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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. ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไข 1 8,000,000 - - - - 1 8,000,000
ปญัหายาเสพติด

รวม 1 8,000,000 - - - - 1 8,000,000
2. ยุทธศำสตรพั์ฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
   2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า - - 12 89,166,000 3 23,029,000 15 112,195,000
สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ

รวม - - 12 89,166,000 3 23,029,000 15 112,195,000
รวมทั้งสิ้น 1 8,000,000 12 89,166,000 3 23,029,000 16 120,195,000

บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี 

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ 
2559 2560 2561 รวม 3 ปี
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา -เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 8,000,000 - - ใหก้ารสนับสนุนชุด -ศูนย์อ านวยการปอ้งกัน ส านักปลัดฯ
ยาเสพติดอย่างเร่งด่วนจังหวดัปตัตานี และจังหวดัปตัตานีในการแก้ไข ตรวจหาสารเสพติด และปราบปรามยาเสพติด

ปญัหายาเสพติดและปญัหา ในปสัสาสะใหก้ับ จังหวดัปตัตานี และหน่วย
สังคมที่เปน็ปญัหาเร่งด่วน หน่วยงานที่เกี่ยว งานที่เกี่ยวข้องสามารถ
-เพื่อใหค้วามช่วยเหลือในการ ข้องได้อย่างทั่วถึง ด าเนินงานเฝ้าระวงัและ
เฝ้าระวงัปญัหายาเสพติดใน ปอ้งกันปญัหายาเสพติด
ระดับพื้นที่ และยุติสถานการณ์ อย่างมีประสิทธภิาพ
การแพร่ระบาดยาเสพติด -ปอ้งกันมิใหย้าเสพติดกลับ
-เพื่อสืบสวนขยายผลปราบปราม มาระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ
ผู้ค้า/ผู้เสพในหมู่บา้น/ชุมชนอย่าง และพื้นที่ใกล้คียง
จริงจัง
-เพื่อค้นหาผู้เสพติดหรือผู้ติดยา
เสพติดที่เหลืออยู่ในพื้นที่และน า
ไปบ าบดั รักษาฟื้นฟสูมรรถภาพ
อย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง

จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพติด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติม  (ฉบบัที่ 1)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 3 สรา้งความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสรา้งความเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ
แนวทางพัฒนาที่ 1.6 ส่งเสรมิ สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด

เปา้หมาย งบประมาณที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

ในปสัสาวะใหก้ับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวดั
ปตัตานี ประกอบด้วย

- ชุดตรวจกัญชา
- ชุดตรวจเฮโรอีน

- ชุดตรวจยาบา้

- ชุดตรวจผสม
- ขวดพลาสติกขนาด 60 ซี.ซี
(ส าหรับเก็บปสัสาวะ) เพื่อ
ท าการตรวจหาสารเสพติด
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 1,960,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย ปน.ถ. 1-0001 เข้าทา่เทยีบ สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
เรือประมงปตัตานี ต าบลบานา -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

2 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 1,635,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย ปน.ถ. 1-0002 สายทา่ สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
เทยีบเรือใหม-่ทา่เทยีบเรือเก่า -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

3 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 9,683,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย ปน.ถ. 1-0003 ถนนสายใน สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
เขตอุตสาหกรรมปตัตานี B1,4,5,6,8,9 -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)  เพ่ิมเติม  (ฉบบัที่ 1)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ที่ 4 พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่ชุมชน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตรพั์ฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส

ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 14.00 

ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00 
เมตร ระยะทาง 0.486 กม.

แนวทางพัฒนาที่ 2.1 ก่อสรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้้า สะพาน ระบบการขนส่งทางน้้าและทา่เทยีบเรอื
เปา้หมาย งบประมาณที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส

เมตร ระยะทาง 0.250 กม.

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส

ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 7.00 
เมตร ระยะทาง 2.467 กม.
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 8,223,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย ปน.ถ. 1-0004 ถนนภาย สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
ในเขตอุตสาหกรรมปตัตานี A,B2,B3 -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

5 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 8,775,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
ฟลัทค์อนกรีตสาย ปน.ถ. 1-0025 สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นกระเสาะ-บา้นกูวงิ อ าเภอมายอ -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

6 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 9,503,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 2063 ทางเข้า สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
น  าตกอรัญวารินทร์ (ตอนที่ 1) อ าเภอ -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
โคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

7 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - - 8,293,000 ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 2063 ทางเข้า สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
น  าตกอรัญวารินทร์ (ตอนที่ 2) อ าเภอ -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
โคกโพธิ ์จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

งบประมาณที่ผ่านมา

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอส

 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00  
เมตร ระยะทาง 2.5 กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00
 เมตร ระยะทาง 3.2 กม.

เปา้หมาย

เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร 

8.00 เมตร ระยะทาง 2.251 
กม.

ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00 

เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00
เมตร ระยะทาง 2.760 เมตร

(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 7.50- 



5
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 9,299,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย ปน.ถ.1-0029 บา้นนอก- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นกะดี (ตอนที่ 1) อ าเภอปะนาเระ -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

9 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 7,911,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย อบจ.ปน.2018 แยกทาง สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
หลวงหมายเลข 42-บา้นเกาะชะนี -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
(ตอนที่ 1) อ าเภอปะนาเระ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
จังหวดัปตัตานี

10 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - - 8,046,000 ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย อบจ.ปน.2018 แยกทาง สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
หลวงหมายเลข 42-บา้นเกาะชะนี -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
(ตอนที่ 2) อ าเภอปะนาเระ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั
จังหวดัปตัตานี

11 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทค์อน -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 8,815,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
กรีตสาย ปน.ถ. 1-0024 บา้นตะโล๊ะ- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นปลุากง (ตอนที่ 1) อ าเภอยะหร่ิง -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

งบประมาณที่ผ่านมา

เมตร ระยะทาง 2.60 กม.

เปา้หมาย

คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์

ไหล่ทางข้างละ 0.50-1.00  

คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
ระยะทาง 3.10 กม.

(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์

เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต กวา้ง 6.00 เมตร 

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50-
1.00  เมตร ระยะทาง 2.653
กม.

ไหล่ทางข้างละ 0.00-1.00
เมตร ระยะทาง 3.4 กม.
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12 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 9,128,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
คอนกรีตสาย อบจ.ปน.5042 บา้นโสร่ง- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นตลาดเก่า อ าเภอยะรัง -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

13 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทค์อน -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 9,614,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
กรีตสาย ปน.ถ. 1-0043 บา้นเกาะบาตอ- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นบาโงยะหา (ตอนที่ 1) อ าเภอยะรัง -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

14 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทค์อน -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - - 6,690,000 ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
กรีตสาย ปน.ถ. 1-0043 บา้นเกาะบาตอ- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นบาโงยะหา (ตอนที่ 2) อ าเภอยะรัง -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80
จังหวดัปตัตานี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

15 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทค์อน -เพื่อรักษาทางใหค้งรูปและมี - 4,620,000 - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง
กรีตสาย ปน.ถ. 1-0034 บา้นนาหวา้- สภาพดี ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก
บา้นหวันา อ าเภอสายบรีุ จังหวดัปตัตานี -ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความ อัตราร้อยละ 80

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั

เปา้หมาย งบประมาณที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00
 เมตร ระยะทาง 4.044 กม.

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00  

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 6.00  
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ระยะทาง 3.20 กม.

เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 
เมตร ระยะทาง 2.175 กม.

เสริมผิวจราจรลาดยางแอส
ฟลัทค์อนกรีต กวา้ง 5.00 - 
6.00 เมตร ระยะทาง 1.50 
กม.
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