
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pattanipao.go.th/
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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 1 2,021,000 - - - - 1 2,021,000
สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ

รวม 1 2,021,000 - - - - 1 2,021,000
3. ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
  3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ พื นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 75,000 - - - - 1 75,000
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวม 1 75,000 - - - - 1 75,000
รวมทั้งสิ้น 2 2,096,000 - - - - 2 2,096,000

บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี 

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ 
2559 2560 2561 รวม 3 ปี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบกุเบกิและ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิและก่อสร้าง 2,021,000      -  -  - ความพงึพอใจของ ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ก่อสร้างถนนหนิคลุก ถนนในการคมนาคมมี ถนนหนิคลุกสาย ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้ดีมีความสะดวก

สายเจริญประดิษฐ์ ความสะดวก รวดเร็ว   เจริญประดิษฐ์ โดย ได้ รับความสะดวก  ปลอดภยั

ซอย 15 หมู่ที่ 1 อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยกระดับดินถมขนาด รวดเร็วปลอดภยัในการ

ต าบลรูสะมิแล - นาน กวา้ง 5.30 เมตร ยาว คมนาคมขนส่ง และลด

เชื่อมเขตเทศบาลเมือง 250 เมตร หนา 1.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ปตัตานี  อ าเภอเมือง เมตร  เสริมดินลูกรัง และขนส่งร้อยละ 80

จังหวดัปตัตานี ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร

ยาว 250 เมตร ผิวจราจร

หนิคลุกกวา้ง 4.50 เมตร

ยาว 250 เมตร หนา

0.15 เมตร (ตามแบบที่

อบจ.ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 -  2561)  เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาคน สังคม และยกระดับชีวิตสู่การพ่ึงตัวเองได้

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

   แนวทางพัฒนาที่ 2.1  ก่อสรา้ง บกุเบกิ ปรบัปรงุ และบา้รงุรกัษา ถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้้า สะพาน ระบบการขนส่งทางน้้าและทา่เทยีบเรอื               
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม จ่ายเปน็ค่าปรับปรุง 75,000          -  - อาคารรวบรวมของเสีย ชุมชนได้รับความปลอด กองช่าง

อาคารรวบรวมของเสีย อาคารรวบรวมของเสีย ซ่อมแซมอาคารรวบรวม อันตรายจากชุมชน ภยัจากของเสียอันตราย

อันตรายจากชุมชนในเขต อันตรายจากชุมชน ใน ของเสียอันตรายจาก ได้รับการปรับปรุงใหม้ี

อุตสาหกรรมปตัตานี เขตอุตสาหกรรมปตัตานี ชุมชนในเขต สภาพที่ดีขึ้น

ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมปตัตานี

ขนาดกวา้ง 4 เมตร

ยาว 8 เมตร (ตาม

แบบที่ อบจ.ก าหนด)

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 จัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์  พ้ืนฟูและบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ. 2559 - 2561)  เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาคม สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงพาตนเองได้
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