ้าอ้าเภอ ทรัพยากรธรรมชาติและ และส่ิงแวดล้อม โดยการ
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติโดย จ้านวน 12 อ้าเภอ ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ใช้ระบบการจัดผังเมือง

ใช้ระบบการจัดผังเมือง ร้อยละ 90
7 โครงการซ่อมบ้ารุงรักษา เพื่อดูแลบ้ารุงรักษาระบบ ซ่อมบ้ารุงรักษาระบบ 500,000       500,000       500,000       ปริมาณน้้าเสียลดลง ท้าใหร้ะบบบ้าบดัน้้าเสีย กองช่าง

ระบบบ้าบดัน้้าเสียในเขต บ้าบดัน้้าเสียรวมในเขต บ้าบดัน้้าเสียรวมในเขต รัอยละ 10 รวมสามารถบ้าบดัน้้าเสีย  
อุตสาหกรรมปตัตานี อุตสาหกรรมปตัตานี อุตสาหกรรม ของโรงงานอุตสาหกรรม

8 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อใหม้ีภาชนะรองรับ จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 96,000         96,000         -  มีถังขยะใหม่และรองรับ รองรับขยะมูลฝอยเพื่อ กองช่าง
ความจุ 120 ลิตร ขยะมูลฝอยเพื่อบริหาร ความจุ 120 ลิตร  ขยะในเขตรับผิดชอบของ รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ชนิดมีล้อและช่องทิ้ง จัดการส่ิงแวดล้อม จ้านวน 50 ลูก อบจ.ปน. เพยีงพอกับความ
จ้านวน 50 ลูก ต้องการของประชาชน

ร้อยละ 50
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9 โครงการสร้างการมี - เพื่อใหเ้ยาวชน - สถานศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้้า 100,000       - - ปริมาณน้้าเสียลดลง - เกิดกระบวนการมี กองช่าง
ส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน และหน่วยงาน ปตัตานีและพื้นที่รอบอ่าว รัอยละ 10 ส่วนร่วมของเยาวชน 
ในการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้กลวธิี ปตัตานี ประชาชน และหน่วยงาน
คุณภาพน้้า ในการจัดการคุณภาพน้้า - ชุมชนในลุ่มน้้าและพื้น ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน

จากกลุ่ม/องค์กรอื่นที่ ที่รอบอ่าวปตัตานี และด้าเนินกิจกรรม
ประสบความส้าเร็จ - เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟู
รวมทั้งการจัดการขยะ พทิกัษท์รัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้้า
มูลฝอยเปน็ส่วนหนึ่งของ และส่ิงแวดล้อมหมู่บา้น - ปริมาณน้้าเสียจาก
ปญัหาคุณภาพน้้า จังหวดัปตัตานี แหล่งก้าเนิดลดลง
- เพื่อลดปริมาณน้้าเสียที่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนและชุมชน

10 โครงการปลูกปา่ชายเลน - เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา่ชายเลน บคุลากร อบจ.ปตัตานี 80,000         - - - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก กองช่าง
คืนความสมบรูณ์ใหแ้ก่ - เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่  นักเรียนและประชาชน ร้อยละ 70 ขึ้น
ธรรมชาติ อบจ.ปตัตานีเยาวชนและ รวมจ้านวน 200 คน - บคุลากรของ - บคุลากรของ 

ชาวบา้นบริเวณใกล้เคียงมี อบจ.ปตัตานีเยาวชนและ อบจ.ปตัตานีเยาวชนและ
ส่วนร่วมในการปลูกปา่ ประชาชนในพื้นที่มีส่วน ประชาชนในพื้นที่ได้
ชายเลนและมีจิตส้านึกใน ร่วมในการปลูกปา่ชายเลน ตระหนักและเล็งเหน็ความ
การอนุรักษป์า่ชายเลน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ส้าคัญเร่ืองการอนุรักษ์

และฟื้นฟทูรัพยากร
ปา่ชายเลน พร้อมทั้งเข้า
มามีส่วนร่วมในการปลูก
ปา่ชายเลนไม่น้อยกวา่ 
90 เปอร์เซ็นต์ 162
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11 โครงการขุดลอกคูระบาย เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,486,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
น้้าบริเวณไหล่ทางถนน และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 2-14 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
สาย 4210,A1,B1,B2 ในแหล่งน้้า ยาว 6,748 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
B3,B5 และ B6 ในเขต ลึก 3 ม.
อุตสาหกรรมปตัตานี

12 โครงการขุดลอกร่องน้้า เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 509,000        -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
บริเวณนาเกลือ ต.บานา และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.เมือง จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 1,320 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

พร้อมวางทอ่เชื่อมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-10ม.
จ้านวน 3 จุดๆ ละ 
12 ทอ่น

13 โครงการใหค้วามรู้เร่ือง - เพื่อใหผู้้ร่วมอบรมมี - ตัวแทนคุณครูใน 400,000       - - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ กองช่าง
การอนุรักษท์รัพยากร ความรู้ความเข้าใจเร่ือง จังหวดัปตัตานี และเข้าใจเร่ืองทรัพยากร ความเข้าใจเร่ืองทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ  จ้านวน 200 คน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ประจ้าป ี2559 ส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น - ตัวแทนในจังหวดัปตัตานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 90 %

ตลอดจนเหน็คุณค่าและ จ้านวน 900 คน - ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วน
ตระหนักถึงปญัหา ร่วมในการระดมความคิด
ทรัพยากรธรรมชาติ เร่ืองปญัหาส่ิงแวดล้อม
และส่ิงแวดล้อมปจัจุบนั ในชุมชนเพื่อน้าไปเปน็
ที่ก้าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แนวทางในการแก้ไข

ปญัหาต่อไป
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14 โครงการการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลองกวา้ง 8 ม. - 500,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายภายใน บ.ทา่ด่าน และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 1,000 ม. ชุมชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ม.2 ต.ดอนรัก ในแหล่งน้้า ลึก 3 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ปะกาฮารัง อ.หนองจิก
จ.ปตัตานี

15 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,628,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ม.1,2,3 ต.กอล้า และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ยะรัง-ต.ปะโด  ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

16 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,016,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ม.3,1,4 ต.ถนน และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
 -ม.3 ต.มายอ อ.มายอ ในแหล่งน้้า ยาว 5,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

17 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,986,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ม.1 ต.ตรัง- ม.3,4 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 10 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.เกาะจัน อ.มายอ ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

18 โครงการจัดปรับปรุง เพื่อใหบ้ริเวณเขต ปรับปรุงตกแต่งและ - 400,000       400,000       ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ท้าใหภ้มูิทศัน์รอบบอ่ กองช่าง
ภมูิทศัน์ในบริเวณเขต อุตสาหกรรมปตัตานี จัดภมูิทศัน์โดยการ บอ่บ้าบดัน้้าเสียและ บ้าบดัน้้าเสียและ
อุตสาหกรรมปตัตานี บอ่บ้าบดัน้้าเสียและ จ้างเหมาบริการตัดหญ้า เตาเผาขยะรวมมีสภาพ เตาเผาขยะมีความ
บอ่บ้าบดัน้้าเสียและ เตาเผาขยะรวม ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอก ภมูิทศัน์ที่สวยงามร่มร่ืน สวยงาม น่ามอง
เตาเผาขยะรวมใน มีความสวยงาม ร่มร่ืน คูต่างๆ ในบริเวณ
เขตอุตสาหกรรมปตัตานี บอ่บ้าบดัน้้าเสียและ
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19 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลองกวา้ง 4 ม. - 1,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.6,7 ต.ทา่ก้าช้า และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 3,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้น ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.หนองจิก - เขต ในแหล่งน้้า ลึก 2.50 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.เทพา จ.สงขลา

20 โครงการซ่อมแซม บ้ารุง เพื่อดูแลบ้ารุงรักษาระบบ - ซ่อมบ้ารุงรักษาเตา - 3,000,000     - ร้อยละ 20 ของ ท้าใหเ้ตาเผาขยะพร้อม กองช่าง
รักษา จัดซ้ืออุปกรณ์เตา เตาเผาขยะและระบบ เผาขยะจ้านวน 2 เตา อุปกรณ์เตาเผาขยะและ ใช้งานรองรับขยะมูลฝอย
เผาขยะ และระบบประปา ประปารวมในเขต - ซ่อมแซมอาคารเคร่ือง ระบบประปาได้รับการ อุตสาหกรรม
ในเขตอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปตัตานี จักรกลและส่วนประกอบ ซ่อมแซม
ปตัตานี อื่น ๆ 

21 โครงการประกวดการลด - เพื่อลดปริมาณขยะที่ - โรงเรียนระดับประถม 500,000       - - ปริมาณขยะที่ต้องก้าจัด - ปริมาณขยะที่จะต้อง กองช่าง
ปริมาณขยะจากต้นทาง จะต้องก้าจัดในโรงเรียน ศึกษาในจังหวดัปตัตานี ในโรงเรียนลดลง ก้าจัดในโรงเรียนลดลง

- สร้างจิตส้านึกและ  ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 30 - เด็กมีจิตส้านึกและตระ
กระตุ้นใหเ้ด็กนักเรียนมี - โรงเรียนระดับมัธยม หนักในเร่ืองของการ
ความตระหนักในการ ศึกษาในจังหวดัปตัตานี คัดแยกขยะและน้าขยะ
คัดเลือกขยะและการน้า ที่เข้าร่วมโครงการ  มารีไซเคิล
 ขยะมารีไซเคิลเพื่อน้า - เด็กนักเรียนเกิดความ
ไปใช้ใหม่ สามัคคีและมีความคิด
- ใหเ้ด็กได้ท้ากิจกรรมร่วม ริเร่ิมสร้างสรรค์
กันเปน็การสร้างเสริม
ความสามัคคีและการมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
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22 โครงการขุดลอกปากอ่าว เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกปากอ่าว - 800,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
พร้อมลงหนิใหญ่ปอ้งกัน และปอ้งกันน้้ากัดเซาะ กวา้ง 8 - 10 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
น้้ากัดเซาะชายหาด ม.6 ของน้้าทะเล ยาว 1,100 ม.
ต.บางเขา อ.หนองจิก

23 โครงการขุดลอกคลอง  เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 780,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.4 บ.ปะกาฮะรัง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ต.ปะกาฮะรัง ในแหล่งน้้า ยาว 2,600 ม. ในช่วงฤดูฝน
อ.เมือง จ.ปตัตานี ลึก  3 ม.

24 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - - 2,500,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.1 ต.ดอนรัก - ม.8 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ต.ตุยง - ม.3 ต.รูสะมิแล ในแหล่งน้้า ยาว 1,800 ม. ในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 3.5 ม.

25 โครงการขุดลอกร่อง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกร่องน้้าธรรมชาติ - 2,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
น้้าธรรมชาติ คลองตุยง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้น ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ม.3 บ.ใหม่ ในแหล่งน้้า ยาว 10 กม. ร้อยละ 20 ในช่วงฤดูฝน
ต.เกาะเปาะ - ลึก 3.00 ม.
บ.บางตาวา
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

26 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 1,700,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย บ.ฉาง หมู่ที่ 3 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ต.บางโกระ - ต.ทา่เรือ  ในแหล่งน้้า ยาว 3,500 ม.   ในช่วงฤดูฝน
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี
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27 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 1,368,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ม.3, 4, 7 ต.นาเกตุ และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้า
อ.โคกโพธิ ์- ต.บอ่ทอง ในแหล่งน้้า ยาว 3,500 ม. ทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.

28 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลองธรรมชาติ - 800,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ธรรมชาติ หมู่ที่ 2, 3 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 3 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.บางโกระ - ม.3, 5 ในแหล่งน้้า ยาว 2,500 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ ์ ลึก 2.00 ม.
จ.ปตัตานี

29 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อปอ้งกันมิใหดิ้นด้าน ก่อสร้างเขื่อนกั้นตล่ิง - - 2,510,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
กั้นตล่ิง ม.5, 2 ข้างพงัทลายลงมาในคลอง ยาว 300 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 พงัทลายของบริเวณ
ต.ตันหยงดาลอ ริมตล่ิง
อ.ยะหร่ิง 
ช่วงติดคลองตลอดแนว

30 โครงการขุดลอกร่อง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกร่องน้้า  - 807,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ เกษตรกรมีน้้าใช้ในการ กองช่าง
น้้าแนวปา่ชายเลน  และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอย่าง
ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง ในแหล่งน้้า เพยีงพอ
จ.ปตัตานี

31 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อจัดระบบทา่เทยีบ ก่อสร้างศาลาขนาด  - 3,000,000     - ร้อยละ 70 ของเรือประมง เปน็สถานที่จอดเรือชาว กองช่าง
เทยีบเรือประมงขนาดเล็ก เรือในการขึ้นปลาและ กวา้ง 6 ม. ยาว 9 ม. ขนาดเล็กมีสถานที่จอด ประมงและเปน็แหล่ง
(เรือกอและ) พร้อม เปน็สถานที่พกัเรือใน ขุดลอกคลองกวา้ง 30 ม. และพกัเรือที่เปน็สัดส่วน ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้
ขุดลอกคลองธรรมชาติ ฤดูมรสุม ระยะทาง 600 ม. ตลอดสาย
ในเขตพื้นที่ ต.ยามู ทางเทยีบเรือ คสล. 6 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี กวา้ง 2 ม. 167
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32 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้น เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเกาะปอ้งกัน - 6,843,900     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
ตล่ิงกัดเซาะแนวชายหาด ทรายของคล่ืนทะเล ตล่ิงกัดเซาะ แนวชายฝ่ัง ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะของคล่ืนและ
ตะโละกาโปร์เชิงอนุรักษ์ ยาว 600 ม. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ชุมชน บ.ปาตา ม.1 
ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง

33 โครงการก่อสร้างเกาะหนิ เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ก่อสร้างเกาะหนิใหญ่ - - 2,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ เปน็แนวทางในการน้า กองช่าง
ใหญ่บริเวณหาดตะโละ ทรายของคล่ืนทะเล ยาว 1,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ระบบผังเมืองงาน
กาโปร์ อ.ยะหร่ิง  สุขาภบิาลและการ
จ.ปตัตานี แก้ไขปญัหาน้้าทว่ม

34 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหน้้้าถ่ายเทและ ขุดลอกคลอง - 5,080,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ น้้าถ่ายเทได้สะดวกไม่ กองช่าง
ปากอ่าวบางมะรวด ม.1 ปอ้งกันการทบัถมของ ยาว 600 ม. ลึก 2 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เกิดการทบัถมของทราย
ต.บา้นกลาง - ม.2 ทรายได้สะดวก ก้นร่องกวา้ง 30 ม.
ต.ละหาร อ.ปะนาเระ  
จ.ปตัตานี

35 โครงการก่อสร้างท้านบ เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ใน ก่อสร้างท้านบกั้นน้้า - - 900,000       จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ เกษตรกรมีน้้าใช้ในการ กองช่าง
กั้นน้้าคลองสาย ช่วงฤดูแล้ง ยาว 9 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอย่าง
บ.บาลูกา ม.5 ต.สาบนั จ้านวน 2 จุด เพยีงพอ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

36 โครงการก่อสร้างคูระบาย เพื่อใหก้ารระบายน้้า ก่อสร้างคูระบายน้้า  - 3,640,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถแก้ปญัหาน้้า กองช่าง
น้้าสายมัสยิดดาลอ - เปน็ไปด้วยความสะดวก ระยะทาง 8.585 กม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทว่มขัง
ทุ่งนา ม.3 อ.ยะหร่ิง กวา้ง 0.40 ม. 
จ.ปตัตานี ยาว 1,300 ม. 

ลึก 0.50 ม.
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37 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้า ก่อสร้างเขื่อน คสล. - 2,000,000     2,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ เกษตรกรมีน้้าใช้ในการ กองช่าง
คสล. ม.6 ต.บางเขา - ใช้ในการประกอบอาชีพ ยาว 3,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอย่าง
ม.4 ต.ทา่ก้าช้า อย่างเพยีงพอ เพยีงพอ

38 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ กั้นปากอ่าวแฆแฆ - - 6,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อชุมชน สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
กั้นปากอ่าวแฆแฆ  ทรายของคล่ืน บริเวณ  หมู่ที่ 4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะของคล่ืนทะเล
บ.แฆแฆ ต.น้้าบอ่ บ.แฆแฆ ต.น้้าบอ่ 
อ.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

39 โครงการก่อสร้างคู เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ก่อสร้างคูระบายน้้า คสล. - 1,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ ปอ้งกันการเกิดน้้าทว่มขัง กองช่าง
ระบายน้้า คสล. และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 0.60 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ถนนเพชรเกษม บ.ด่าน ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม.
หน้าวดัด่านนอก ลึก 0.80 ม.
ต.ควน อ.ปะนาเระ  
จ.ปตัตานี

40 โครงการขุดลอกบงึทอน เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน - ขุดลอกบงึทอน - 6,160,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
พร้อมก่อสร้างถนนรอบบงึ และก้าจัดขยะของเสีย - ก่อสร้างศาลากลางน้้า ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ศาลากลางน้้า ม.2 ในแหล่งน้้า ขังได้
ต.บา้นน้้าบอ่ อ.ปะนาเระ 
จ.ปตัตานี

41 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - - 1,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย บ.ควน ม.2  และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 3 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ต.นาประดู่ อ. โคกโพธิ ์ ในแหล่งน้้า ยาว 1,500 ม.
จ.ปตัตานี
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42 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลองส่งน้้า - - 2,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ส่งน้้า  ม.1 ต.ทา่ข้าม - และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ยาว 4,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกันน้้าทว่ม
ต.บา้นนอก - ในแหล่งน้้า ลึก 3.50 ม. ขังได้
ต.คอกกระบอื  
อ.ปะนาเระ  จ.ปตัตานี

43 โครงการขุดลอกอ่าว เพื่อใหช้าวประมงออกไป ขุดลอกอ่าวปะนาเระ - 1,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ ชาวประมงสามารถ กองช่าง
ปะนาเระ ต.บา้นกลาง - ประกอบอาชีพได้ ตลอดแนว ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ออกไปประกอบอาชีพได้
ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

44 โครงการถมหนิเปน็แนว เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ถมหนิตลอดแนว - 1,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
กันคล่ืน ม.1 ทรายของคล่ืนทะเล ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะของคล่ืนทะเลได้
ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ 
จ.ปตัตานี

45 โครงการขุดลอก - เพื่อขุดลอกคลองคู ขุดลอกคลองระบายน้้า - - 1,500,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถระบายน้้าและ กองช่าง
คลองคูระบายน้้า ม.4-5 ระบายน้้าที่ต้ืนเขิน และ สายขนาดกวา้ง 8 - 10 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 แก้ไขปญัหาและปอ้งกัน
ต.รูสะมิแล ม.3 ม.8 ก้าจัดส่ิงปฏกิูล ยาว 2,500 ม. ลึกเฉล่ีย น้้าทว่มในฤดูฝน
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง  - เพื่อแก้ไขปญัหาอุทกภยั 3.00 ม.
จ.ปตัตานี

46 โครงการก่อสร้างเขื่อน - เพื่อเปน็แนวปอ้งกัน ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงริม - - 30,000,000   จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
ปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้้า ตล่ิงจากการกัดเซาะ แม่น้้าสายบรีุ ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะ
สายบรีุ  ม.8  ของน้้า
ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้  - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
จ.ปตัตานี
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47 โครงการขุดลอกคูระบาย เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคูระบายน้้า - 2,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
น้้าพร้อมลาดคอนกรีต และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 475 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
หน้าทอ่ กวา้ง 15 ม. ในแหล่งน้้า ลึก 4 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
เขตพื้นที่ อบต.ควนโนรี 
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

48 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ - 2,160,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ กองช่าง
บรรทกุขยะแบบมาตร ใหส้ะอาดเรียบร้อย ขนาด 1.5 ลบ.ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สะอาดเรียบร้อยและ  
ฐานชนิดยกเททา้ย รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ด้วยไฮโดรลิคขนาด 1.5
ลูกบาศ์กเมตร
เคร่ืองยนต์ 200 แรงม้า
จ้านวน 1 คัน

49 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลองธรรมชาติ - 2,100,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ธรรมชาติ ม.3  และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 4 ม. ยาว 4,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ปา่บอน - ม.3  ในแหล่งน้้า ลึก 2.50 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ ์ 
จ.ปตัตานี

50 โครงการก่อสร้างก้าแพง เพื่อปอ้งกันการพงัทลาย ก่อสร้างแนวกั้นน้้าการ - - 1,500,000     จ้านวนแหล่งน้้า ปอ้งกันการกัดเซาะตล่ิง กองช่าง
ปอ้งกันตล่ิงพงัทลาย ของแนวคลองในพื้นที่ พงัทลายของคลอง เพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น แก้ปญัหาน้้าทว่ม
คลองปาเปรีย์ ม.2 คลองปาเปรีย์ ม.2 ปาเปรีย์ ร้อยละ 20
ต.บาราโหม อ.เมือง ต.บาราโหม อ.เมือง
จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี
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51 โครงการขุดลอกคู - เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองระบายน้้า - - 1,000,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ระบายน้้า ม.1 คูระบายน้้าที่ต้ืนเขิน และ ขนาดกวา้ง 4 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.ปลุากง - หมู่ที่ 3 ก้าจัดส่ิงปฏกิูล ยาว 150 ม.
ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง -เพื่อแก้ไขปญัหาอุทกภยั
จ.ปตัตานี และน้้าทว่มขัง

52 โครงการก่อสร้างปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะ ก่อสร้างแนวปราการ - 9,197,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันการ กองช่าง
การกัดเซาะชายฝ่ัง ทรายของคล่ืนและความ หนิทิ้งยาว 700 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะของคล่ืนและ
(break water) ปอ้งกัน เสียหายที่จะเกิดขึ้น ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
คล่ืนกัดเซาะชายฝ่ัง
ถนนสายยาม-ูแหลมตาชี
บ.ตะโล๊ะ - สมิแล 
ต.แหลมโพธิ ์อ.ยะหร่ิง  
จ.ปตัตานี  

53 โครงการก่อสร้างก้าแพง - เพื่อเน้นแนวปอ้งกัน ก่อสร้างก้าแพงปอ้งกัน - 10,000,000   - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ปอ้งกันการกัดเซาะ ตล่ิงเพื่อการกัดเซาะ การกัดเซาะชายฝ่ัง ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ชายฝ่ัง ต.บาราโหม  ของน้้า
อ.เมือง จ.ปตัตานี - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั

54 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้น - เพื่อเปน็แนวปอ้งกัน ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกัน - - 10,000,000   จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
น้้าเค็ม (ตามแปลนที่ ตล่ิงจากการกัดเซาะ การกัดเซาะชายฝ่ัง ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
เทศบาลก้าหนด) ของน้้า 
ต.ตันหยง อ.ยะหร่ิง - เพื่อปอ้งกันอุทกภยั
จ.ปตัตานี
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55 โครงการขุดลอกคลอง - เพื่อขุดลอกคลองคู ขุดลอกคลองระบายน้้า - 5,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ตุยง ม.1, 2, 3, 5, 6 ระบายน้้าที่ต้ืนเขิน ขนาดกวา้ง 10 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง และก้าจัดส่ิงปฏกิูล ยาว 14 กม.
จ.ปตัตานี - เพื่อแก้ไขปญัหา ลึก 6 ม.

อุทกภยัและน้้าทว่มขัง
56 โครงการขุดลอกคูชุมชน - เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองระบายน้้า -   - 4,915,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง

ปาแย ต.มายอ อ.มายอ คูระบายน้้าที่ต้ืนเขิน ขนาดกวา้ง 12 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
จ.ปตัตานี และก้าจัดส่ิงปฏกิูล ยาว 3,000 ม.   

- เพื่อแก้ไขปญัหาอุทกภยั ลึก 3.00 ม.
และน้้าทว่มขัง

57 โครงการขุดลอก - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกคลอง - 170,100       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
บ.โคกจันทร์ ม.2 ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 5.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.หนองจิก อ.หนองจิก - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 528 ม. 
จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน

58 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟู - เพื่อขุดลอกคลอง ขุดลอกคลองระบายน้้า -   - 9,850,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืนกัด กองช่าง
แหล่งน้้าคลองตุยง  คูระบายน้้าที่ต้ืนเขิน ขนาดกวา้ง 40 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ม.1, 2, 4 ต.ตุยง  และก้าจัดส่ิงปฏกิูล ยาว 3,000 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี - เพื่อแก้ไขปญัหาอุทก ลึกเฉล่ีย 2.00 ม.

ภยัและน้้าทว่มขัง
59 โครงการขุดลอกร่อง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกร่องน้้าธรรมชาติ - 230,200       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง

น้้าธรรมชาติมอซง ม.4 - ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 4.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ม.7 ต.ปล่องหอย - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 800 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน ลึก 2.50 ม.
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60 โครงการการมีส่วนร่วม - เพื่อเปดิโอกาสให้ - นักเรียน/นักศึกษา 441,000       - 441,000       จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ เกิดกระบวนการมี กองช่าง
ของประชาชนในการ ประชาชนและหน่วยงาน - ประชาชนทั่วไป ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ส่วนร่วมของประชาชน
ปรับปรุงคุณภาพน้้า ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม - เครือข่ายอาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการปรับปรุงคุณภาพ พทิกัษธ์รรมชาติและ ในการวางแผน และ
น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมหมู่บา้น ด้าเนินกิจกรรมเพื่อ
และแหล่งน้้าสาธารณะ จังหวดัปตัตานี ปรับปรุงคุณภาพน้้า

61 โครงการขุดลอกคลอง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกคลองกวา้ง 20 ม. - 6,892,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
บ.โฉลง ต.คลองใหม่ ระบายน้้าในฤดูฝน ยาว 5,000 ม. ลึก 3.50 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
อ.ยะรัง ม.2 ต.ม่วงเต้ีย - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน

62 โครงการขุดลอกร่องน้้า - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกร่องระบายน้้า - - 152,000       จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ธรรมชาติตุกูแต - พรุบติีง ระบายน้้าในฤดูฝน ปรับแต่งเกล่ีย ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ม.5 ต.ตะโละดือรามัน - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง กวา้ง 2.00 ม. 
อ.กะพอ้จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน ยาว 1,500.00 ม. 

ลึก 1.20 ม
63 โครงการขุดลอกบงึน้้า - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกบงึกวา้ง 10-20 ม. - 439,000       - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง

ธรรมชาติ ม.9 ระบายน้้าในฤดูฝน ลึก 2.50 ม. ยาว 500 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.ตะโละดือรามัน - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน

64 โครงการขุดลอกร่อง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกร่องน้้า - - 236,000       จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
น้้าธรรมชาติ ม.2 - 8 ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 4.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.ตะโละดือรามัน - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 800 ม. 
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน ลึก 2.50 ม.
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65 โครงการขุดลอกบงึ - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกบงึและร่องน้้า - - 744,000       จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
น้้าธรรมชาติ ม.2 - 6 ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 15-20 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ต.ตะโละดือรามัน - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 800 ม. ลึก 2.50 ม.
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน

66 โครงการขุดลอกคลอง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกคลอง ขนาด - - 2,526,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ม.6 ต.หนองแรต ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 15.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 2,000 ม. 

ต้ืนเขิน ลึกเฉล่ีย 3.50 ม.
67 โครงการจ้างเหมาแรงงาน เพื่อติดต้ังระบบไฟฟา้ ติตต้ังอุปกรณ์ไฟฟา้ 30,000         - - ประชาชนร้อยละ 20 ท้าใหเ้กิดความปลอดภยั กองช่าง

ในการท้างานต่าง ๆ ใหม้ีความปลอดภยัและ ติดต้ังประปาติดต้ังค่า เกิดความสะดวกปลอดภยั เพิ่มมากขึ้น และเกิด
มีความสะดวกมากขึ้น โทรศัพท ์ตัดหญ้าไหล่ และปอ้งกันอันตรายที่จะ ความสะดวกปอ้งกัน

ทางถนนถ่ายโอนและ เกิดขึ้น อันตรายที่เกิดขึ้น
อื่นๆ ตามความจ้าเปน็

68 โครงการขุดลอกคลอง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกคลองขนาด - 2,000,000     - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ม.3 ม.6 ต.คลองมานิง ระบายน้้าในฤดูฝน กวา้ง 6.00-8.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
อ.เมือง - ต.สะดาวา - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง ยาว 500.00 ม. 
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ต้ืนเขิน ลึก 3.00- 3.50 ม.

69 โครงการขุดลอกคลอง - เพื่อแก้ไขปญัหาการ ขุดลอกคลองกวา้ง - - 1,795,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ สามารถปอ้งกันคล่ืน กองช่าง
ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง - ระบายน้้าในฤดูฝน 6.00-12.00 ม. ลึกไม่ ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กัดเซาะน้้าบริเวณชายฝ่ัง
ม.4 บ.งามแม่ - ก้าจัดวชัพชืที่คลอง น้อยกวา่ 3.50 ม. .
ต.รูสะมิแล อ.เมือง - ต้ืนเขิน ยาว 2,800 ม
ม.3 ต.ดอนรัก 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
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70 โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ สร้างฝายกักเก็บน้้า - - 2,500,000     ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนมีน้้าใช้อย่าง กองช่าง
เก็บน้้า บ.บอ่หวา้ ม.4 มีที่กักเก็บน้้าไวใ้ช้ จ้านวน 1 แหง่ สามารถใช้ประโยชน์ เพยีงพอต่อการเกษตร
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ ประโยชน์ทางการ จากฝายกักเก็บน้้า
จ.ปตัตานี เกษตร

71 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,871,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ต.ปยูุด-ต.ประจัน และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 - 12 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 3.5  ม.
72 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,243,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง

สาย ม.7 ต.ดอนรัก- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ม.4 ต.ดาริง-ต.ตุยง ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 3.5  ม.

73 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,650,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ต.บางเขา - และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.บางตาวา อ.หนองจิก ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3  ม.

74 โครงการขุดลอกล้าหว้ย เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,415,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.1 ต.ดอนทราย- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
บ.รังมดแดง ต.ดอนทราย ในแหล่งน้้า ยาว 2,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ลึก 3.5 ม.
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75 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,043,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ล้าหว้ย ม.1 ต.ดอนทราย และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี- ในแหล่งน้้า ยาว 2,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
บ.ทรายขาว ต.โคกเคียน ลึก 3 ม.
จ.นราธวิาส

76 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,961,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สาย ต.ตุยง-ต.บางตาวา และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20 ม. ชุมชนเพมิขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 3.5 ม.
77 โครงการจัดท้าปะการัง เพื่ออนุรักษแ์ละฟื้นฟู ขนาดกวา้ง 5 เมตร - 3,000,000      - มีแหล่งจับสัตวน์้้าเพิ่ม สร้างจิตส้านึกและความ กองช่าง

เทยีม ทิ้งบริเวณปากอ่าว ทรัพยากรทางทะเลและ ยาว 2,500 เมตร มากขึ้น ร่วมมือในการใช้ (ประสานแผน)
หาดแฆแฆ หมู่ที่ 4 ชายฝ่ัง และเปน็แหล่ง ขนาดแทง่คอนกรีต ทรัพยากรและมีแหล่ง
บา้นเตราะหกั ต.น้้าบอ่ - อาหารของสัตวน์้้า 1.5x1.5x1.5 เมตร จับสัตวน์้้าเพิ่มมากขึ้น
หาดราชรัก หมู่ที่ 1 ประมาณ 600 แทง่
 บา้นบางมะรวด 
ต.บา้นกลาง

78 โครงการบริหารจัดการ เพื่อเปน็การส่งเสริม/ เพิ่มประสิทธภิาพการ 250,000       มีความพงึพอใจในการ ลดปญัหาผลกระทบต่อ กองช่าง
ของเสียอันตรายจังหวดั สนับสนุนใหป้ระชาชน บริหารจัดการของเสีย จัดการของเสียออกจาก ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ปตัตานี ประจ้าปงีบ เข้ามามีส่วนร่วมในการ อันตรายจากชุมชน ชุมชน อนามัยของประชาชน
ประมาณ 2559 คัดแยกของเสียอันตราย ที่เกิดจากของเสีย

ชุมชนออกจากขยะมูล อันตรายจากชุมชน
ฝอย
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79 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง กวา้ง 10 ม. 2,338,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
บานอ ม.3 ต.ตาลีอายร์ และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 5,000 ม. ลึก 3 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ยะหร่ิง - ต.ปลุากง ในแหล่งน้้า น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี

80 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง กวา้ง 8 ม. 627,000        -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายลาฆอสาวอ- และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 1,500 ม. ลึก 3  ม. ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ฤดูแล้งและปอ้งกัน
สะพานเตอรี ม.2 ในแหล่งน้้า น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง-
ต.ปลุากง-ต.กระเสาะ
อ.มายอ จ.ปตัตานี

81 โครงการแก้ไขปญัหา เพื่อใหร้ะบบนิเวศอ่าว อุดหนุนส้านักงานประมง 400,000       - - มีการเฝ้าระวงัและอนุรักษ์ ระบบนิเวศอ่าวปตัตานี กองช่าง
และพฒันาอ่าวปตัตานี ปตัตานีได้รับการอนุรักษ์ จังหวดัปตัตานี เปน็ค่า อ่าวปตัตานี และสัตวน์้้า ได้รับการฟื้นฟใูหเ้ปน็

ฟื้นฟใูช้ประโยชน์อย่าง น้้ามันเชื้อเพลิงในการ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 ไปตามตัวชี้วดั
สมดุล เปน็แหล่งทรัพยกร ตรวจการณ์การใช้อุปกรณ์
รายได้ของชุมชน ประชาชน และเคร่ืองมือผิดกฏหมาย
มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ในอ่าวปตัตานีและเขตทะเล
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ต่อเนื่อง
ของทกุภาคส่วน

82 โครงการบริหารจัดการ - เพื่อน้าขยะมูลฝอย บริหารจัดการขยะ 100,000       100,000       100,000       ขยะมูลฝอยได้น้าไปก้าจัด ประชาชนไม่มีความเส่ียง กองช่าง
ขยะอย่างถูกต้องตาม ของ อบจ.ปตัตานี ไปก้าจัด ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี อย่างถูกต้องตามหลัก จากมูลพษิที่เกิดจาก
หลักวชิาการ อย่างถูกต้องตามหลัก อย่างถูกต้องตามหลัก วชิการ 100 % การก้าจัดขณะที่ไม่ถูกต้อง

วชิาการ วชิการ ตามหลักวชิการ
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1 โครงการจัดซ้ือวสัดุใน เพื่อช่วยเหลือราษฎร สนับสนุนการก่อสร้าง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 80 ได้แก้ไข สามารถช่วยเหลือและ กองช่าง
การช่วยเหลือผู้ประสบ ผู้ประสบสาธารณภยั ซ่อมแซมปรับปรุงบา้น ปญัหาความเดือดร้อน บรรเทาความเดือดร้อน
สาธารณภยั และ และภยัพบิติัต่างๆ เรือนที่อยู่อาศัยใหแ้ก่ ของราษฎรที่ประสบภยั ของราษฎรในพื้นที่
ภยัพบิติัต่างๆ ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ พบิติัต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวดัปตัตานี

2 โครงการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จัดซ้ือถุงยังชีพ  ยารักษา 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 80 ได้จัดท า บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง
ผู้ประสบอุทกภยั ผู้ประสบปญัหาอุทกภยั โรคและอื่นๆ  ถุงยังชีพแจกจ่าย ใหแ้ก่ ของราษฎรในเขต

ในพื้นที่ จ.ปตัตานี ราษฎรที่ประสบอุทกภยั  จ.ปตัตานี 
ในพื้นที่ ปตัตานี

3 โครงการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือราษฎร - จัดหาพนัธุไ์ม้ 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 80 ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน กองช่าง
ผู้ประสบภยัแล้ง ผู้ประสบภยัในพื้นที่ - จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีจิตส านึกและตระหนัก ของราษฎรใน

จังหวดัปตัตานี ถึงความส าคัญของการ จังหวดัปตัตานี
ดูแลรักษาธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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แนวทางพัฒนาที ่3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
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4 โครงการท าปา้ยประชา เพื่อประชาสัมพนัธแ์ละ ท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับข่าวสาร กองช่าง
สัมพนัธก์ารปอ้งกันภยั ใหค้วามรู้ในการปอ้งกัน การปอ้งกันภยัพบิติัต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่เปน็ การประชาสัมพนัธใ์นการ
และภยัพบิติัต่าง ๆ โดย ภยัพบิติัต่าง ๆ ที่อาจ โดยติดต้ังบริเวณถนน ประโยชน์ และสามารถน า ปอ้งกันภยัพบิติัต่างๆ 
ติดต้ังบริเวณถนนถ่ายโอน เกิดขึ้น ถ่ายโอน ไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

5 โครงการสนับสนุนกิจการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ สนับสนุนการฝึกอบรม 100,000       120,000       120,000       ร้อยละ 80 กลุ่ม อ.ป.พ.ร. สมาชิก อปพร.มีความรู้ กองช่าง
ของ อปพร. ใหแ้ก่กลุ่ม อปพร. จัดต้ังหรือทบทวนสมาชิก ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ และพร้อมปฏบิติังาน
เขตจังหวดัปตัตานี  ทั้ง 12 อ าเภอ และทบทวนความรู้

ทั้ง 12 อ าเภอ 
พร้อมเข้าปฏบิติังาน
เมื่อเกิดสถานการณ์

6 โครงการหนึ่งต าบล เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุน อปท.อื่นใน 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 80 สามารถ สามารถช่วยเหลือ กองช่าง
หนึ่งทมีกู้ภยั ในการเผชิญเหตุและ เขตจังหวดัปตัตานีใน ใหค้วามช่วยเหลือ อปท ผู้ประสบภยัได้อย่าง

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั กรณีที่เกินศักยภาพ อื่นในเขต จ.ปตัตานี ถูกต้องและทนัทว่งที
เมื่อมีการขอก าลังสนับ
สนุน สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
ถูกต้องและทนัทว่งที

7 โครงการฟื้นฟแูละปลูก เพื่อใหป้ระชาชนได้ - จัดอบรมใหค้วามรู้ 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 80 มีจิตส านึก ปา่ชายเลนมีสภาพอุดม กองช่าง
ปา่ชายเลนเฉลิม ตระหนักและรู้คุณค่าของ - สนับสนุนพนัธุไ์ม้ และประชาชนตระหนัก สมบรูณ์เปน็ที่อยู่อาศัย
พระเกียรติ ปา่ชายเลน บ ารุงรักษา - รณรงค์ใหป้ระชาชน ถึงความส าคัญของการ ของสัตวน์้ า

ปา่ชายเลนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกปา่ชายเลน ดูแลรักษาธรรมชาติ
จังหวดัปตัตานี และส่ิงแวดล้อม
ไม่ใหเ้ส่ือมโทรม
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8 โครงการจัดซ้ือถังน้ า เพื่อใหม้ีภาชนะในการ จัดซ้ือถังน้ าพลาสติก   - - 4,800,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมี - ประชาชนมีภาชนะ กองช่าง
พลาสติกความจุ ส ารองน้ าอุปโภคบริโภค ความจุ 2,000 ลิตร ภาชนะไวส้ ารองน้ าเพื่อ ส ารองน้ าอุปโภคบริโภค
2,000  ลิตร  ตามแบบ และใช้ในกรณีขาดแคลนน้ า ตามแบบมาตรฐาน อุปโภคบริโภค และใช้ใน และใช้ในกรณีขาด
มาตรฐาน มอก. มอก. จ านวน 400 ใบ กรณีน้ าขาดแคลน แคลนน้ า
จ านวน 400 ใบ เพื่อ - มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
สนับสนุนใหชุ้มชนใน
พื้นที่จังหวดัปตัตานี

9 โครงการฝึกซ้อมแผน เตรียมความพร้อมด้าน ข้าราชการ, ลูกจ้าง 90,000         90,000         90,000         ร้อยละ 80 ได้ทบทวน สร้างความพร้อมด้าน กองช่าง
ปอ้งกันและระงับอัคคีภยั บคุลากร วสัดุ อุปกรณ์ใน ประจ า พนักงานจ้าง  ใหค้วามรู้แก่ ข้าราชการ บคุลากร วสัดุ อุปกรณ์ 

การระงับอัคคีภยัและ อาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ   ลูกจ้างประจ า เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สร้าง
ซักซ้อมท าความเข้าใจ กู้ภยั เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานจ้าง อาสาสมัคร ความเข้าใจ ขั้นตอน
ขั้นตอนการปฏบิติั  ประมาณ 60 คน หน่วยกูภยัและเจ้าหน้าที่ ระเบยีบปฏบิติั 
ใหส้ามารถปฏบิติัได้อย่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อ เมื่อเกิดเหตุ สามารถ
ปลอดภยัและมี อาสาสมัคร หน่วยกูภยั ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ประสิทธภิาพ เกิดเหตุสามารถด าเนิน และเปน็ขั้นตอน

การได้อย่างรวดเร็ว
และเปน็ขั้นตอน

10 โครงการจัดซ้ือเรือทอ้ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ ซ้ือเรือทอ้งแบน - 600,000       - ร้อยละ 80 เมื่อเกิด ประชาชนได้รับการ กองช่าง
แบน พร้อมเคร่ืองยนต์ ประชาชน เมื่อเกิดเหตุ จ านวน 2 ล า เหตุอุทกภยัสามารถ ช่วยเหลืออย่างทนัที
จ านวน 2 เคร่ือง อุทกภยั เข้าช่วยเหลือประชาชน

ที่ประสบภยัได้ทนัที
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11 โครงการฝึกซ้อมแผนการ เพื่อเตรียมความพร้อม  ประชาชนในพื้นที่  90,000         90,000         90,000         ร้อยละ 80 เพื่อเปน็ ประชาชนในพื้นที่เส่ียงมี กองช่าง
ปอ้งกันและบรรเทา ทดสอบความสามารถ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า การซ้อมใหป้ระชาชนใน ความรู้ความเข้าใจ 
สาธารณภยัด้านการอพยพ ทกัษะการใช้เคร่ืองมือ พนักงานจ้าง อาสาสมัคร พื้นที่และเจ้าหน้าที่ใน การเกิดอุทกภยัและดิน
และช่วยเหลือผู้ประสบ อุปกรณ์ ยานพาหนะของ หน่วยกู้ชีพกู้ภยั เจ้าหน้าที่ พื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ โคลนถล่ม มีความรู้ด้าน
อุทกภยั ภาครัฐ ภาคเอกชน ดับเพลิง โรงพยาบาล  เมื่อเกิดเหตุ สามารถให้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ความพร้อม ของบคุลากร หน่วยทหารต ารวจ ความช่วยเหลือคนใน สามารถใหก้ารช่วย
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ และหน่วยงาน ชุมชน สามารถคาดการณ์ เหลือคนในชุมชนได้เอง 
ในพื้นที่เส่ียงภยั อุทกภยั ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ แนวโน้มการเกิดภยั สามารถคาดการณ์แนว
เพื่อเปน็การฝึกซ้อม 60 คน รวมถึงการอพยพไปยัง โน้มการเกิดภยั รวมถึง
การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ พื้นที่ปลอดภยั การอพยพไปยังพื้นที่
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อการ ปลอดภยัได้เองเปน็การ
เรียนรู้ การใหค้วาม ทดสอบขีดความสามารถ
ช่วยเหลือ การปฐม ของชุมชน
พยาบาลผู้ประสบอุทกภยั

12 โครงการซ้ือรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน รถยนต์ดับเพลิงเคล่ือนที่ - 1,500,000     - ร้อยละ 80 มีรถดับเพลิง เพื่อช่วยเหลือประชาชน กองช่าง
ดับเพลิงเคล่ือนที่เร็วขนาด ที่ได้รับความเดือดร้อน เร็วขนาด  4 ล้อ ไม่ เคล่ือนที่เร็วขนาด 4 ล้อ ที่ได้รับความเดือดร้อน
4 ล้อ พร้อมติดต้ังถังน้ า จากภยัพบิติัต่างๆ น้อยกวา่ 2,400 ซีซี สามารถเข้าช่วยเหลือ

จ านวน 1 คัน ผู้ประสบภยัที่รถดับเพลิง
ขนาดใหญ่มีความรวดเร็ว
คล่องแคล่วเข้าไม่ได้ 
เมื่อเกิดเหตุ สามารถเข้า 
ระงับเหตุได้
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13 โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อเปน็การเสริมสร้าง นักศึกษา ครู อาจารย์ 60,000         60,000         60,000         ร้อยละ 80 นักเรียน นักเรียนและบคุลากร กองช่าง
การอพยพหนีภยัใน ศักยภาพและใหค้วามรู้ เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา และบคุลกรทางการ ทางการศึกษา มีศักย
โรงเรียน แก่นักเรียนและบคุลากร อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพกู้ภยั ศึกษา มีความรู้ ความ ภาพและมีความรู้ด้าน

ทางการศึกษาสร้าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าใจในด้านการปอ้งกัน การปอ้งกันและ บรรเทา
วฒันธรรมการเตรียม โรงพยาบาล หน่วยทหาร และบรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัโดยเฉพาะ
ความพร้อมใหก้ับนักเรียน ต ารวจในพื้นที่ โดยเฉพาะ ด้านการ ด้านการอพยพหนีภยั
ในสถานศึกษา เพื่อเพิ่ม และหน่วยงานต่าง ๆ อพยพหนีภยั จากการ จากการก่อวนิาศกรรม 
ทกัษะในการปฏบิติังาน ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ  ก่อวนิาศกรรม สามารถ มีวฒันธรรมการเตรียม
ของเจ้าหน้าที่ ในการ 60  คน เข้าใจขั้นตอนการปฏบิติั ความพร้อมเพิ่มขึ้น 
อพยพหนีภยัใหส้ามารถ ได้อย่างถูกต้องตาม เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจ
ปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง หลักวชิาการ ขั้นตอนการปฏบิติัในการ
ตามหลักวชิาการ อพยพ

14 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน รถยนต์กระบะขนาด - 1,000,000     - ร้อยละ 80 เพื่อใช้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ กองช่าง
กระบะขนาด 4 ล้อ ที่ได้รับอุบติัเหตุต่าง ๆ 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ไม่ ลากจูง เคล่ือนย้าย ประสบอุบติัเหตุ
อเนกประสงค์ ชนิดยก น้อยกวา่ 2,500 ซีซี ยานพาหนะของ
ลากจูง ชนิดลากจูงเอนกประสงค์ ประชาชนที่ประสบ

อุบติัเหตุ
15 โครงการจัดท าแผ่นพบั เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ จัดท าแผ่นพบัเพื่อ 900,000       - - ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร กองช่าง

เพื่อประชาสัมพนัธ์ รับทราบ  และเตรียม ประชาสัมพนัธใ์ห้ ทั้ง 12 อ าเภอ ได้รับ จากทางราชการในการ
เหตุภยัพบิติัต่าง ๆ ความพร้อมในการ ประชาชนทราบและ ความรู้ ความเข้าใจและ เตรียมความพร้อมเพื่อ

รับมือต่อสถานการณ์ เตรียมความพร้อมใน ข่าวสารทางราชการ รับมือต่อสถานการณ์
การรับมือต่อสถานการณ์  สามารถน าความรู้
จ านวน 12 อ าเภอ ดังกล่าวไปใช้ได้
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16 โครงการเสริมสร้าง เพื่อใหชุ้มชน/หมู่บา้น ผู้น าชุมชน สมาชิก อบต. 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 80 ประชาชน ชุมชน/หมู่บา้นเส่ียงภยั กองช่าง
ศักยภาพชุมชนด้าน เปน็องค์กรหลักในการ อาสาสมัครปอ้งกันภยั ในชุมชน หมู่บา้น หรือ มีความพร้อมในการจัด
การปอ้งกันและบรรเทา สร้างเครือข่ายในการ ฝ่ายพลเรือน พื้นที่เส่ียงภยั มีความ การภยัพบิติั สามารถ
สาธารณภยั ปอ้งกันภยัและบรรเทา และประชาชนในพื้นที่ พร้อมในการจัดการ ช่วยเหลือตนเองได้อย่าง

สาธารณภยัในระดับ เส่ียงภยัแต่ละหมู่บา้น ภยัภบิติั สามารถช่วย รวดเร็ว มีประสิทธภิาพ
ชุมชน/หมู่บา้น ที่อยู่ใน ในจังหวดัปตัตานี เหลือตนเอง และผู้อื่นได้ ถูกต้องตามหลักสากล 
พื้นที่เส่ียงภยั มีความ อย่างมีประสิทธภิาพ โดยคนของชุมชนร่วมคิด
พร้อมในการจัดการ และลดการสูญเสียได้ ร่วมท าทกุกระบวนการ 
สาธารณภยัของชุมชน อย่างมีประสิทธภิาพ สาธารณภยัระดับชุมชน/
และสามารถปอ้งกัน หมู่บา้น องค์กรปกครอง
และลดการสูญเสียได้ ส่วนทอ้งถิ่น ภาคราชการ
อย่างมีประสิทธภิาพ และเอกชน ได้อย่าง

เข้มแข็ง
17 โครงการก่อสร้างเขื่อน - เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างเขื่อนหนิทิ้ง - - 10,000,000   - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ - ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง

หนิทิ้งพร้อมถนนผิว ถนนในการคมนาคมมี พร้อมถนนผิวจราจร ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และปลอดภยัในการ
จราจรลูกรัง ม.6 บา้น ความสะดวกรวดเร็ว ลูกรัง ม.6 บา้นสามหมอ - ประชาชนได้รับความ สัญจรไป - มา
สามหมอ บา้นดอนรัก - ปลอดภยั และอยู่ใน บา้นดอนรัก - ปากอ่าว สะดวกปลอดภยัในการ - มีน้ าเพาะปลูกในช่วง
ปากอ่าว บา้นบาง สภาพที่ใช้งานได้นาน บา้นบางปลาหมอ ม.8 เดินทาง ฤดูแล้ง และปอ้งกัน
ปลาหมอ ม.8 ต.ตุยง - เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้ าใช้ ต.ตุยง อ.หนองจิก การเกิดน้ าทว่มในช่วง
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ในการประกอบอาชีพ จ.ปตัตานี ฤดูฝน

อย่างเพยีงพอ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันน ้าทะเล ก่อสร้าง (ต่อเติม) ผนัง 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 90 ของพื น สามารถปอ้งกันน ้าทะเล กองช่าง
(ต่อเติม) ผนังกั นน ้า หนุนเข้ามาในเขต กั นน ้าทะเลหนุน คสล. ที่เขตอุตสาหกรรมได้รับ หนุน และน ้าทว่มขังภาย
ทะเล คสล. ในบริเวณ อุตสาหกรรมปตัตานี หนา 0.15 ม. สูง 1.00 ม. การปอ้งกันจากน ้าทะเล ในเขตอุตสาหกรรม
เขตอุตสาหกรรมปตัตานี พร้อมถมดิน ทว่มขังและกัดเซาะ

(ยาวทั งหมด 2,500 ม.)
2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - - 1,141,000     ร้อยละ 30 ของ ปอ้งกันน ้าทว่มในช่วง กองช่าง

ระบายน ้าสายคลอง ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดกวา้ง 15.00 ม.   จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ ฤดูฝน
ปาเระ หมู่ที่ 1, 2, 3 ยาว 15.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง
ต.บาราโหม อ.เมือง ลึก 3.00 ม. จ้านวนปริมาณเก็บกักน ้า

เพิ่มขึ น
3 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง กวา้ง 8 ม. - - 1,000,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง

นางเล็ก ช่วง ม 3 และก้าจัดขยะของเสีย ยาว 3,000 ม.  แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ยะรัง - ม.5 ในแหล่งน ้า ลึก 2.50 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ปตูิมุดี อ.ยะรัง  ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
จ.ปตัตานี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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5 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง - - 1,400,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
จากสุงาฆอเระ และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ประจัน - คลองมานิง ในแหล่งน ้า ยาว 5,000 ม.  เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ม.2, 3 ต.สะดาวา ลึก 3 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

6 โครงกาขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง - - 1,072,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
กาแล เขต.ประจัน - และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 10 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.คลองมานิง อ.ยะรัง  ในแหล่งน ้า ยาว 3,500 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น

7 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขุดลอกคลอง - 1,990,000     - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
สายบา้นระแวง้  เปน็ไปอย่างรวดเร็ว กวา้ง 10 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ระแวง้ - ต. สะนอ  ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ยาว 2,870 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น

8 โครงการก่อสร้างคู เพื่อใหก้ารระบายน ้า ก่อสร้างคูระบายน ้า - 3,500,000     - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ระบายน ้า คสล.5 เปน็ไปอย่างรวดเร็ว กวา้ง 1 ม.  แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
บา้นเกาะบาตอ ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ยาว 350 ม. ลึก 1 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.เมาะมาว ีอ.ยะรัง ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น

9 โครงการขุดลอกร่องน ้า เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกร่องน ้าธรรมชาติ - 2,000,000     - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ธรรมชาติ ม.5 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 10 ม.  แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.เมาะมาว-ี ม.4, 1, 2 ในแหล่งน ้า ยาว 8,000 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.กอล้า อ.ยะรัง - ลึก 3.00 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
ต.ปะโด อ.มายอ
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10 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง - - 1,500,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.4 ต.ประจัน - ม.1, และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 7 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ม.7 ต.ปยูุด ม.4 อ.ยะรัง ในแหล่งน ้า ยาว 1,800 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
11 โครงการขุดลอกข้างถนน เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกข้างถนนเลียบ - 656,000       - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง

เลียบสายส่งน ้าและ ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน สายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
บ้ารุงรักษาที่ 4 ม.6 ที่ 4 ขนาด กวา้ง 4.00 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.บอ่ทอง - ม.4  ยาว 3.00 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
ต.บางเขา อ.หนองจิก ลึก 2.00 ม. 
จ.ปตัตานี

12 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันน ้าทว่ม ขุดลอกคลอง - - 1,626,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
นางเล็ก ต.วดัเขตเทศบาล และปรับปรุงภมูิทศัน์ กวา้ง 8 ม.   แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ยะรัง - ต.ประจัน  ยาว 3,800 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง ลึก 2 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น

13 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง - - 1,500,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.1 ต.ระแวง้ อ.ยะรัง  และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
จ.ปตัตานี ในแหล่งน ้า ยาว 1,700 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 2.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น

14 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการตื นเขิน ขุดลอกคลอง - 1,000,000     - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ม.3 ปะโด ผ่าน ม1, 2, 5  และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5 ม.  แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.วดั อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ในแหล่งน ้า ยาว 2,700 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 2.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
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15 โครงการขุดลอกคู เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - 434,000       - ร้อยละ 30 ของจ้านวน มีน ้าเพาะปลูกพชืในช่วง กองช่าง
ระบายน ้า ม.5 ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดกวา้ง 4.00 ม.  แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.เมาะมาว ี- ม.2 ยาว 2,000 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน น ้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.กอล้า อ.ยะรัง  ลึก 2.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
จ.ปตัตานี

16 ขุดลอกคลอง สาย - เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลอง - - 3,000,000     ร้อยละ 30 ของจ้านวน - เพิ่มผลผลิตทางการ กองช่าง
บา้นโคกดีปลี  ม.3 ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน กวา้ง 8.00 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชนเพิ่มขึ น เกษตรและแก้ไขปญัหา
ต.ตุยง บา้นหารดีบ ี - ส่งเสริมการเลี ยงปลา ยาว 3,900 ม. รวมทั งจ้านวนปริมาณ การขาดแคลนน ้า
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ในกระชัง ลึก 3.00 ม. เก็บกักน ้าเพิ่มขึ น - เพิ่มรายได้ใหก้ับ

ประชาชน
17 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - 1,710,000     - ร้อยละ 30 ของจ้านวน ปอ้งกันน ้าทว่มใน กองช่าง

ระบายน ้าสายโคกดีปลี  ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดกวา้ง 8.00 ม. แหล่งน ้าเพื่อชุมชน ช่วงฤดูฝน
ต.ตุยง ต.บอ่ทอง ยาว 400 ม. เพิ่มขึ น รวมทั งจ้านวน
(ระหวา่ง ม.6, 5, 3) ลึก 3.50 ม. ปริมาณเก็บกักน ้าเพิ่มขึ น
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

18 โครงการก่อสร้าง - ใหป้ระชาชนมีน ้าด่ืม ก่อสร้างโรงเรือนและ - 1,000,000     - ร้อยละ 80 ในการ ท้าใหป้ระชาชนมี กองช่าง
โรงเรือนผลิตน ้าด่ืมใน ที่สะอาดได้มาตรฐาน ติดตั งระบบผลิตน ้า พฒันาประสิทธภิาพ สุขภาพที่แข็งแรงและ
ชุมชนและติดตั งระบบ - สร้างรายได้จากการ และขุดเจาะบอ่บาดาล การผลิตน ้าด่ืม สร้างรายได้เพิ่มขึ น
ผลิตน ้า ม.5 ต.ควนโนรี จ้าหน่ายน ้าด่ืมใหก้ับ และอุปกรณ์บรรจุน ้า
(บา้นพรุจูด) อ.โคกโพธิ์ ชุมชน
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19 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - - 859,000       ร้อยละ 30 ของ ปอ้งกันน ้าทว่มในช่วง กองช่าง
ระบายน ้าโพรงกบ ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดกวา้ง 8- 10 ม.  จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ ฤดูฝน
ต.ทา่ข้าม - ต.บา้นนอก - ยาว 2,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง
ต.ควน ต.คอกกระบอื  จ้านวนปริมาณเก็บ
อ.ปะนาเระ กักน ้าเพิ่มขึ น

20 โครงขุดลอกคลอง เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - - 2,136,000     ร้อยละ 30 ของ ปอ้งกันน ้าทว่มใน กองช่าง
ระบายน ้าควนอาศัย ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดความกวา้ง 10 ม. จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ ช่วงฤดูฝน
ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์-  ยาว 4,000 ม. ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง
ม.1 บา้นใหม่ ต.แม่ลาน  ลึก 3.00 ม. จ้านวนปริมาณเก็บ
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี กักน ้าเพิ่มขึ น

21 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อระบายน ้าและแก้ไข ขุดลอกคลองระบายน ้า - 542,000       - ร้อยละ 30 ของ ปอ้งกันน ้าทว่มใน กองช่าง
ระบายน ้าสาย ม.2 ปญัหาน ้าทว่มขังในฤดูฝน ขนาดความ จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ ช่วงฤดูฝน
ต.ปะเสยะวอ -ต.บางเก่า กวา้ง 8-10 ม.  ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง
อ.สายบรีุ ยาว 1,115 ม. จ้านวนปริมาณเก็บ

ลึก 3.00 ม. กักน ้าเพิ่มขึ น
22 โครงการสร้างคูระบาย เพื่อระบายน ้าด้านหลัง สร้างคูระบายน ้าด้านหลัง - 1,000,000     - ร้อยละ 30 มีการรบายน ้า สร้างคูระบายน ้าออกจาก กองช่าง

น ้าบริเวณด้านหลัง อาคาร อาคาร ทั ง 4 อาคาร ที่ดีขึ น และปอ้งกัน โรงเรียนอย่างรวดเร็ว 
อาคารโรงเรียน การเพาะพนัธุข์องพาหะ ปอ้งกันการเพาะพนัธุ์
บา้นตะบงิตีงี น้าโรค ของพาหะน้าโรค

23 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขนาดกวา้ง 10 ม. - - 2,160,000     มีการระบายน ้าที่ดีขึ น สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
ชลประทาน สาย ม.6 เปน็ไปด้วยความสะดวก ลึก 4 ม. ยาว 3,000 ม. ช่วงฤดูฝน น ้าทว่ม ปอ้งน ้าทว่มขัง
ต.ควน - ม.5 ต.ทา่น ้า
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 189
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24 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขุดลอกคลองระบายน ้า - - 20,000,000   ร้อยละ 30 ของ ปอ้งกันน ้าทว่มใน กองช่าง
ในพื นที่จังหวดัปตัตานี เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ขนาดตามแบบที่  จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ ช่วงฤดูฝน

ปอ้งกันน ้าทว่มขัง อบจ.ปตัตานี  ก้าหนด ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง
จ้านวนปริมาณเก็บ
กักน ้าเพิ่มขึ น

25 โครงการขุดลอกร่องน ้า เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขนาดกวา้ง 3 ม. - - 7,500,000     มีการระบายน ้าที่ดีขึ น สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
บางมะรวด สายหลัง เปน็ไปด้วยความสะดวก ยาว 1,100 ม. ช่วงฤดูฝน น ้าทว่ม ปอ้งน ้าทว่มขัง
โรงเรียนบางมะรวด ม.1 ลึกเฉล่ีย 3 ม.

26 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขนาดกวา้ง 35 ม. - 3,500,000     - มีการระบายน ้าที่ดีขึ น สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
สาธารณะประโยชน์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ลึก 5 ม. ยาว 200 ม. ช่วงฤดูฝน น ้าทว่ม ปอ้งน ้าทว่มขัง
ม.5 ต.ตะโละกาโปร์
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

27 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มใน บา้นซูงาฆอแระ ม.3 - - - 2,400,000     มีการระบายน ้าที่ดีขึ น ปอ้งกันและบรรเทา กองช่าง
บา้นซูงาฆอแระ ม.3 - พื นที่การเกษตร และ เขตคลองมานิง ช่วงฤดูฝน น ้าทว่มในพื นที่
เขตคลองมานิง ต.สะดาวา บา้นเรือนของประชาชน ต.สะดาวา อ.ยะรัง การเกษตร และบา้น
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี จ.ปตัตานี เรือนประชาชน

28 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อแก้ปญัหาล้าน ้า ขุดลอกคลองระบายน ้า - 200,000       - ร้อยละ 30 ของ ประชาชนที่อาศัย กองช่าง
บา้นโคกจันทน์ ต.ตุยง คลองตุยงตื นเขิน ขนาดกวา้ง 5.00 ม.   จ้านวนแหล่งน ้าเพื่อ อยู่ใกล้คลองตุยง (ประชาคม)
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี และใหก้ระแสน ้าไหล ยาว 528.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ น รวมทั ง และข้างเคียง มีน ้าใช้
ต.บาราโหม อ.เมือง สะดวก ลึก 2.00 ม. จ้านวนปริมาณเก็บกักน ้า เพื่อการเกษตร และเลี ยง

เพิ่มขึ น สัตวน์ ้า
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29 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขนาดกวา้ง 10 เมตร   2,160,000      - 2,160,000     มีการระบายน ้าที่ดีขึ นใน สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
ชลประทาน สาย หมู่ที่ 6 เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ยาว 3,000 เมตร ช่วงฤดูฝน น ้าทว่มขังในช่วงฤดูฝน (ประสานแผน)
ต้าบลควน - หมู่ที่ 5  ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ลึก 4 เมตร
ต้าบลทา่น ้า 

30 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหก้ารระบายน ้า กวา้ง 3 เมตร ความยาว 5,380,000      -  - มีการระบายน ้าที่ดีขึ นใน สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
คูระบายน ้าคอนกรีต เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 187 เมตร  ช่วงฤดูฝน น ้าทว่มขังในช่วงฤดูฝน (ประสานแผน)
เสริมเหล็ก ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ลึก 0.05 เมตร
(หลังโรงฆ่าสัตว)์

31 โครงการก่อสร้างคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า กวา้ง 2 เมตร ความยาว 4,825,000      -  - มีการระบายน ้าที่ดีขึ นใน สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
ระบายน ้าคอนกรีต เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ไม่น้อยกวา่ 257 เมตร  ช่วงฤดูฝน น ้าทว่มขังในช่วงฤดูฝน (ประสานแผน)
เสริมเหล็ก สายขาคีม - ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ลึก 2 เมตร
ถนนทางหลวง (ทรายขาว)

32 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหก้ารระบายน ้า กวา้ง 0.60 เมตร 3,000,000      -  - มีการระบายน ้าที่ดีขึ นใน สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
คูระบายน ้าเพื่อเกษตร เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ลึก 0.80 เมตร ช่วงฤดูฝน น ้าทว่มขังในช่วงฤดูฝน (ประสานแผน)
จากคลอมปอม หมู่ที่ 12 - ปอ้งกันน ้าทว่มขัง หนา 0.10 เมตร 
หมู่ที่ 8 ยาว 1,500 เมตร

33 โครงการสร้างทอ่ เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทาง ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 1,146,000     - - ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ราษฎรมีความสะดวก กองช่าง
ลอดเหล่ียม คสล. ในการคมนาคมที่สะดวก จ้านวน 4 จุด ขนาด ร้อยละ 80  ได้รับความ และปลอดภยัในการ (ประชาคม)
ข้ามคลองปยูุด หมู่ที่ 1, รวดเร็ว ปลอดภยั 2 ช่อง กวา้ง 2.00 ม. สะดวกรวดเร็วปลอดภยั สัญจรไป-มา
6, 7 ต.ปยูุด อ.เมือง ยาว 7.00 ม. ในการคมนาคมขนส่ง 
จ.ปตัตานี
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34 โครงการขยายทอ่เมน เพื่อใหม้ีน ้าสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม 5,000,000     6,000,000     7,000,000     ประชาชนมีน ้าใช้ ระบบประปาในต้าบล กองช่าง
ประปาภายในต้าบล และสามารถใช้น ้า ขยายเขต ปรับขนาด อย่างเพยีงพอและทั่วถึง ใช้การได้ดีตลอดปี (ประชาคม)
หมู่ที่ 1-7 ต.ปยูุด ได้อย่างเพยีงพอ ทอ่เมน ระบบประปา และเพยีงพอกับความ
อ.เมือง จ.ปตัตานี และทั่วถึงทกุครัวเรือน ในต้าบล ใหม้ีความ ต้องการ

ครอบคลุมทกุหมู่บา้น
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน
     4.1  ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจและโครงการตามแนวพระราชด าริ 25 6,445,100 3 830,000 2 80,000 30 7,355,100
     4.2  สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า 1 2,300,000 2 5,600,000 1 600,000 4 8,500,000
           การลงทนุในทอ้งถิ่น
     4.3  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 6 738,950 - - - - 6 738,950
     4.4  ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวธิกีารสหกรณ์ 4 1,040,000        4 890,000          4 940,000          12 2,870,000
           เปน็แนวทางการด าเนินงาน
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รวม 36 10,524,050     9 7,320,000       7

รวม 3 ปี

1,620,000       52 19,464,050     

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560
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1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 600,000       - - กลุ่มแม่บา้นมีงานท า ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
การท าอาหาร ขนม รายได้ใหก้ับกลุ่มแม่บา้น -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น 
และพฒันาบรรจุภณัฑ์ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และอื่น ๆ ร้อยละ 70 และสามารถขยายตลาด

ได้เพิ่มขึ้น
2 โครงการฝึกอบรมวชิาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ -ฝึกอบรมทศันศึกษาดูงาน 500,000       - - เกษตรกรมีอาชีพ เกษตรกรมีอาชีพ กองแผนฯ

ด้านการเกษตรของ เกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร ใหค้วามรู้เกี่ยวกับเกษตร  และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น
เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ธรรมชาติ ร้อยละ 70
ปตัตานี -จัดงานประชาสัมพนัธ์

ผลิตผลทางการเกษตร
-สนับสนุนการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และสารชีวภาพ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 150,000       - - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีความเปน็อยู่ กองแผนฯ
การเล้ียงปลากะพง และลดต้นทนุทางการ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และรายได้เพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น

เกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร และอื่น ๆ ร้อยละ 70
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐานการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน
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4 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น 100,000       - - ประชาชนมีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ กองแผนฯ
ส้มโอแก้วเพื่อเพิ่ม ก าลังการผลิตส้มโอ เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั และรายได้เพิ่มขึ้น ใหก้ับชุมชน
ประสิทธภิาพ การผลิต -เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับกลุ่ม ปตัตานี ร้อยละ 70
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี แม่บา้นที่มีฐานะยากจน

5 โครงการส่งเสริมเกษตรกร -เพื่อใช้พื้นที่ที่ได้ปล่อย เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั 150,000       - - ประชาชนมีอาชีพ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ปลูกข้าวพนัธุดี์ รกร้างวา่งเปล่าใหเ้กิด ปตัตานี และรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักการใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ (ประชาคม)

ประโยชน์ ร้อยละ 70 ประโยชน์
-เกษตรกรมีข้าว
ที่มีคุณภาพ

6 โครงการต่อยอดท าขนม -เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม กลุ่มสมาชิก  ม.2 151,000       - - ประชาชนมีอาชีพ สามารถแก้ปญัหาการ กองแผนฯ
ข้าวพอง มีงานท าเปน็หลักแหล่ง  ต.บาราโหม อ.เมือง  และรายได้เพิ่มขึ้น วา่งงาน (ประชาคม)

-สามารถสร้างงาน จ.ปตัตานี ร้อยละ 70
และ'สร้างรายได้

7 โครงการสนับสนุนอาชีพ -เพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม กลุ่มสมาชิก 100,000       - - ประชาชนมีอาชีพ สามารถแก้ปญัหาการ กองแผนฯ
สตรี ประกอบอาหาร มีงานท าเปน็หลักแหล่ง บา้นตันหยงลุโละ  และรายได้เพิ่มขึ้น วา่งงาน (ประชาคม)
บา้นตันหยงลุโละ อ.เมือง -สามารถสร้างงาน อ.เมือง จ.ปตัตานี ร้อยละ 70
จ.ปตัตานี และสร้างรายได้

8 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อฝึกอบรมใหม้ีความรู้ เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั 130,000       - - เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั กองแผนฯ
ชาวสวนยางพารา ความเข้าใจในการกรีดยาง ปตัตานี ปตัตานีมีความรู้ความ (ประชาคม)

ที่ถูกต้องและเหมาะสม เข้าใจในการกรีดยาง
เพิ่มขึ้น
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9 โครงการกาแฟโบราณ เพื่ออนุรักษก์าแฟโบราณ -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 70,000         - - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
เยาวชนต าบลวดั และสร้างรายได้ใหก้ับ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)

เยาวชนในพื้นที่ และอื่น ๆ ร้อยละ 70 และสามารถขยายตลาด
ได้เพิ่มขึ้น

10 โครงการพฒันาขับเคล่ือน -เพื่อใหเ้กษตรกรได้รับรู้ - คณะกรรมการ 140,000       - - เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น -ครัวเรือนเกษตรกร ได้รับ กองแผนฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แนวทางการจัดการฟาร์ม ศูนย์บริการและถ่ายทอด การเรียนรู้แนวทางการ (ประชาคม)
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเกษตร จัดการฟาร์มตามหลัก
จังหวดัปตัตานี พอเพยีงภาคเกษตรกรรม ประจ าต าบล  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

-เพื่อพฒันาเกษตรกร -เกษตรกรในพื้นที่จังหวดั ภาคการเกษตรกรรม
ใหส้ามารถประยุกต์ใช้หลัก ปตัตานี -พฒันาเกษตรกร 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง -เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ใหส้ามารถประยุกต์ใช้หลัก
-เพื่อพฒันาศักยภาพ การเกษตรและเจ้าหน้าที่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
การท างานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานการเกษตร ในครัวเรือนตนเอง
ส่งเสริมการเกษตรด้าน และพึ่งพากันเองในชุมชน
เศรษฐกิจพอเพยีง อย่างยั่งยืน

-สามารถพฒันาศักยภาพ
การท างานของเจ้าหน้าที่
เกษตร

11 โครงการผลิตถ่านอัดก้อน เพื่อน าวสัดุเหลือใช้เปน็ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 60,000         - - ประชาชนมีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ใหก้ับ กองแผนฯ
จากกะลามะพร้าว พลังงานทดแทน การจัดท าผลิตถ่านอัดก้อน และรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชน (ประชาคม)
และเศษวสัดุเหลือใช้ จากกะลามะพร้าว ร้อยละ 70

และวสัดุเหลือใช้
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12 โครงการฝึกอบรมฝีมือ -เพื่อส่งเสริมอาชีพการผลิต -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 100,000        -  - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
ผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)
รากไม้ต าเสา -เพื่อแก้ไขปญัหาความ และอื่น ๆ ร้อยละ 70 และสามารถขยายตลาด
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ยากจน ได้เพิ่มขึ้น

13 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 1,080,000      -  - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
คุณภาพชีวติกลุ่มผลิต รายได้ใหก้ับประชาชน -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)
ยางก้อนถ้วย ต.ละหาร ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และอื่น ๆ ร้อยละ 70 และสามารถขยายตลาด
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ได้เพิ่มขึ้น

14 โครงการส่งเสริมกลุ่ม -เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถ สนับสนุนปจัจัยการผลิต 50,000          -  - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ใช้พื้นที่สาธารณบริเวณ เพื่อร่วมด าเนินการตาม และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)
ปลอดภยัจากสารพษิ พื้นที่พรุใหเ้กิดประโยชน์ โครงการกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 70 และสามารถขยายตลาด
ต.ตะโละแมะนา สูงสุด ปลูกแตงโมปลอดภยั ได้เพิ่มขึ้น
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี -เพื่อใหเ้กษตรกร จากสารพษิ 

มีอาชีพเสริม สร้างรายได้ ต.ตะโละแมะนา จ.ปตัตานี
อย่างยั่งยืน

15 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 750,000       - - ประชาชนมีอาชีพ ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ กองแผนฯ
เล้ียงปลาจีน ต.ปยิามุมัง ใหก้ับครอบครัวที่ยากจน และรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้เล้ียง (ประชาคม)
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ร้อยละ 70 ครอบครัว

16 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี สนับสนุนงบประมาณ 80,000         - - ประชาชนมีอาชีพ เยาวชนในพื้นที่ มีอาชีพ กองแผนฯ
(คนดีศรียะหร่ิง) เล้ียงแพะ อาชีพเสริมและมีรายได้ ในการเล้ียงแพะ และรายได้เพิ่มขึ้น เสริม และมีรายได้ (ประชาคม)
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน ร้อยละ 70

ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์
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17 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนพนัธพ์ชืทางการ 60,000         - - ประชาชนมีอาชีพ ท าใหป้ระชาชนในพื้นที่ กองแผนฯ
พนัธุพ์ชืทางการเกษตร ใหก้ับครอบครัวที่ยากจน เกษตร และรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้เล้ียง (ประชาคม)
ต.ปยิามุมัง อ.ยะหร่ิง ร้อยละ 70 ครอบครัว
จ.ปตัตานี

18 โครงการแม่บา้นเกษตรกร เพื่อส่งเสริมความรู้ สนับสนุนงบประมาณ 64,100         - - ประชาชนมีอาชีพ กลุ่มแม่บา้นในพื้นที่ กองแผนฯ
ผลิตข้าวเกรียบค่ัว (FC) และทกัษะด้านอาชีพใหแ้ก่ ฝึกอบรมกลุ่มแม่บา้น และรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพเสริม และมีรายได้ (ประชาคม)
กลุ่มสตรีบา้นบอ่ม่วง ม.2 แม่บา้นและสตรีในหมู่บา้น ร้อยละ 70
ต.ปยิามุมัง อ.ยะหร่ิง
จ.ปตัตานี

19 โครงการพฒันาวสิาหกิจ เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม -จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 100,000       - - กลุ่มแม่บา้นมีรายได้ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร กองแผนฯ
ชุมชนกลุ่มแม่บา้น แม่บา้นใหม้ีรายได้เพิ่ม -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ เพิ่มมากขึ้น มีการประกอบอาชีพเสริม (ประชาคม)
เกษตรกรบา้นม่วงหวาน มากขึ้น และอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น

20 โครงการกลุ่มเกษตร ส่งเสริมอาชีพเล้ียง -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 350,000       - - ร้อยละ 30 ประชาชน ประชาชนในพื้นที่มี กองแผนฯ
ผู้เล้ียงแกะเนื้อ แกะเนื้อเพิ่มปริมาณแกะ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ ในพื้นที่มีอาชีพและ อาชีพและสามารถสร้าง (ประชาคม)
เชิงพาณิชย์ พนัธุดี์สร้างรายได้ใหแ้ก่ และอื่น ๆ รายได้เพิ่มขึ้น รายได้ใหก้ับตนเองและ

สมาชิก ครอบครัว
21 โครงการจัดงานวนัแตงโม เพื่อประชาสัมพนัธส่์งเสริม สนับสนุนงบประมาณการ 60,000         60,000         60,000         ประชาชนมีอาชีพและ ประชาชนมีรายได้ กองคลัง

หวานทุ่งยางแดง ใหก้ารเกษตรปลูกแตงโม จัดงานวนัแตงโม รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 เพิ่มขึ้นส่งผลใหค้วาม (อุดหนุน)
ปลอดภยัจากสารพษิให้ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี เปน็อยู่ดีขึ้น
เกษตรกรบริโภคแตงโมที่มี
คุณภาพ
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

22 โครงการประกวดศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ประกวดศูนย์บริการ 20,000         20,000         20,000         เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน กองคลัง
บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การปฏบิติังานศูนย์บริการ เทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 70 มีความต้ังใจ เพื่อการ (อุดหนุน)
การเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีผลงานดีเด่น อ าเภอละ เกษตรใหบ้รรลุวตัถุ

การเกษตร 1 ศูนย์ ประสงค์
23 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 180,000       - - ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนในพื้นที่มี กองคลัง

ความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ของสมาชิก สามารถร่วม มีทกัษะในการประกอบ อาชีพและสามารถสร้าง (อุดหนุน)
ชุมชน แก้ปญัหาของเครือข่ายได้ อาชีพ รายได้ใหก้ับตนเองและ

ครอบครัว
24 โครงการก่อสร้าง - เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างโรงเรือนและ 1,000,000     - - - ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

โรงเรือนผลิตน้ าด่ืมใน น้ าด่ืมที่สะอาดได้ ติดต้ังระบบผลิตน้ าและ ประชาชนได้ด่ืมน้ าที่ ที่แข็งแรงและเกิดรายได้
ชุมชนและติดต้ังระบบ มาตรฐาน ขุดเจาะบอ่บาดาลและ สะอาดขึ้น เพิ่มขึ้น
ผลิตน้ า ม.5 ต.ควนโนรี - สร้างรายได้จากการ อุปกรณ์บรรจุน้ า - ร้อยละ 20 สามารถ
อ.โคกโพธิ ์(บา้นพรุจูด) จ าหน่ายน้ าด่ืมใหก้ับ สร้างรายได้ใหป้ระชาชน

ชุมชน
25 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหก้ลุ่มสตรีบา้นปาแด อาคาร 8X12 ตร.ม. - 750,000       - ร้อยละ 80 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ประกอบกิจการของ ปาลัส มีสถานที่ประกอบ สถานที่ประกอบกิจกรรม ประกอบกิจกรรม (ประชาคม)
กลุ่มสตรีบา้นปาแดปาลัส อาชีพของกลุ่มสตรี สร้างรายได้ และชุมชนมีรายได้
ม.1 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง ในการประกอบอาชีพ
จ.ปตัตานี

26 โครงการก่อสร้างเรือน เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างโรงเรือนท าขนม 400,000       - - ร้อยละ 20 ประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ กองช่าง
ท าขนม หมู่ที่ 2 มีที่ฝึกอาชีพ และท าเปน็ กวา้ง 4.00 ม. สถานที่ประกอบกิจกรรม ประกอบกิจกรรม (ประชาคม)
บา้นบางโกระ อาชีพมีรายได้เพิ่ม ยาว 8.00 ม. สร้างรายได้ และชุมชนมีรายได้

ในการประกอบอาชีพ
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(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศูนย์ เพื่อยกระดับและพฒันา - ก่อสร้างร้านค้ารอบ - 600,000       600,000       ร้อยละ 10 มีตลาด สมาชิกสินค้า OTOP กองช่าง
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์สินค้า ศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ศูนย์ OTOP กลางจ าหน่ายสินค้า มีตลาดกลางจ าหน่าย
OTOP จังหวดัปตัตานี สินค้า OTOP จังหวดั - ปรับปรุงลานจอดรถ เพิ่มขึ้น สินค้า
ที่จะได้รับถ่ายโอนจาก ปตัตานีใหม้ีคุณภาพ - ปรับปรุงหอ้งน้ า
จังหวดั และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น - ซ่อมแซมระบบประปา

2 โครงการก่อสร้างตลาด เพื่อเปน็ศูนย์กลาง ก่อสร้างตลาดกลาง - 5,000,000     - ร้อยละ 10 มีตลาด มีศูนย์กลางในการรองรับ กองช่าง
กลางสินค้าเกษตร จ าหน่ายสินค้าประมง สินค้าประมงและสินค้า กลางจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า
จังหวดัปตัตานี และผลิตภณัฑ์อาหาร เกษตรจังหวดัปตัตานี เพิ่มขึ้น ประมงและสินค้าเกษตร

ทะเลแปรรูป เขตอุตสาหกรรม
3 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ เพื่อรักษาทรัพย์สิน ก่อสร้างร้ัวสูง 2.00 ม. 2,300,000     - - อาคารศูนย์ OTOP ทรัพย์สินภายในอาคาร กองช่าง

อาคารศูนย์ OTOP ของ อบจ.ปตัตานี ยาว 495.00 ม.  มีความปลอดภยัเพิ่ม ศูนย์ OTOP  มีความ
ทุ่งนเรนทร์ อ.หนองจิก พร้อมประตู กวา้ง 8.00  มากขึ้น ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น
จ.ปตัตานี ม. จ านวน 2 ช่อง 
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แนวทางพัฒนาที ่4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐานการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่ม -จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 95,000         - - ประชาชนมีอาชีพและ กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมีการ กองแผนฯ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มกือโปะ แม่บา้นใหม้ีรายได้เพิ่ม -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเสริม
ตราดอกแก้ว มากขึ้น และอื่น ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น

2 โครงการสตรีสานกระเปา๋ เปน็การเพิ่มรายได้ในครัว ฝึกอบรมกลุ่มสตรีในพื้นที่ 51,250         - - ประชาชนมีอาชีพและ กลุ่มสตรีในพื้นที่ มีอาชีพ กองแผนฯ
พลาสติก ม.1 ต.ปยิามุมัง เรือน สนับสนุนอุปกรณ์ รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 เสริม และมีรายได้ (ประชาคม)
ต.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

3 โครงการตัดเย็บผ้าคลุมผม เพื่อสร้างโอกาศและทาง ฝึกอบรมกลุ่มสตรีในพื้นที่ 71,500         - - ประชาชนมีอาชีพและ กลุ่มสตรีในพื้นที่ มีอาชีพ กองแผนฯ
สตรี บา้นปยิา ต.ปยิามุมัง เลือกในการประกอบอาชีพ ทศันศึกษาดูงาน รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 เสริม และมีรายได้ (ประชาคม)
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี เปน็การเพิ่มรายได้ในครัว

เรือน 
4 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์ -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 100,000       - - กลุ่มแม่บา้นมีงานท า ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม กองแผนฯ

และบรรจุภณัฑ์ขนมกรอบ ขนมกรอบเค็มและโดนัท -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น มีบรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสม (ประชาคม)
เค็มและโดนัท ใหม้ีบรรจุภณัฑ์ที่มิดชิด และอื่น ๆ ร้อยละ 70 สวยงาม ถูกหลักอนามัย

ถูกหลักอนามัย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและขยายชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาที ่4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

5 โครงการยกระดับฉลาก เพื่อยกระดับผลิตภณัฑ์ จัดท าฉลากสินค้า 75,000         - - กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ผลิตภณัฑ์ได้มาตรฐาน กองแผนฯ
และบรรจุภณัฑ์วสิาหกิจ ใหไ้ด้มาตรฐานสามารถ ขนาดกวา้ง 5 ซม. ถั่วทอดโบราณมีรายได้ มีฉลากที่ถูกต้องและชัดเจน (ประชาคม)
ชุมชนถั่วทอดโบราณ น าออกไปจ าหน่าย ยาว 5 ซม. เพิ่มมากขึ้น สามารถน าออกไปจ าหน่าย
ใหไ้ด้มาตรฐาน ยังที่ต่าง ๆ ได้ จ านวน 25,000 ดวง ต่างจังหวดัได้

6 โครงการทศันศึกษา เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดฝึกอบรมและทศันศึกษา 346,200       - - กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ได้รับประสบการณ์จากการ กองคลัง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ดูงาน มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาดูงานเพื่อเปน็ (อุดหนุน)
ในการพฒันากลุ่มแม่บา้น ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ร้อยละ 80 แบบอย่างในการส่งเสริม
เกษตรกร ใหเ้กิดการสร้างรายได้ กิจกรรมภายในกลุ่ม

ภายในกลุ่ม รวมถึงการ
กระตุ้นใหม้ีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวนัสหกรณ์ - เพื่อร าลึกถึงพระกรุณา- จัดงานวนัสหกรณ์แหง่ชาติ 500,000       300,000       300,000       - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ประชาชนที่เข้าร่วม กองคลัง
แหง่ชาติ 22 กุมภาพนัธ์ ธคุิณของพระราชวงค์เธอ พร้อมกันทั่วประเทศ น้อมร าลึกถึงพระกรุณาธิ- กิจกรรมได้น้อมร าลึกถึง (อุดหนุน)
2559 การสหกรณ์ไทย กรมหมื่นพทิยาลงกรณ์ วนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์ คุณของพระบดิาแหง่ พระกรุณาธขิองพระบดิา
ครบ 100 ป ี พระบดิาแหง่การสหกรณ์ ของทกุปี การสหกรณ์ไทยและร่วม แหง่การสหกรณ์ไทย

ไทย เฉลิมฉลองการสหกรณ์ไทย ครบ 100 ป ีในวนัที่ 26 
- เพื่อเฉลิมฉลอง ครบ 100 ป ีร้อยละ 80 กุมภาพนัธ ์2559
การสหกรณ์ไทยครบ - ประชาชนรับรู้และเข้าใจ - ประชาชนที่เข้าร่วม
100 ป ี การสหกรณ์ ร้อยละ 80 กิจกรรมได้รับรู้และเข้าใจ
- เพื่อเผยแพร่ การสหกรณ์
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน
ทั่วไปรับรู้และเข้าใจ
การสหกรณ์ ตามวาระ
แหง่ชาติ ด้านสหกรณ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและขยายชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาที ่4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางการด าเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

2 โครงการจัดงาน - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จัดงานวนัสหกรณ์นักเรียน 100,000       150,000       200,000       จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เปน็การประชาสัมพนัธ์ กองคลัง
"7 มิถุนายน วนักิจกรรม สมเด็จพระเทพรัตน- พร้อมกันทั่วประเทศ วนัสหกรณ์นักเรียน วาระแหง่ชาติด้านการ (อุดหนุน)
สหกรณ์นักเรียน" ราชสุดาสยามบรม วนัที่ 7 มิถุนายน ของทกุปี ร้อยละ 80 สหกรณ์ผ่านครู นักเรียน

ราชกุมารี ที่ทรงริเร่ิม - นักเรียนรับรู้และเข้าใจ ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ใหจ้ัดการเรียนรู้ สหกรณ์นักเรียน ต่าง ๆ และสามารถ
การสหกรณ์ในโรงเรียน ร้อยละ 80 ประชาสัมพนัธก์ารจัดการ
- เพื่อสร้างกิจกรรม เรียนรู้การสหกรณ์
วนักิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนผ่าน
นักเรียนส่งเสริม ส่ือประชาสัมพนัธต่์าง ๆ
การจัดการเรียนรู้ ได้อย่างแพร่หลาย
การสหกรณ์ในโรงเรียน
ใหแ้พร่หลาย
- เพื่อประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมวาระแหง่ชาติ
ด้านการสหกรณ์

3 โครงการอบรมผู้น าชุมชน - เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้ จัดอบรมผู้น าชุมชน 240,000       240,000       240,000       - ผู้น าชุมชน มีความรู้ - ผู้น าชุมชนได้รับการ กองคลัง
ภาคประชาชน ความเข้าใจการสหกรณ์ ผุ้น ากลุ่มต่าง ๆ ใหห้มู่บา้น ความเข้าใจเร่ืองการ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ (อุดหนุน)

และน าไปเผยแพร่สู่ และประชาชนในหมู่บา้น สหกรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 อุดมการณ์ หลักการ
ประชาชน จ านวน 12 อ าเภอ ๆ ละ - หมู่บา้นเปา้หมาย วธีกีารสหกรณ์และคุณค่า
- เพื่อใหผู้้น าชุมชนน าวถิี 2 หมู่บา้น น าวถิีการสหกรณ์ ของสหกรณ์
การสหกรณ์ไปประยุกต์ มาประยุกต์ใช้ในกิจการ
ใช้ในการสร้างกิจกรรม พฒันาหมู่บา้นอย่างน้อย
พฒันาเศรษฐกิจ 1 กิจกรรม
และสังคมของคนในชุมชน 204



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

4 โครงการสัมมนาเครือข่าย - เพื่อใหผู้้เข้าสัมมนา จัดสัมมนาครูผู้สอน 200,000       200,000       200,000       ครูผู้สอนวชิาการสหกรณ์ ครูผู้สอนวชิาการสหกรณ์ กองคลัง
ครูผู้สอนวชิาการสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ วชิาการสหกรณ์ มีความรู้เพิ่มขึ้น ที่มีคุณภาพและขยายผล (อุดหนุน)
ในโรงเรียน การสหกรณ์ การจัดการ ในโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 80 ใหเ้กิดเครือข่ายครูผู้สอน

เรียนการสอนสหกรณ์ 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน วชิาการสหกรณ์
ในโรงเรียนและก าหนด ใน 3 เขตพื้นที่การศึกษา, ในโรงเรียน ซ่ึงส่งผล
กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด อบจ., ต่อการเรียนการสอน
สหกรณ์ใหส้อดคล้อง และโรงเรียนขยายผล การจัดกิจกรรมการ
กับแผนงาน ตัวชี้วดั สหกรณ์ ยกระดับการ
ของวาระแหง่ชาติ สหกรณ์ในโรงเรียน
ด้านการสหกรณ์ ใหเ้กิดประโยชน์
- เพื่อใหผู้้เข้าสัมมนา และนักเรียนสามารถน า
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ วถิีสหกรณ์ไปปรับใช้
การจัดการเรียนการสอน ในชีวติและสนับสนุน
สหกรณ์ซ่ึงกันและกัน การขับเคล่ือนวาระ
และขยายผลใหเ้กิด แหง่ชาติด้านการสหกรณ์
การเรียนการสอน บรรลุตามวตัถุประสงค์
การสหกรณ์ในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
     5.1  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชน 13 10,960,000 12 10,010,000 12 10,010,000 37 30,980,000
           ทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
     5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 11 13,786,000 13 70,825,000 6 18,807,000 30 103,418,000
           สถานที่นันทนาการ
     5.3  ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว 1 500,000 1 500,000 1 10,000,000 3 11,000,000
           ของประชาชน
     5.4  ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน 1 400,000 1 1,763,500 1 3,000,000 3 5,163,500
           โบราณวตัถุ
     5.5  ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชน 5 6,750,000 5 7,200,000 5 7,200,000 15 21,150,000
           มีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว
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2561

รวม 31 32,396,000 32 90,298,500 25

รวม 3 ปี

49,017,000 88 171,711,500

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกีฬา อบจ.คัพ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3,500,000     3,500,000     3,500,000     ร้อยละ 90 ของ บคุลากร สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
ภาคใต้ประจ าปี อันดี ระหวา่งข้าราชการ อบจ.คัพ ภาคใต้ประจ าปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะ

อบจ. 14 จังหวดัภาคใต้ กีฬา อบจ. ภาคใต้ประจ าปี ข้าราชการที่เข้าร่วม
การแข่งขันเยาวชน
ประชาชน

2 โครงการส่งเสริมพฒันา เพื่อเพิ่มศักยภาพ สนับสนุนเปน็ค่าใช้จ่ายใน 4,000,000     4,000,000     4,000,000     สามารถพฒันาตนเอง ชมรมกีฬาได้รับการ กองคลัง
การกีฬาของสมาคมกีฬา และสร้างโอกาสใหก้ับ การจัดส่งนักกีฬาของ ไปสู่ระดับมาตรฐานขึ้น ส่งเสริมและมีพฒันาการ (อุดหนุน)
จังหวดัปตัตานี นักกีฬาของชมรมกีฬา ชมรม ต่าง ๆ เข้าร่วม ร้อยละ 70 ทางกีฬาที่ดี

ต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวดั การแข่งขันกีฬาใน
ปตัตานี ระดับต่าง ๆ 

3 โครงการแข่งขันกีฬาสตรี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม จัดการแข่งขันกีฬาสตรี 200,000       200,000       200,000       กลุ่มสตรีที่เข้าร่วม กลุ่มสตรี และประชาชน กอง
สัมพนัธเ์ทดิไทอ้งค์ราชินี การออกก าลังกาย พื้นที่จังหวดัปตัตานี การแข่งขันกีฬาสามารถ มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์ การศึกษาฯ
จังหวดัปตัตานี ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด แข็งแรง

ประโยชน์และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  
ร้อยละ 60 207

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

แนวทางพัฒนาที ่5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมพฒันา - ผู้บริหาร ข้าราชการ 20,000         20,000         20,000         บคุลากรในสังกัด อบจ. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง
ระหวา่งส่วนราชการ การกีฬาในระดับองค์กร ลูกจ้างประจ า ปตัตานีและบคุลากร สุขภาพพลานามัยที่ดี การศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหาร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพนักงานจ้าง ส่วนราชการ ภายใน เกิดความสามัคคี
ส่วนจังหวดัปตัตานี พลานามัยที่ดีของ อบจ.ปตัตานี จ านวน ศูนย์ราชการ ในหมู่คณะไปสู่ความ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั บคุลากร อีกทั้งเปน็การ 150 คน ศาลากลางจังหวดั ร่วมมือในการท างาน
กับองค์กรปกครอง สร้างความสัมพนัธอ์ันดี - ผู้บริหาร ข้าราชการ มีการเข้าร่วมกิจกรรม ในองค์กรและหน่วยงานอื่น
ส่วนทอ้งถิ่น, หน่วยงาน ระหวา่ง ผู้บริหาร ลูกจ้างประจ า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
ของรัฐ, หน่วยงานเอกชน, ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 กลุ่มมวลชน, กลุ่มผู้น า และพนักงานจ้าง อบจ. ที่ปฏบิติัหน้าที่ต้ังอยู่ใน
ฯลฯ ประจ าปงีบประมาณ ปตัตานี กับส่วนราชการ/ ศูนย์ราชการ อบจ.ปตัตานี 
2559 ภาคเอกชนในจังหวดั จ านวน 300 คน

ปตัตานี
5 โครงการคัดเลือกและ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ข้าราชการ บคุลากร 350,000       400,000       400,000       นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม นักเรียนเกิดการพฒันา กอง

เข้าร่วมการแข่งขัน ใหน้ักเรียนในสังกัดได้เล่น ทางการศึกษา มีทกัษะด้านกีฬาเพิ่มขึ้น ศักยภาพด้านกีฬา การศึกษาฯ
กีฬานักเรียนสังกัด อปท กีฬามีร่างกายแข็งแรง นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 60 เกิดความสามัคคี
ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และเพื่อใหเ้กิดความ อบจ.ปตัตานี จ านวน ในหมู่คณะ 
และรอบชิงชนะเลิศใน ร่วมมือ ร่วมใจและมีความ 70 คน เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ เปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน กีฬาฟตุซอล กีฬา

ระหวา่งนักเรียนในสังกัด วอลเลย์บอลชายหาด 
อบจ.ปตัตานี กีฬาเปตอง
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6 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน เยาวชนจังหวดัปตัตานี 800,000       800,000       800,000       เยาวชนในจังหวดัปตัตานี เยาวชนมีทกัษะในการเล่น กอง
ฟตุบอล อบจ.ปตัตานี มีทกัษะในการเล่นกีฬา มีความสนใจกีฬาฟตุบอล กีฬาฟตุบอลเพิ่มขึ้น การศึกษาฯ
ประจ าป ี2559 ฟตุบอลโดยเปน็ส่ือกลาง และมีทกัษะเพิ่มขึ้น มีสุขภาพพลานามัย

ในการสร้างความ ร้อยละ 85 ที่แข็งแรง เกิดความรัก 
สมานฉันทแ์ละเสริมสร้าง ความสามัคคี หา่งไกล
สุขภาพพลานามัย ยาเสพติด
และบคุลิคภาพที่ดีขึ้น

7 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ยาวชนมีสุขภาพ เยาวชนจังหวดัปตัตานี 700,000       700,000       700,000       เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง กอง
คุณธรรมน ากีฬาภาค ที่สมบรูณ์แข็งแรง จ านวน 120 คน มีสุขภาพร่างกายที่ สามารถน าความรู้ การศึกษาฯ
ฤดูร้อน ประจ าปี น าความรู้จากการคิด สมบรูณ์ แข็งแรง สามารถ การคิด การวเิคระห ์
งบประมาณ 2559 วเิคราะห ์การอยู่ร่วมกัน ใช้ศาสนาเปน็ทางน า การอยู่ร่วมกัน โดยใช้

โดยใช้ศาสนาเปน็ทางน า ในการด าเนินชีวติ ศาสนาเปน็ทางน าในการ
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด ประจ าวนัเพิ่มขึ้น ด าเนินชีวติประจ าวนั 
ประโยชน์ หา่งไกล ร้อยละ 85 และสามารถใช้เวลาวา่ง
ยาเสพติด ใหเ้กิดประโยชน์หา่งไกล

ยาเสพติด
8 โครงการแข่งขันวา่ว เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ประชาชนในจังหวดัปตัตานี 1,000,000      -  - ร้อยละ 60 ของนักกีฬามี ประชาชนในจังหวดั กอง

อาเซียน ภายในจังหวดัและอนุรักษ์ จังหวดัใกล้เคียงและใน ความเข้าใจหวงแหนภมูิ ปตัตานีจังหวดัใกล้เคียง การศึกษาฯ
ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ประเทศกลุ่มอาเซียน ปญัญาทอ้งถิ่นและอาเซียน และในประเทศกลุ่ม

อาเซียนหนัมาสนใจ
การเล่นกีฬาวา่ว

9 โครงการเข้าค่ายนักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าค่ายนักกีฬา 50,000         50,000         50,000         นักกีฬามีความพร้อม นักกีฬามีความพร้อม โรงเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น นักกีฬาในการเข้าร่วม ในการแข่งขัน ร้อยละ 70 ในการแข่งขัน บา้นเขาตูม
ภาคใต้ แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น 209
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10 โครงการเขาตูมจูเนียร์ เพื่อสร้างความรักความ จัดการแข่งขันกีฬา 100,000       100,000       100,000       โรงเรียนและชุมชน สร้างความสามัคคีและ โรงเรียน
ฟตุซอลคัพ คร้ังที่ 9 สามัคคี และความสัมพนัธ์ ฟตุซอล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ความสัมพนัธท์ี่ดีกับ บา้นเขาตูม

ที่ดีใหก้ับโรงเรียน มีความรักความสามัคคี โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และชุมชน มีสัมพนัธท์ี่ดี ต่อกัน

ร้อยละ 90
11 โครงการเข้าค่าย เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าค่ายนักกีฬา 70,000         70,000         70,000         นักกีฬามี ร้อยละ 100 นักกีฬามีความพร้อม โรงเรียน

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน นักกีฬาในการเข้าร่วม (เตรียมความพร้อม) มีความพร้อมในการ ในการแข่งขัน บา้นตะบงิตีงี
กีฬาทอ้งถิ่นภาคใต้ แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น เข้าร่วมแข่งขัน

12 โครงการกีฬาสู่ความ เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ นักเรียนและเยาวชน 70,000         70,000         70,000         นักเรียนและเยาวชน นักเรียนและเยาวชน โรงเรียน
เปน็เลิศ พฒันาการด้านกีฬา ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงี

และก้าวไกลถึงระดับ ร้อยละ 80 ได้พฒันา มีทกัษะ และพฒันาการ
ประเทศ ทกัษะด้านกีฬา ด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น

13 โครงการกีฬาฟลุซอล - เพื่อใหเ้ยาวชนมีทกัษะ จัดการแข่งขันฟตุซอล 100,000       100,000       100,000       เยาวชนในจังหวดัปตัตานี เยาวชนในจังหวดัปตัตานี โรงเรียน
ต่อต้านยาเสพติด พฒันาการด้านกีฬา เยาวชนในพื้นที่จังหวดั ร้อยละ 80 ได้พฒันา ได้พฒันาทกัษะด้าน บา้นตะบงิตีงี

และก้าวไกลถึงระดับ ปตัตานี ทกัษะด้านกีฬา ฟตุซอล
ประเทศ
- เพื่อใหเ้ยาวชนหา่งไกล
ยาเสพติดและสร้างความ
สัมพนัธส์ามัคคีในชุมชน
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1 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อใหม้ีสนามฝึกซ้อม - ปลูกหญ้า ปรับแต่ง - 500,000       - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ประชาชนได้มีที่ฝึกซ้อม กองช่าง
ฝึกซ้อม ฟตุบอลและกีฬา กีฬา ที่ได้มาตรฐาน ภมูิทศัน์โดยรอบ สนามกีฬากลาง อบจ. กีฬาและสถานที่ออก
ประเภทอื่นๆ บริเวณ - ปรับปรุงสนามฟตุบอล มีสนามฝึกซ้อม ก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนาม 2,3
อบจ.ปตัตานี - ปรับปรุงสนามฟตุซอล

- ปรับปรุงสนามเปตอง
2 โครงการถมดินปรับระดับ เพื่อใหม้ีสนามที่ใช้ในการ ปรับปรุงสนามฟตุบอล (3) 1,500,000     - - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้สนามที่มีมาตรฐาน กองช่าง

บริเวณฟตุบอล(สนาม 3) จัดแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยท าการยกระดับ สนามกีฬากลาง อบจ. และท าใหป้ระชาชน
และปลูกหญ้าพร้อม มีสถานที่ซ้อมกีฬาเพิ่มขึ้น มีสถานที่ออกก าลังกาย
ระบายน้ าจ านวน 1 แหง่

3 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส ก่อสร้างปรับปรุงผิวสนาม - 2,000,000     - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีสนามเทนนิสที่ได้ กองช่าง
เทนนิสสนามกีฬากลาง ใหไ้ด้มาตรฐาน และปผิูวสนาม สนามเทนนิส ได้รับการ มาตรฐานสามารถใช้
อบจ.ปตัตานี ซ่อมประตู ไฟฟา้แสงสวา่ง ปรับปรุง เปน็สถานที่ฝึกซ้อมและ

ทาสี แข่งขันกีฬาเทนนิสได้
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แนวทางพัฒนาที ่5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานทีน่ันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
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4 โครงการก่อสร้างต่อเติม เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม ก่อสร้าง ต่อเติมหลังคา - 1,250,000     - ร้อยละ 20 ของร้ัว ประชาชนมีสถานที่นั่งชม กองช่าง
หลังคาโครงเหล็กอาบ หลังคากันแดดกันฝน เหล็กโครงเหล็กอาบ สนามกีฬากลาง ได้รับการ การแข่งขันกีฬาได้ตลอด
สังกะสีบนอัฒจันทร์ใน เพื่อรักษาสภาพอัฒจันทร์  สังกะสี ขนาดกวา้ง 5 ม. ปรับปรุง ฤดูกาล
สนามกีฬากลาง ใหม้ีอายุการใช้งานยาว ยาว 80 ม. สูง 3.50 ม.
อบจ.ปตัตานี นานเพิ่มขึ้น

5 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างลานสุขภาพ - 1,500,000     - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ประชาชนมีสถานที่ในการ กองช่าง
สุขภาพชุมชนสนาม สถานที่ในการออก ส าหรับออกก าลังกาย   สนามกีฬากลาง อบจ. ออกก าลังกาย และช่วย
กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี ก าลังกาย และพกัผ่อน โดยสร้างสถานีออก มีลานสุขภาพชุมชน ส่งเสริมสุขภาพของ

หย่อนใจ ก าลังกาย จ านวน 12 ประชาชนในทอ้งถิ่น
สถานี ตามแบบการกีฬา
แหง่ประเทศไทย
จ านวน 1 แหง่

6 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามให้ ก่อสร้างปรับปรุงผิว - - 528,000       ร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีสนามเปตอง ที่ได้ กองช่าง
เปตอง สนามกีฬากลาง ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ. มาตรฐานสามารถใช้เปน็
จังหวดัปตัตานี มีสถานที่ซ้อมกีฬา สถานที่ฝึกซ้อมและ

เพิ่มเติม แข่งขันได้
7 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อใหม้ีลานจอดรถที่ได้ ก่อสร้างลานจอดรถ - - 3,604,000     ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จอดรถภายในสนาม มาตรฐาน แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สนามกีฬากลาง อบจ. สะดวกและมีความเปน็
กีฬากลาง  อบจ.ปตัตานี   ลานที่ 1 พื้นที่จอดรถ มีลานจอดรถ ระเบยีบมากขึ้น

ไม่น้อยกวา่ 4,500 ตร.ม.
ลานที่ 2 พื้นที่จอดรถ
ไม่น้อยกวา่ 1,550 ตร.ม.
ลานที่ 3 พื้นที่จอดรถ
ไม่น้อยกวา่ 5,200 ตร.ม. 212
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8 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อใหม้ีสนามที่ใช้ในการ ก่อสร้างสนามฟตุซอล - 9,000,000     - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้สนามที่มีมาตรฐาน กองช่าง
ฟตุซอลส้ันยาวพร้อม จัดแข่งขันที่ได้มาตรฐาน พื้นยางพร้อมอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง อบจ. และท าใหป้ระชาชนมี
อัฒจันทร์และร้ัวรอบ และร้ัวรอบสนาม มีสถานที่ซ้อมกีฬาเพิ่มขึ้น สถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง จ านวน 1 แหง่
อบจ.ปตัตานี

9 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อใหม้ีสนามที่ใช้ในการ ปรับปรุงสนามฟตุบอล (2) - 6,000,000     - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้สนามที่มีมาตรฐาน กองช่าง
ฟตุบอล (สนาม 2) จัดแข่งขันที่ได้มาตรฐาน โดยท าการยกระดับ สนามกีฬากลาง อบจ. และท าใหป้ระชาชน
สนามกีฬากลาง และปลูกหญ้าพร้อม มีสถานที่ซ้อมกีฬาเพิ่มขึ้น มีสถานที่ออกก าลังกาย
อบจ.ปตัตานี ระบายน้ า จ านวน 1 แหง่ 

10 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อความปลอดภยัใน ปรับปรุงสนามฟตุบอล (2) - 22,000,000   - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ประชาชนมีที่นั่งในการ กองช่าง
ฟตุบอลสนามกีฬากลาง การแข่งขันกีฬา โดยก่อสร้างอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง อบจ. ชมการแข่งขันกีฬาและ
อบจ.ปตัตานี และร้ัวรอบสนาม 2 มีสถานที่ซ้อมกีฬาเพิ่มขึ้น ได้มาตรฐาน

11 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อความปลอดภยัและ ก่อสร้างระบบไฟฟา้ - 10,000,000   - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ท าใหภ้มูิทศัน์ในบริเวณ กองช่าง
ไฟฟา้แสงสวา่งภายใน ความสวยงามของ แสงสวา่ง โดยฝังสายใต้ สนามกีฬากลาง อบจ. สนามกีฬาสวยงามและ
บริเวณสนามกีฬากลาง  สนามกีฬากลาง ดินบริเวณรอบสนาม เพิ่มแสงสวา่งขึ้น ปลอดภยั
อบจ.ปตัตานี กีฬากลาง

12 โครงการวางระบบทอ่น้ า เพื่อบ ารุงรักษาสภาพ ติดต้ังระบบทอ่น้ าหวัฉีด - 3,000,000     - ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ท าใหส้นามฟตุบอลและ กองช่าง
หวัฉีดส าหรับต้นไม้ หญ้าและต้นไม้บริเวณ ส าหรับรดต้นไม้และ สนามกีฬากลาง อบจ. ต้นไม้มีความสมบรูณ์
สวนหย่อม  และสนาม รอบสนาม สนาม (สนาม 1) มีระบบทอ่น้ าบ ารุงรักษา
กีฬากลาง (สนาม 1) (ตามแบบ อบจ.ปน.) ต้นไม้และสนามหญ้า

13 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อความสวยงามและ จัดสวนปลูกต้นไม้บริเวณ - - 600,000       ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ประชาชนมีที่พกัผ่อน กองช่าง
ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อม มีสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาฯ (ตามแบบ สนามกีฬากลาง อบจ. หย่อนใจ
บริเวณสนามกีฬากลาง ของประชาชน อบจ.ปน.) มีสภาพภมูิทศัน์ที่สวย
จังหวดัปตัตานี งามและร่มร่ืน 213
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14 โครงการจัดท าปา้ย เพื่อความเปน็ระเบยีบ ติดต้ังปา้ยจราจร, 200,000       - - ร้อยละ 30 ของพื้นที่ มีความเปน็ระเบยีบ กองช่าง
จราจรเพื่อระบบการ เรียบร้อยและปลอดภยั ปา้ยเตือน, ปา้ยบงัคับ ฯลฯ สนามกีฬากลาง อบจ. เรียบร้อย
จราจรในสนาม ในการใช้รถ ใช้ถนน (ตามแบบ อบจ.ปน.) มีการจราจรที่สะดวก
กีฬากลางฯ

15 โครงการก่อสร้างสถานที่ เพื่อใหเ้กิดความเปน็ ก่อสร้างสถานที่ขาย - 2,500,000     - ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กองช่าง
ขายอาหารในบริเวณ ระเบยีบเรียบร้อย อาหารในบริเวณสนาม สนามกีฬากลาง อบจ.
สนามกีฬากลางปตัตานี กีฬากลาง ( ตามแบบ มีสถานที่จ าหน่าย อาหาร

อบจ.ปน.) น้ าด่ืม บริการประชาชน
16 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 8,000,000     - ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ลาดยางรอบสนาม ประชาชนมีที่ออก รอบสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง อบจ. ในการสัญจร
กีฬากลางฯ ก าลังกาย (ตามแบบ อบจ.ปน.) มีถนนลาดยางไวส้ าหรับ มีที่ออกก าลังกาย

การจราจร
17 โครงการก่อสร้างคู เพื่อระบายน้ าในบริเวณ ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. - - 12,000,000   ร้อยละ 60 ของพื้นที่ แก้ไขปญัหาน้ าทว่มขัง กองช่าง

ระบายน้ า คสล.บริเวณ สนามแก้ปญัหาน้ าทว่มขัง บริเวณถนนลาดยางใน สนามกีฬากลาง อบจ. ในบริเวณสนามกีฬากลาง
ริมถนนในบริเวณ (ฤดูฝน) สนามกีฬากลาง มีระบบระบายน้ า
สนามกีฬาฯ ( ตามแบบ อบจ.ปน.)

18 โครงการซ่อมแซมปรับ เพื่อใหเ้กิดความเรียบ จ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม 376,000        -  - ร้อยละ 20 ของร้ัว มีความปลอดภยัและเปน็ กองช่าง
ปรุงร้ัวสนามกีฬากลาง ร้อยและสามารถปอ้งกัน และปรับปรุงร้ัวสนาม สนามกีฬากลางได้ ระเบยีบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
อบจ.ปตัตานี สัตวเ์ล้ียงเข้ามาใน กีฬากลาง (เพิ่มเติม) รับการปรับปรุง

บริเวณสนามได้ (ตามแบบ อบจ.ก าหนด)
19 โครงการก่อสร้างร้ังกั้น เพื่อใหเ้กิดความปลอด ก่อสร้างร้ัวกั้นระหวา่ง 800,000        -  - ร้อยละ 10 ของร้ัว มีความปลอดภยัและเปน็ กองช่าง

ระหวา่งอัฒจันทร์ภาย ภยั และเปน็ระเบยีบ อัฒจันทร์ภายในสนาม สนามกีฬากลางได้ ระเบยีบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
ในสนามกีฬากลาง เรียบร้อยในการใช้สนาม กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี รับการปรับปรุง
อบจ.ปตัตานี กีฬากลาง (ตามแบบ อบจ.ก าหนด) 214
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20 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อประชาชนมีที่ออก ขนาดกวา้ง 96 เมตร - 5,000,000      - ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง
กีฬา อบต.ปยิามุมัง ก าลังกายและนันทนาการ ยาว 187.70 เมตร ออกก าลังกาย ที่ได้มาตรฐาน (ประสานแผน)

พร้อมลู่วิง่

21 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหมีสถานที่ไวใ้ช้ ก่อสร้างสนามฟตุซอล - - 2,000,000     ประชาชนมีสถานที่ ประชาชนมีสนามกีฬา กองช่าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ในการออกก าลังกาย และลานอเนกประสงค์ ออกก าลังกาย ที่ได้มาตรฐาน (ประชาคม)

และเล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน

22 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อซ่อมแซมส่วนช ารุด ปรับปรุงสนามกีฬากลาง 500,000       - - ร้อยละ 80 ของ ใช้อาคารได้อย่าง กองช่าง
โรงยิมสนามกีฬากลาง สามารถใช้ประโยชน์ โรงยิมสนามกีฬากลาง โรงยิมสนามกีฬากลาง เหมือนเดิม
อบจ.ปตัตานี ได้อย่างสมบรูณ์ โดยท าการเปล่ียน ได้รับการปรับปรุง

กระเบื้องมุงหลังคา
หอ้งน้ า ระบบไฟฟา้
และที่นั่ง

23 โครงการซ่อมแซมปรับ เพื่อใหเ้กิดความเรียบ จ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม 150,000       - - ร้อยละ 20 ของร้ัว มีความปลอดภยัและเปน็ กองช่าง
ปรุงร้ัวสนามกีฬากลาง ร้อยและสามารถปอ้งกัน และปรับปรุงร้ัวสนาม สนามกีฬากลางได้ ระเบยีบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
อบจ.ปตัตานี สัตวเ์ล้ียงเข้ามาใน กีฬากลาง (เพิ่มเติม) รับการปรับปรุง

บริเวณสนามได้ (ตามแบบ อบจ.ก าหนด)
24 โครงการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างสกอร์บอร์ดบริเวณ 80,000         - - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ มีสนามกีฬาที่มีอุปกรณ์ กองการศึกษาฯ

สกอร์บอร์ดบริเวณ ประชาสัมพนัธแ์ละผลการ สนามกีฬากลางจังหวดั สนามกีฬากลาง อบจ. ได้มาตรฐาน
สนามกีฬากลาง(สนาม 2) แข่งขันใหไ้ด้มาตรฐาน ปตัตานี (สนาม2) มีอุปกรณ์ในการ

ประชาสัมพนัธก์าร
แข่งกีฬา
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25 โครงการปรับภมูิทศัน์ เพื่อปรับพื้นที่ส าหรับ พื้นที่บริเวณสนามเทนนิส 600,000       - - มีพื้นที่ที่ใช้สอยส าหรับ เยาวชนได้มีพื้นที่ในการ กองการศึกษาฯ
ภายในสนามกีฬากลาง ใช้เปน็สถานที่ออกก าลังกาย และบริเวณโดยรอบภายใน จัดกิจกรรมกีฬาเพิ่มขึ้น ออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้น
อบจ.ปตัตานี ของประชาชน สนามกีฬากลาง อีก 2 ชนิดกีฬา

อบจ.ปตัตานี
26 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อสร้างความปลอดภยั บริเวณสนามกีฬากลาง 530,000       - - สนามกีฬากลาง อบจ. สนามกีฬากลาง อบจ. กองการศึกษาฯ

วงจรปดิพร้อมติดต้ัง ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปตัตานี จ านวน ปตัตานี มีระบบรักษา ปตัตานี มีความปลอดภยั
ภายในบริเวณสนาม อบจ.ปตัตานี 16 ตัว (7 จุด) ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น และสามารถรู้ถึง
กีฬากลาง อบจ.ปน ร้อยละ 60 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

27 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อใหม้ีสนามที่ใช้ในการ ก่อสร้างสนามฟตุซอล 9,000,000     - - ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ได้สนามที่มีมาตรฐาน กองการศึกษาฯ
ฟตุซอลพร้อมอัฒจันทร์ จัดแข่งขันที่ได้มาตรฐาน พื้นยางพร้อมอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง อบจ. และท าใหป้ระชาชน
และร้ัวรอบสนาม และร้ัวรอบสนาม มีสถานที่ซ้อมกีฬาเพิ่มขึ้น มีสถานที่ออกก าลังกาย
กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี จ านวน 1 แหง่

28 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากร บคุลากรประจ าสนามกีฬา 50,000         75,000         75,000         ได้รับความรู้เร่ือง บคุลากรประจ าสนามกีฬา กอง
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สนามกีฬาได้อบรมเชิง จ านวน 20 คน การจัดการสนามกีฬา เกิดทกัษะในการท างาน การศึกษาฯ
เพื่อเพิ่มความรู้ ปฏบิติัการ พฒันา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 มากขึ้น
และพฒันาสนามกีฬา การปฏบิติังานใหม้ีผล
กลางองค์การบริหาร สัมฤทธิสู์งสุด และพฒันา
ส่วนจังหวดัปตัตานี บคุลากรสนามกีฬา
ประจ าป ี2559 ในการดูแลสนามกีฬา

ใหเ้ปน็ที่ยอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอื่น
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1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อใหน้ักเรียนในพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์วทิยาศาสตร์  - - 10,000,000   ร้อยละ 50 ของ นักเรียนมีความรู้ทางด้าน กองช่าง
วทิยาศาสตร์เพื่อการ จังหวดัปตัตานีและ เพื่อการศึกษาพร้อม นักเรียนในพื้นที่จังหวดั วทิยาศาสตร์และ
ศึกษา จังหวดัใกล้เคียงได้ศึกษา ครุภณัฑ์ประจ าศูนย์ ปตัตานีมีศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีมากขึ้น

ด้านวทิยาศาสตร์ ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2 โครงการซ่อมแซมและ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 500,000       - - ร้อยละ 30ของอาคาร บริเวณรอบๆที่ประทบัมี กองช่าง
ปรับปรุงพลับพลาที่ พลับพลาที่ประทบัและ พลับพลาที่ประทบัที่ พลับพลาที่ประทบับา้น ความสวยงาม
ประทบับา้นละเวง ภมูิทศัน์บริเวณรอบๆ ช ารุดเสียหายและปรับ ละเวง ได้รับการ
ต.ดอนทราย  อ.ไม้แก่น พลับพลาที่ประทบั ปรุงภมูิทศัน์รอบอาคาร ปรับปรุงอยู่ในสภาพ
จ.ปตัตานี ใหม้ีความสวยงาม ที่ดีขึ้น

3 โครงการปรับปรุงศูนย์ เพื่อพฒันาศูนย์ศิลปาชีพ พฒันาศูนย์ศิลปาชีพ - 500,000       - ร้อยละ 50 ของ สามารถท าใหศู้นย์ กองช่าง
ศิลปาชีพ ต าบลพเิทน ใหม้ีศักยภาพในการพฒันา ต าบลพเิทน ประชาชนในพื้นที่ต าบล ศิลปาชีพเปน็ที่รองรับ
ในพระราชด าริ บคุคลเพิ่มขึ้น อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี พเิทน ได้ใช้ศูนย์ศิลปาชีพ การท ากิจกรรม

เปน็แหล่งเรียนรู้ในการ
ฝึกอาชีพและศึกษาดูงาน
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เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเทีย่วของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว



5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจและ เพื่อส ารวจและจัดท า จัดท าผังเมืองบริเวณ 400,000       - - ร้อยละ 90 ของแหล่ง มีผังแม่แบบในการ กองช่าง
จัดท าผังเมืองแหล่ง ผังเมืองในการปรับปรุง แหล่งทอ่งเที่ยวจ านวน  ทอ่งเที่ยวและโบราณ ปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว  
ทอ่งเที่ยว ภมูิทศัน์แหล่งทอ่งเที่ยว 12 แหง่ แหล่งโบราณ สถานในจังหวดัปตัตานี โบราณสถาน ปอ้งกัน

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สถานจ านวน 14 แหล่ง ได้รับการปรับปรุง การบกุรุกที่สาธารณะ
ซ่อมแซม ประโยชน์

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหร้าษฎรได้ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,763,500     - ร้อยละ 20 ของแหล่ง การเดินทางสู่หาด กองช่าง
ลาดยางผิวแคปซีล ประโยชน์ในการคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ทอ่งเที่ยวหาดราชรักษ์ ราชรักษข์องนักทอ่งเที่ยว
ทางเข้าแหล่งทอ่งเที่ยว และสัญจรไป - มา ยาว 1+000 ม. ก่อสร้างเปน็ถนนลาดยาง มีความสะดวกยิ่งขึ้น
หาดราชรักษ ์ ได้โดยสะดวก
ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ

3 โครงการพฒันาแหล่ง - เพื่อส่งเสริมใหแ้หล่ง พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวเชิง - - 3,000,000     ร้อยละ 20 ของ - เกิดการพฒันาทอ่งเที่ยว กองช่าง
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ อนุรักษ ์ต.กะรุบ ี แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง ในพื้นที่ อ.กะพอ้
(นกเงือก) ใหไ้ด้รับการพฒันา อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี อนุรักษ ์(นกเงือก) - สร้างงานสร้างอาชีพ

- เพื่อประชาสัมพนัธก์าร ต.กะรุบ ีได้รับการ ใหก้ับประชาชนในพื้นที่
ทอ่งเที่ยวในอ าเภอกะพอ้ พฒันาเปน็แหล่ง

ทอ่งเที่ยว 218

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานทีท่่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ จ้างเหมาบริการ โดยจัดท า 6,000,000     6,000,000     6,000,000     ประชาชนได้รับทราบผล ประชาชนได้รับทราบผล ส านักปลัดฯ
ประชาสัมพนัธอ์งค์การ กิจกรรมงานต่าง ๆ โปสเตอร์โฆษณา การด าเนินกิจกรรมของ การด าเนินกิจกรรม
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ของ อบจ. ใหป้ระชาชน หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อบจ. เพิ่มขึ้น ด้านต่าง ๆ

รับรู้ทั่วกัน
2 โครงการสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ประชา- จัดประชาสัมพนัธแ์หล่ง 250,000       250,000       250,000       ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว เผยแพร่แหล่งทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ

การประชาสัมพนัธ์ สัมพนัธ ์และแนะน า ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ใหเ้ปน็ที่รู้จักทั้งชาวไทย 
แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวดั แหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ จังหวดัโดยทางทวี ี ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น และต่างประเทศ
ปตัตานีทางส่ือทวี ี ของจังหวดัปตัตานี หรือหนังสือพมิพ์
และส่ิงพมิพ์

3 โครงการสนับสนุนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ 150,000       150,000       150,000       กระตุ้นการทอ่งเที่ยว ภาพลักษณ์ของจังหวดั กองคลัง
จัดงานแข่งขันตกปลา การทอ่งเที่ยวของปตัตานี ใหก้ับเทศบาลต าบล ในจังหวดัปตัตานี ปตัตานีได้รับการส่งเสริม (อุดหนุน)
สายบรีุ จังหวดัปตัตานี และเปน็การสร้าง ตะลุบนัในการจัดการ ได้ร้อยละ 80 และประชาสัมพนัธ์
คร้ังที่ 29 ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวดั แข่งขันตกปลาสายบรีุ สู่สายตาบคุคลภายนอก

ปตัตานี อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี สร้างความเชื่อมั่น
ใหน้ักทอ่งเที่ยว
และนักลงทนุมากยิ่งขึ้น 219

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

แนวทางพัฒนาที ่5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการจัดงานสมโภช เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนงบประมาณ 50,000         500,000       500,000       กระตุ้นการทอ่งเที่ยว ประชาสัมพนัธภ์าพลักษณ์ กองคลัง
ศาลเจ้าจ้าวเองสือปตัตานี อนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณี สมทบจัดงานของจังหวดั ในจังหวดัปตัตานี ที่ดีงามของจังหวดัปตัตานี (อุดหนุน)

อันดีงามของจังหวดั ปตัตานี สมโภชศาลเจ้า ได้ร้อยละ 80 สร้างความเชื่อมันใหก้ับ
ปตัตานี ประจ าปี นักทอ่งเที่ยว และนักลงทนุ

มากยิ่งขึ้น
5 โครงการจัดงานมหกรรม เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนงบประมาณ 300,000       300,000       300,000       กระตุ้นการทอ่งเที่ยว ประชาสัมพนัธภ์าพลักษณ์ กองคลัง

ทอ่งเที่ยวปตัตานี อนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณี สมทบจัดงานสมโภช ในจังหวดัปตัตานี ที่ดีงามของจังหวดัปตัตานี (อุดหนุน)
"กตัญญูคุ่ฟา้ 444 อันดีงามของจังหวดั เจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว ได้ร้อยละ 80 สร้างความเชื่อมันใหก้ับ
ปแีหง่ศรัทธา มหาสมโภชเ และงานแสดงแสงสีเสียง นักทอ่งเที่ยว และนักลงทนุ
จ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยวปตัตาน"ี ประจ าปใีห ้กับจังหวดั มากยิ่งขึ้น

ปตัตานี

220



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6. ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
     6.1  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยัในชีวติ 7 1,475,000 4 1,205,000 5 1,505,000 16 4,185,000
           และทรัพย์สินของประชาชน
     6.2  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 4 1,064,800 3 914,800 4 1,064,800 11 3,044,400
           ใหเ้กิดขึ้นภายในจังหวดั
     6.3  การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ 6 2,080,000 2 230,000 2 230,000 10 2,540,000
           ของคนในชาติ

221

2561

รวม 17 4,619,800 9 2,349,800 11

รวม 3 ปี

2,799,800 37 9,769,400

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการรักษา 855,000       855,000       855,000       ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองคลัง
รักษาความปลอดภยั ในชีวติและทรัพย์สินของ ความปลอดภยัจากผู้บริการ ประชาชนที่ใช้บริการ ปลอดภยัและสามารถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ประชาชน ตลอดจน ด้านความปลอดภยั สถานีขนส่งจังหวดัปตัตานี ปอ้งกันทรัพย์สินของ
จังหวดัปตัตานี ทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับรักษาความ ได้รับความปลอดภยัในชีวติ ทางราชการได้

ปลอดภยัและอ านวย และทรัพย์สิน
ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ และดูแล
ทรัพยสินของทางราชการ

2 โครงการซ่อมเปล่ียน ซ่อมแซม,ติดต้ังระบบ ปรับปรุงติดต้ังระบบไฟฟา้ 100,000       - 200,000       ร้อยละ 80 ของไฟฟา้ ประชาชนมีความ กองช่าง
โคมไฟฟา้และตู้ควบคุม ไฟฟา้แสงสวา่ง ม.8 ต.บานา อ.เมือง สาธารณในเขต ปลอดภยัในชีวติและ
ในบริเวณถนนสายต่าง ๆ จ.ปตัตานี บริเวณถนนใน อุตสาหกรรมปตัตานี ทรัพย์สิน
ในเขตอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมปตัตานี ได้รับการซ่อมแซม
ปตัตานี โดยเปล่ียนโคมไฟ 15 ชุด ติดต้ังระบบควบคุม

ตู้ควบคุมระบบไฟฟา้
แสงสวา่ง 4 ชุด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข
แนวทางพัฒนาที ่6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

3 โครงการท าปา้ยประชา เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 50,000         - - ร้อยละ 20 มีจ านวน ประชาชนได้รับทราบ กองช่าง
สัมพนัธค์วามปลอดภยั การปอ้งกันภยัพบิติัต่าง ๆ อุบติัเหตุลดลง ข้อมูลข่าวสาร
บนทอ้งถนน ใหป้ระชาชนได้รับทราบ จาก อบจ.ปน.

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จาก อบจ.ปน.

4 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการรักษา 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง
บริการรักษาความ ในชีวติและทรัพย์สินของ ความปลอดภยัจากผู้ ประชาชนที่ใช้บริการ ปลอดภยัและสามารถ
ปลอดภยัสนามกีฬา ประชาชน ตลอดจน บริการด้านรักษาความ สนามกีฬา จ.ปตัตานี ปอ้งกันทรัพย์สินของ
กลางจังหวดัปตัตานี  ทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภยัส าหรับรักษา ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ทางราชการได้
ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ความปลอดภยัและ OTOPและสถานีขนส่ง
OTOPและสถานีขนส่ง อ านวยความสะดวกแก่ จังหวดัปตัตานี ได้รับ
จังหวดัปตัตานี ประชาชนที่มาออกก าลัง ความปลอดภยัในชีวติ

กายและดูแลทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ของทางราชการ

5 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหม้ีความรู้ในด้าน อบรมข้าราชการ 50,000         50,000         50,000         ร้อยละ 50 ของ สามารถใหค้วามช่วย กองช่าง
ข้าราชการลูกจ้างประจ า การปอ้งกันและบรรเทา ลูกจ้างประจ าและ ข้าราชการลูกจ้างประจ า เหลือและแก้ไขปญัหาใน
และพนักงานจ้าง สาธารณภยั พนักงานจ้าง  และพนักงานจ้าง การเกิดภยัพบิติัต่างๆ
ของ อบจ.ปน. จ านวน 50 คน ของ อบจ.ปน. ได้รับ
ด้านการปอ้งกันและ ความรู้เพิ่มเติมด้าน
บรรเทาสาธารณภยั การปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภยั
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

6 โครงการปรับปรุงไฟฟา้ เพิ่มประสิทธภิาพการ ปรับปรุงระบบไฟฟา้ใน 20,000         - - ร้อยละ 80 ของ มีความปลอดภยัเพิ่ม กองช่าง
ภายในโรงเรียนและติดต้ัง รักษาความปลอดภยัของ โรงเรียนที่ได้รับถ่ายโอน   ระบบไฟฟา้และไฟส่อง มากขึ้น
ไฟฟา้แสงสวา่งรอบ โรงเรียนที่ได้รับถ่ายโอน จ านวน 2 โรง สวา่งได้รับการปรับปรุง
ร.ร.บา้นตะบงิตีงี และติดต้ังใหม่
และ รร.บา้นเขาตูม

7 โครงการปรับปรุงร้ัว เพื่อขยายทางเข้า- ท าประตูเหล็กจ านวน -        200,000 - ร้อยละ 90 ของ ท าใหส้ามารถเข้า-ออก กองช่าง
โรงเรียนบา้นเขาตูม ออกของ โรงเรียนให้ 2 ช่อง ขนาดกวา้ง นักเรียนและบคุลากร โรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น
จ านวน 2 ช่อง ม.1  สะดวกยิ่งขึ้น 6.00 ม. สูง 2.00 ม. ได้รับความปลอดภยั สถานที่มีความ
ต.เขาตูม อ.ยะรัง  ปลอดภยั
จ.ปตัตานี

8 โครงการติดต้ังไฟ เพื่อปอ้งกันการเกิด ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร 300,000       - 300,000       ร้อยละ 10 ของบริเวณ ปอ้งกันภยัอันตรายที่ กองช่าง
สัญญาณจราจรไฟกระพริบ  อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ไฟกระพริบ พลังงาน ทางแยกทางร่วมในถนน อาจเกิดขึ้นบนทอ้งถนน
พลังงานแสงอาทติย์ และเพิ่มความปลอดภยั แสงอาทติย์ขนาด 300 ถ่ายโอนของ อบจ.ปน.
ขนาด 300 เสา  ใหก้ับชีวติและทรัพย์สิน เสาสูง 4 ม. ได้รับการติดต้ังไฟ
สูง 4 ม. จ านวน 10 จุด บริเวณ สัญญาณจราจรไฟกระพริบ
จ านวน 10 จุด ทางแยกถ่ายโอน แก้ปญัหาอุบติัเหตุและ

ความปลอดภยั
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2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการรักษาความ 244,800       244,800       244,800       ประชาชนที่ใช้บริการ เพิ่มความปลอดภยัใหก้ับ กองคลัง
รักษาความปลอดภยั ในชีวติและทรัพย์สินของ ปลอดภยัจากผู้บริการด้าน มีความปลอดภยั ประชาชนและรักษา
ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งต าบล ประชาชนตลอดจน รักษาความปลอดภยั และสามารถปอ้งกัน ทรัพย์สินของทางราชการ
หนึ่งผลิตภณัฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับรักษาความ ทรัพย์สินของทางราชการ ราชการได้

ปลอดภยัและอ านวย ได้ ร้อยละ 80
ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาออกก าลังกายและดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการรักษาความ 570,000       570,000       570,000       ประชาชนที่ใช้บริการ เพิ่มความปลอดภยัใหก้ับ กองคลัง
รักษาความปลอดภยัสถานี ในชีวติและทรัพย์สินของ ปลอดภยัจากผู้บริการด้าน มีความปลอดภยั ประชาชนและรักษา
ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั ประชาชนตลอดจน รักษาความปลอดภยั และสามารถปอ้งกัน ทรัพย์สินของทางราชการ
ปตัตานี ทรัพย์สินของทางราชการ ส าหรับรักษาความ ทรัพย์สินของทางราชการ ราชการได้

ปลอดภยัและอ านวย ได้ ร้อยละ 80
ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ และดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ 225

แนวทางพัฒนาที ่6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณที่ผ่านมา

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการจ้างเหมาจัดท า เพื่อใหเ้กิดความเปน็ ค่าจ้างเหมาติดต้ังปา้ย 150,000       - 150,000       ร้อยละ 20 ของถนน เกิดความเปน็ระเบยีบ กองช่าง
ปา้ยจราจรถนนถ่ายโอน   ระเบยีบเรียบร้อยในการ จราจรปา้ยเตือน ถ่ายโอนได้รับการติดต้ัง เรียบร้อยบนทอ้งถนน
โดยติดต้ังปา้ยเตือนปา้ย จราจรบนทอ้งถนนและ ปา้ยบงัคับ ปา้ยหมู่บา้น ใหม่ปา้ยเตือนต่าง ๆ 
จราจร ปา้ยหมู่บา้น ปอ้งกันอุบติัเหตุ จ านวน 50 ปา้ย และ และเสาหลักโค้ง
ปา้ยบงัคับปา้ยหลักโค้ง เสาหลักโค้ง จ านวน 
คสล. 100 ตัน

4 โครงการซ่อมแซมปรับ เพื่อปอ้งกันการเกิด ซ่อมแซม ปรับปรุงปา้ย 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 20 ของถนน ปอ้งกันภยัอันตรายที่ กองช่าง
ปรุงปา้ยจราจรหลัก อุบติัเหตุบนทอ้งถนน  จราจรหลักกันโค้ง หลัก ถ่ายโอนได้รับการซ่อม อาจเกิดขึ้นบนทอ้งถนน
กันโค้ง หลักกิโลเมตร และเพิ่มความปลอดภยั กิโลเมตร GUARD RAIL แซมปรับปรุงปา้ยเตือน
GUARD RAIL ใหก้ับชีวติและทรัพย์สิน เคร่ืองหมายจราจรบนพื้น ต่าง ๆ และเสาหลักโค้ง 
เคร่ืองหมายจราจรบน ทางถนนถ่ายโอน หลักกิโลเมตร
พื้นทางถ่ายโอน
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(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ 200,000       200,000       200,000       ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม บคุลากรขององค์การบริหาร ส านักปลัดฯ
ปมีหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้า บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ได้แสดงออกถึงความ ส่วนจังหวดัปตัตานี 

อยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร จงรักภกัดี และน้อมร าลึก ได้แสดงออกถึงความ
พระบรมราชินีนาถ ส่วนจังหวดัปตัตานี ถึงพระมหากรุณาธคุิณ จงรักภกัดี แด่องค์พระบาท
และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า อันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ พนักงานจ้าง และบคุลากร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
ประโยชน์จากกิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วน พระบรมราชินีนาถ 
ความดีเพื่อสังคม จังหวดัปตัตานี และพระบรมศานุวงศ์
และสาธารณะ ที่บคุลากร เพื่อถวายเปน็ราชกุศล
ขององค์การบริหาร ในโอกาสมหามงคล
ส่วนจังหวดัปตัตานี ร่วมกัน

2 โครงการสานสัมพนัธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน และ 300,000       - - ผู้ได้รับผลกระทบจาก ประชาชนมีความเข้าใจ กองคลัง
3 วฒันธรรมไทยมุสลิม อันดีต่อกันในการอยู่ร่วม เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สถานการณ์ความไม่สงบ และยอมรับความแตกต่าง (อุดหนุน)
พทุธ จีน กันในสังคมพหวุฒันธรรม จากสถานการณ์ความ ได้รับการช่วยเหลือ รู้วธิกีารที่จะคล่ีคลาย

ไม่สงบ ร้อยละ 90 ปญัหาต่าง ๆ ในชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข

แนวทางพัฒนาที ่6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพือ่ให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณา - พธิรี าลึกถึงพระมหา 30,000         30,000         30,000         บคุลากรของ อปท. ผู้บริหารสมาชิกสภา กองคลัง
ของจังหวดัปตัตานี ธคุิณพระบาทสมเด็จ กรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จ มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ทอ้งถิ่นข้าราชการพนักงาน (อุดหนุน)

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั อ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น ลูกจ้าง และประชาชน
ราชการที่ 5 ราชการที่ 5 ร้อยละ 80 ได้ร าลึกถึงพระมหา

- จัดการแข่งขันกีฬาและ กรุณาธคุิณของพระบาท
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ความคิดเหน็เกี่ยวกับ เจ้าอยู่หวั
บทบาทอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

4 โครงการถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักภกัดี น าสมาชิกลูกเสือ จ านวน 120,000       - - สมาชิกลูกเสือที่เข้าร่วม ลูกเสือได้มีโอกาสแสดง กองคลัง
มงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ 100 คน เข้าเฝ้าถวาย โครงการได้แสดงออก ความจงรักภกัดี (อุดหนุน)
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระพรชัยสมเด็จพระนาง ถึงความจงรักภกัดี

พระบรมราชินีนาถ เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 90
5 โครงการประชุมสัมมนา เพื่อใหผู้้เกี่ยวข้องกับ -อบรมใหค้วามรู้ 100,000       - - สามารถแก้ไขปญัหาของ ผู้น า เจ้าหน้าที่ วทิยากร กองคลัง

เจ้าหน้าที่ และวทิยากร กิจการลูกเสือชาวบา้น -ทศันศึกษาดูงาน ชุมชนได้ ร้อยละ 70 ลูกเสือ ได้ขอสรุปจากการ (อุดหนุน)
ลูกเสือชาวบา้นจังหวดั ได้ประสานความคิด สัมมนาไปส่งเสริม 
ปตัตานี ประจ าป ี2559 ในการพฒันาทอ้งถิ่น และพฒันากิจการ

การปอ้งกันการแพร่ระบาด ลูกเสือชาวบา้นใหม้ีความ
ของยาเสพติด เจริญก้าวหน้าต่อไป
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(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 1,330,000     - - ซ่อมแซมบา้นใหม้ีความ ผู้เข้าร่วมโครงการมีชีวติ กองคลัง
บา้นใหก้ับผู้เข้าร่วม พาคนกลับบา้นที่ยากไร้ ในการปรับปรุงซ่อมแซม มั่นคงและแข็งแรง ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับ (อุดหนุน)
โครงการพาคนกล้บบา้น ด้อยโอกาส ได้มีบา้นพกั บา้น ครอบครัว ชุมชน

อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง อย่างมีความสุข
มีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

229



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

7.  ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิ สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
     7.1  ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาศักยภาพบคุลากร ประชาชน 3 9,730,000 1 500,000          1 500,000          5 10,730,000
           ด้านการใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
     7.2  การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2 460,000 - - - - 2 460,000
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2561

รวม 5 10,190,000     1 500,000         1

รวม 3 ปี

500,000         7 11,190,000     

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2559 2560



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายเยาวชนพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้รองรับ จัดอบรมเข้าค่ายเยาวชน - 500,000       500,000       เยาวชนโรงเรียนในสังกัด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ
ประชาธปิไตยกับอาเซียน การเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวดั มีความรู้ความเข้าใจ

บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ปตัตานีมีความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น
อาเซียน ร้อยละ 60

2 โครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึง จัดกิจกรรมส่งเสริม 9,600,000     - - ร้อยละความพงึพอใจ ประชาชนจังหวดัปตัตานี กองแผนฯ
เคล่ือนที่ปตัตานีก้าวสู่ ส่ือการอ่านและหนังสือ การอ่านเคล่ือนที่ ต่อโครงการส่งเสริม มีโอกาสพฒันาตนเอง
อาเซียน แก่ประชาชนในพื้นที่ 12 อ าเภอ การอ่านเคล่ือนที่สู่อาเซียน จากการจัดกระบวนการ

จังหวดัปตัตานี ไม่น้อยกวา่ 75 เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และการส่งเสริมการอ่าน

3 โครงการพฒันาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ นักเรียนมีความพร้อม 80,000         - - นักเรียนมีความพร้อม นักเรียนมีความรู้ความ โรงเรียน
สู่ประชาคมอาเซียน  ความเข้าใจในการเปน็ และตระหนักเร่ือง และตระหนักเร่ือง เข้าใจ และมีความพร้อม บา้นตะบงิตีงี

ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับอาเซียน
ร้อยละ 80

4 โครงการพฒันาศูนย์ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 50,000         - - มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม นักเรียนมีความรู้ความ โรงเรียน
การเรียนอาเซียนศึกษา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศอาเซียน เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่ม บา้นตะบงิตีงี

ร้อยละ 80 ประเทศอาเซียน 231

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 -  2561)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การบริหารจัดการทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุนการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางพัฒนาที ่7.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2559 2560 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหต้ระหนักถึงความ สนับสนุนการ 100,000       - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ความ กองคลัง
เชิงรุก "เปดิประตูสู่ ส าคัญของการรวมตัวเปน็ ประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับ เกี่ยวกับอาเซียน เข้าใจรู้ถึงวธิปีรับตัวและ (อุดหนุน)
ประชาคมอาเซียน" ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 90 เตรียมพร้อมสู่ความเปน็

ประชาคมอาเซียน
2 โครงการจัดพมิพเ์อกสาร เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ผลิตเอกสารและส่ือ 360,000       - - ประชาชนมีความรู้ ท าใหส่้วนราชการ กองคลัง 

และส่ือประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร่ข้อมูลส าคัญ ประชาสัมพนัธข์อง เกี่ยวกับข้อมูลส าคัญ และประชาชนสามารถ (อุดหนุน)
จังหวดัปตัตานี ของจังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี ของจังหวดัปตัตานี น าเอกสารและส่ือ

ใหท้ราบถึง วถิีชีวติ ประชาสัมพนัธ ์มาศึกษา
ประเพณี วฒันธรรม เปน็แนวทางเพื่อสร้าง
ของจังหวดัปตัตานี ความเข้าใจในการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 การบริหารจัดการทีดี่
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุนการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางพัฒนาที ่7.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ
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 บัญชีประสานโครงการพัฒนา   
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย  องค์การบริหารส่วนจังกวัดปัตตานี 
ตามกรอบการประสานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดปัตตานี 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 

ที่ขอประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
 
1 

อ าเภอปะนาเระ 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายทางเข้าชายหาดราชรักษ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านกลาง ถึง สายบ้านเตราะหัก 
ต าบลบ้านน  าบ่อ  
ขนาดกว้าง 5 เมตร   ยาว 995 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

 
 3,980,000 

 
- 

 
- 

 
3,980,000 

 
อบต. 

บ้านกลาง 

2 โครงการขุดลอกคลองชลประทานสาย 
หมูท่ี่ 6 ต าบลควน – หมู่ที่ 5 ต าบลท่าน  า   
ขนาดกว้าง 10 เมตร   ยาว 3,000 เมตร  
ลึก 4 เมตร 

2,160,000 - - 2,160,000 อบต. 
ควน 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ระหว่าง 
หมู่ที่ 2 ,4 สายท่าน  า – คอกกระบือ  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

8,640,000 - - 8,640,000 อบต. 
ท่าน  า 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
เกาะชะนี หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านนอก  –  
บ้านอีเละ หมู่ที่ 4 ต าบลคอกกระบือ  
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

9,500,000 - - 9,500,000 อบต. 
บ้านนอก 

5 โครงการจัดท าปะการังเทียมทิ งบริเวณ
ปากอ่าวหาดแฆแฆ   หมู่ที่  4   
บ้านเตราะหัก  ต าบลน  าบ่อ – หาดราชรัก 
หมู่ที่ 1 บ้านบางมะรวด  ต าบลบ้านกลาง  
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ขนาดแท่งคอนกรีต 1.5x1.5x1.5 เมตร 
ประมาณ 600 แท่ง 

3,000,000 - - 3,000,000 อบต. 
น  าบ่อ 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพ่อมิ่ง 
(บ้านนาจาก) – อบต.คอกกระบือ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 

5,500,000 
 

- - 5,500,000 เทศบาล 
ต าบล 
พ่อมิ่ง 

 รวม  6  โครงการ 32,780,000 - - 32,780,000  
 
7 

อ าเภอโคกโพธิ ์
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลติกฯ (สายบ้านเกาะ – บ้านป่าไร่) 
- ในพื นที่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตา ต าบล
ทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ขนาดผิวจราจร  กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,300 เมตร หนา 0.05 เมตร  
(ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร) 

 
4,506,300 

 
- 

 
- 

 
4,506,300 

 
อบต.ทุ่งพลา 

8 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (หลังโรงฆ่าสัตว์) 
กว้าง 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 187 เมตร  
ลึก 0.05 เมตร  

5,380,000 - - 5,380,000 เทศบาล 
ต าบล 

นาประดู่ 

9 โครงการก่อสร้างคลองระบายน  าคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายขาคีม – ถนนทางหลวง 
(ทรายขาว) 
กว้าง 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 257 เมตร  
ลึก 2 เมตร 

4,825,000 - - 4,825,000 เทศบาลต าบล 
นาประดู่ 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 1  - หมูที่ 5 ต าบลป่าบอน –  
หมู่ที่ 5 ต าบลช้างให้ตก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร  
หนา 0.20 เมตร  

3,716,685 - - 3,716,685 อบต. 
ป่าบอน 

11 โครงการก่อสร้างคูระบายน  าเพ่ือ 
เกษตรจากคลอมปอม หมู่ที่ 12–หมู่ที่ 8 
กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

3,000,000 - - 3,000,000 อบต. 
โคกโพธิ์ 

 รวม  5  โครงการ 21,427,985 - - 21,427,985  
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 ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

 
12 

อ าเภอแม่ลาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านละโพ๊ะ  ม.3  จากบ้านนางยวน - 
ชลประทาน - ที่ท าการ รพ.สต. 
กว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 

 
8,000,000 

 
- 

 
- 

 
8,000,000 

 
อบต.ป่าไร่ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านต้นซ่าน หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ลาน ถึง
บ้านปลักใหญ่ ต าบลปากล่อ อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตาราง
เมตร 

8,900,000 - - 8,900,000 อบต. 
แม่ลาน 

 รวม  2  โครงการ 16,900,000 - - 16,900,000  
 

14 
อ าเภอหนองจิก 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายริมคลองชลประทาน   
หมู่ที่ 6  ต าบลดอนรัก 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 1,150 เมตร 
หนา 5 เซนติเมตร และป้าย  

 
2,998,000 

 
- 

 
- 

 
2,998,000 

 
อบต. 

ดอนรัก 

15 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. 
สายบ้านค่าย-ชลประทาน  หมู่ที่ 5  
บ้านปาแดลางา  ต าบลปุโละปุโย 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 750 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   

3,000,000 - - 3,000,000 อบต. 
ปุโละปุโย 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เสริมผิว) 
สายสามแยกบ้านท่าก าช า ต าบลท่าก าช า 
เชื่อมต่อบ้านบางทัน  ต าบลบางเขา 
ขนาดความกว้าง 8 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.5 เมตร 

3,768,000 - - 3,768,000 อบต. 
ท่าก าช า 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

17 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
บริเวณปากอ่าว หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
ต าบลบางตาวา 
หมู่ที่ 1 บ้านยาบีใต้ ต าบลยาบี 
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 100 เมตร 

10,000,000 - - 10,000,000 อบต. 
บางตาวา 

18 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 4  
ต าบลปุโละปุโย 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  (ไม่รวมไหล่ทาง) 
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร 

6,000,000 - - 6,000,000 อบต. 
ปุโละปุโย 

19 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้าม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลท่าก าช า ถึง  
หมู่ที่ 7 ต าบลบางเขา 
ขนาดกว้าง 7 เมตร  ยาว 15 เมตร 

10,000,000 - - 10,000,000 อบต. 
ท่าก าช า 

20 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 5  
(ออกถนนหลัก) ต าบลปุโละปุโย 
ขนาดกว้าง 6 เมตร (ไม่รวมไหล่ทาง)   
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร 

10,000,000 - - 10,000,000 อบต. 
ปุโละปุโย 

 รวม  7  โครงการ 45,766,000 - - 45,766,000  
 

21 
อ าเภอยะหริ่ง 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยาง
และขยายไหล่ทางถนนรามโกมุทตั งแต่ 
หน้าวัดบูรพารามจนถึงสะพานเหล็ก 
ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตารางเมตร 

 
2,945,000 

 
- 

 
- 

 
2,945,000 

 
เทศบาล 

ต าบลยะหริ่ง 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
ทีข่อประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตระหว่างต าบลตันหยงดาลอ 
(สายตือระ หมู่ที่ 2) –ตะโละ (ช่วง
บ้านตือระ – บ้านตะโละ) หมู่ที่ 1 – 2 
ต าบลสาบัน อ าเภอยะหริ่ง  
จังหวัดปัตตานี  
ขนาดกว้าง 7 เมตร  ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.05 เมตร มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
12,600 ตารางเมตร 

15,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 15,000,000  
อบต. 
สาบัน 

23 โครงการซ่อมแซมบ ารุงทางหลวงท้องถิ่น 
ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 2 
หมู่ที่ 5 สายบ้านบ่อม่วง – บ้านป่าศรี 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 1,385 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

8,590,000 - - 8,590,000 อบต. 
ปิยามุมัง 

24 โรงการซ่อมแซมบ ารุงทางหลวงท้องถิ่น 
ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงที่ 1  
หมู่ที่ 5 สายบ้านบ่อม่วง – บ้านป่าศรี 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 1,385 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

8,590,000 - - 8,590,000 อบต. 
ปิยามุมัง 

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 5 
ต าบลปิยามุมัง 
(ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่) 

7,500,000 - - 7,500,000 อบต. 
ปิยามุมัง 

26 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  
อบต.ปิยามุมัง 
ขนาดกว้าง 96 เมตร ยาว 187.70 เมตร 
พร้อมลู่วิ่ง 

5,000,000 - - 5,000,000 อบต. 
ปิยามุมัง 

27 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 
ระหว่าง หมู่ที่ 2 ต าบลตาลีอายร์ –  
หมู่ที่ 3 ต าบลบาโลย  อ าเภอยะหริ่ง 
ขนาดกว้าง 7 เมตร  ยาว 100 เมตร 

10,000,000 - - 10,000,000 อบต. 
ตาลีอายร์ 
ร่วมกับ 

อบต.บาโลย 
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ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน 
ที่ขอประสาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร
แอสฟัลศ์ติก สายบ้านปาเส - ตาหมน 
ถึง บ้านปิยามุมัง – ตาลีอายร์ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 2,700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร โดยเฉลี่ย 

12,635,000 - - 12,635,000 อบต. 
ตาลีอายร์ 
ร่วมกับ 
อบต. 

ปิยามุมัง 
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 

บ้านปาเส หมู่ที่ 4 ต าบลตาลีอาย์ – . 
หมู่ที่ 2 ต าบลตะโละ 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,637,000 - - 1,637,000 อบต. 
ตาลีอายร์ 
ร่วมกับ 

อบต.ตะโละ 

 รวม  9  โครงการ 71,897,000 - - 71,897,000  
 

30 
อ าเภอสายบุรี 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบางตาหยาด - กระจูด 
หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9 เมตร   
ยาว 3,500 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 31,500  ตารางเมตร 

 
32,161,000 

 

 
- 

 
- 

 
32,161,000 

 
เทศบาล 

เมืองตะลุบัน 

31 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายกระจูด – ตะพา 
หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9 เมตร   
ยาว 1,350 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อย
กว่า 12,150 ตารางเมตร 

10,710,000 - - 10,710,000 
 

เทศบาล 
เมืองตะลุบัน 

 รวม  2  โครงการ 42,871,000 - - 42,871,000  
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559-2561) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

ของแผนพัฒนาสามปี  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดได้หรือไม่ และโครงการพัฒนาจะประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด     

หากไม่มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   ย่อมส่งผลต่อการ 
ด าเนินงาน  ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ถ้ามีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี  ในทางตรงกัน
ข้ามจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนและการด าเนินงานในหลายด้าน รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง     
 

4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 
4.2.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ได ้

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้   

4.2.2 คู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้ันตอนที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ ฯ    
(2) ก าหนดกรอบแนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในการติดตาม 
        และประเมินผล 
4.2.4 ด าเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
4.2.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการตามที่ก าหนด 
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4.2.6 ประมวลและสรุปผลการติดตามและประเมินผล 
4.2.7 รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  คณะกรรมการพัฒนา 
        ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
        ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปี  

(พ.ศ.2559–2561) 

 



 
ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
------------------------------------------------------- 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย  65 61 
3.1 วิสัยทัศน์ (5) 4 
3.2 พันธกิจ (5) 5 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 10 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 5 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 14 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (12) 11 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (13) 12 

รวม (100) 94 
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