
     
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) 

 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
.................................................. 

 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  ๒๒ (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เป็นแนวทางในการปฏิบัติและประสาน
แผนงาน/โครงการของจังหวัด อ าเภอ ต าบล  เพ่ือการพัฒนา แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างสูงสุด  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  หรือทางเว็บไซต์  www.pattanipao.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

        ประกาศ  ณ  วันที่   8   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                     
 
                                                            (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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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. ยุทธศำสตรพั์ฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
   2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า 2 4,671,000    - - - - 2 4,671,000     
สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ

รวม 2 4,671,000 - - - - 2 4,671,000
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ พื นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 1 175,000      1 175,000        
ส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

รวม 1 175,000 - - - - 1 175,000       
รวมทั้งสิ้น 3 4,846,000 - - - - 3 4,846,000

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

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี 

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ 
2559 2560 2561 รวม 3 ปี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับชีวิตสู่การพ่ึงตัวเองได้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผนพัฒนาฯ

หน้า 103  ล าดับที่ 23

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,800,000   - - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน ้า ถนนในการคมนาคมมี เสริมเหล็ก ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก

ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 15 ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4 ม. ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั

ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมือง อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 248 ม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

จ.ปตัตานี นาน หนา 0.15 ม. คมนาคมขนส่งร้อยละ 80

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,800,000    -  - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนในการคมนาคมมี ผิวจราจรแอสฟทัล์ติก ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความสะดวก

พร้อมคูระบายน ้า คสล. ถนน ความสะดวก รวดเร็ว   คอนกรีตกวา้ง 4.00 ม. ได้รับความสะดวก  ปลอดภยั

ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ. 15 ม. 1 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยาว 190 เมตร รวดเร็วปลอดภยัในการ

ต.รูสะมิแล - เชื่อมเขตเทศบาล นาน หนา 0.05 เมตร (ตาม คมนาคมขนส่งร้อยละ 80

เมืองปตัตานี อ.เมือง จ.ปตัตานี แบบที่ อบจ.ก้าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

   แนวทางพัฒนาที่ 2.1  ก่อสรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ และบ ารงุรกัษา ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า สะพาน ระบบการขนส่งทางน้ าและทา่เทยีบเรอื               

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผนพัฒนาฯ

หน้า 104  ล าดับที่ 25

2 โครงการซ่อมบ ารุงถนนตาม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง - 3,000,000   - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง

ระยะเวลา สาย อบจ.ปน.2034  ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความ

บา้นนาหวา้ - บา้นหวันา ความสะดวก รวดเร็ว   ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. ได้ รับความสะดวก สะดวก ปลอดภยั

ต.ทุ่งคล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ระยะทาง 1.500 กม. รวดเร็วปลอดภยัในการ

นาน ช่วง กม. 0+000-1+500 คมนาคมขนส่ง

ร้อยละ 80

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมและซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2,871,000    -  - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้ กองช่าง

ผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีตโดยเสริมผิว ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง งานได้ดีมีความ

คอนกรีต สาย อบจ.ปน 2034 ความสะดวก รวดเร็ว   จราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 1,273 ม. ได้ รับความสะดวก สะดวก ปลอดภยั

บา้นนาหวา้-บา้นหวันา อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ หนา 0.03 ม. และซ่อมสร้างผิว รวดเร็วปลอดภยัในการ

ต.ทุ่งคล้า อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี นาน จราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 355 ม. คมนาคมขนส่ง

หนา 0.03 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย ร้อยละ 80

กวา่ 8,140 ตร.ม. (ตามแบบที่ 

อบจ.ก านด)

งบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผนพัฒนาฯ

หน้า 177  ล าดับที่ 78

1 โครงการบริหารจัดการของเสีย เพื่อเปน็การส่งเสริม/สนับ เพิ่มประสิทธภิาพการ 250,000     - - มีความพงึพอใจในการ ลดปญัหาผลกระทบต่อ กองช่าง

อันตรายจังหวดัปตัตานี สนุนใหป้ระชาชนเข้ามามี บริหารจัดการของเสีย จัดการของเสียออก ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ประจ าปงีบประมาณ 2559 ส่วนร่วมในการคัดแยก อันตรายจากชุมชน จากชุมชน อนามัยของประชาชน

ของเสียอันตรายชุมชน ที่เกิดจากของเสีย

ออกจากขยะมูลฝอย อันตรายจากชุมชน

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการบริหารจัดการของเสีย เพื่อเปน็การส่งเสริม/สนับ จ่ายเปน็ค่าคัดแยก ขนย้าย 175,000     - - ขยะของเสียจากชุมชน ลดปญัหาผลกระทบต่อ กองช่าง

อันตรายจังหวดัปตัตานี สนุนใหป้ระชาชนเข้ามามี และก าจัดของเสียอัตราย ผ่านกระบวนการคัด ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ

ประจ าปงีบประมาณ 2559 ส่วนร่วมในการคัดแยก ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ แยกและก าจัดอย่าง อนามัยของประชาชน

ของเสียอันตรายชุมชน เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามหลักการ ที่เกิดจากของเสีย

ออกจากขยะมูลฝอย อันตรายจากชุมชน

3. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์  พ้ืนฟูและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)  เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาคม สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงพาตนเองได้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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