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ค ำน ำ 

 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด และตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อน   น าไปสู่การแก้ไขปัญหา   และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างยั่งยืน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ที่มีบทบาทในการให้บริการสาธารณะประโยชน์
ให้แก่ประชาชนทั้งจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และด้านอื่น ๆ  บนพ้ืนฐานความ
ต้องการ และหลักการมีส่วนร่วมของประชาคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  
และร่วมตรวจสอบ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐบาล  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ในรูปแบบของการจัดเวที
ประชาคม  เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ  และร่วมแสดงความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะ  จนได้มาซึ่งแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาระยะสามปี  (พ.ศ.2560-2562) นี้ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเล่มนี้     จะเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง       
และขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมด าเนินการท าให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.2560-2562)  ได้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   เป็นผลดีต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะ  3  ปีข้างหน้า  ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โครงการที่บรรจุในแผนสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นมีสภาพความพร้อม  2  ประการ  คือ 

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 
  การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  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. เพ่ือให้สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรอ่ืนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 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  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
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)  ได ้
  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   
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                     ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมี      

เค้าโครงประกอบด้วย  4  ส่วน  ดังนี้ 
  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
คิดวธิีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ 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 
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                   4) ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน   
                 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 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ  
     2.1.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ เพื่อประเมินสถำนกำรณ์พัฒนำโดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 
 

       1) จุดแข็ง  (Strength) มีปัจจัยส ำคัญน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี ดังนี้  
 1. ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์รวมของสังคมพหุวัฒนธรรม  
 2. บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการ  มีความรู้  ความสามารถ  มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 3. ท าเลที่ตั้ง เป็นศูนย์รวมของศูนย์ราชการ อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม  ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้
สะดวก   
   

2) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  
2. การประชาสัมพันธ์และการบูรณาการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ 
    ส่งผลท าให้ประชาชนเกิดอคติต่อองค์กร  
3. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
4. บุคลากรขอโอนย้ายออกนอกพ้ืนที่มีจ านวนมาก  
5. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่บางส่วน ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 

 6. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
 

3) โอกำส (Opportunity) 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5. มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 
   

4) อุปสรรค (Threat)  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดความหวาดระแวงของประชาชน
และนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ 
 2. นโยบายที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. นโยบายการกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามแผน 
 4. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 5. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้การบริการประชาชน  
 6. การระบาดของยาเสพติดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้าสู่พ้ืนที่ 
 7. รัฐจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 8. ขาดการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน (นักการเมือง,ทหาร, ต ารวจ) 
 9. ภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 10. ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  
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2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำในเชิงปริมำณ 
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นการประเมินผลการน าแผน 

พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวน
โครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2558  กับจ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการ
จริงในปี  2558  ปรากฏผลดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว พัฒนาคุณภาพ
เด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี   2558 จ านวน  355  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  63  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.75  โครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  41,995,983.73 บาท 
  ยุทธศำสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้างสะพาน  
และจัดใหม้ีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  209  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.13  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  38,842,000.00  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558 จ านวน  100  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.0  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  23,083,000.00  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558 จ านวน  48  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.33  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  110,725.00  บาท 
  ยุทธศำสตร์ที่  5 ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  แหล่ง
โบราณวัตถ ุ
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  47  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.15 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  12,972,883.00 บาท  
 

  ยุทธศำสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
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  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  22  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  13.64  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  217,411.00.-  บาท 

ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมี

โครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  11 โครงการ  ได้ด าเนินการจริง  จ านวน  0 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

2.3 กำรประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภำพ 
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เป็นการประเมินผลการน าแผน  

พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวนโครงการและ
งบประมาณในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2558 พอสรุปจากการที่ด าเนินการจริงในปี 2558 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสนับสนุนบทบาทของสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว พัฒนา
คุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป  จากการด าเนินโครงการเกี่ยวกับส่งเสริม
การช่วยเหลือนักเรียน  เยาวชน  ด้านจริยธรรม  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน  การด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไข
ซึ่งจากการติดตามและประเมินความพึงพอใจ  ประชาชนมีความพึงพอใจมากและต้องการให้จัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง  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 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน 
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพ้ืนที่มีน้ าบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  การท าการเกษตรเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

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 และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   แหล่งโบราณสถาน   
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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  
  ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน    
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ  

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน  
     จังหวัดปัตตำนี  
   การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  สอดรับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  
ตลอดจนถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  
 “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงอยู่บน
พ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน  ” 
 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาใน 

                  สังกัดให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ 
                   ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
แนวทางท่ี 1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน  อนุรักษ์และสืบสาน 
                  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
                  ท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบัน 
                  ครอบครัว 
แนวทางท่ี 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี  
                  ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และ 
                  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 1.7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางท่ี 1.8 ปรับปรุง  จัดหาปัจจัยเครื่องมือ  เครื่องใช้และการพัฒนา                    
                  อาคารสถานที่ตลอดจน สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ 
                  ปฏิบัติงาน 

ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 
 

2 แนวทางท่ี  2.1 ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า   
                   ท่อระบายน้ า  สะพานระบบการขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ              
แนวทางท่ี 2.2 ปรับปรุง  ติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม 
แนวทางที่ 2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์     
 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐาน 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
3 แนวทางที่  3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ  

                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัย พิบัติ 
แนวทางที ่ 3.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

   4 แนวทางท่ี  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตาม 
                   แนวพระราชด าริ 
แนวทางท่ี 4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริม 
                  การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4.3 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ 
                  และการตลาด 
แนวทางท่ี 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร/ชุมชน โดย 
                  วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 
 

5 แนวทางท่ี 5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับ 
                  ประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
แนวทางท่ี5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา   
                 สถานที่นันทนาการ 
แนวทางที ่5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่ง 
                  ท่องเที่ยวของประชาชน 
แนวทางที่ 5.4 ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่ง 
                   โบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ
แนวทางที่ 5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ 
                  ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

6 แนวทางที่ 6.1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยใน 
                 ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แนวทางที ่6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบ 
                  เรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
แนวทางที ่6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความ 
                  เข้าใจของคนในชาติ 

ด้านส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข 

7 แนวทางที่  7.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน   
                   ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่  7.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ด้านส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

     
         

  
     
          

   
          
   



3.2.1 บัญชีโครงการพัฒนา

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อใหน้ักเรียน ครูและ นักเรียน ครู และบคุลากร 45,000         45,000         45,000         นักเรียน ครู และบคุลากร นักเรียน ครู และบคุลากร กอง การศึกษาฯ
มหกรรมทางวชิาการของ บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาในสังกัด
หน่วยงานอื่น ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพิ่ม ปตัตานี ได้เข้าร่วมงาน ปตัตานี ร้อยละ 65 ได้รับ ได้เรียนรู้และพฒันา

วสัิยทศัน์และประสบการณ์ มหกรรมทางวชิาการ ประสบการณ์ใหม่ๆและได้ ศักยภาพการท างาน
ในการท างาน ความรู้ ท าใหเ้กิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ
2 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อให ้นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบคุลากร 300,000       300,000       300,000       นักเรียน ครู และบคุลากร นักเรียน ครูและบคุลากร กอง การศึกษาฯ

มหกรรมการจัดการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของโรงเรียน ทางการศึกษาในสังกัด
ทอ้งถิ่น ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปตัตานี ได้เข้าร่วมงาน ในสังกัด ร้อยละ 65 ได้เรียนรู้และพฒันา

เพิ่มวสัิยทศัน์และ มหกรรมการจัดการศึกษา ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ศักยภาพการท างาน 
ประสบการณ์ในการท างาน ทอ้งถิ่น และได้ความรู้ ท าใหเ้กิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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

พฤติกรรมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมใหดี้ขึ้นทกุคน 
จริยธรรมที่ดีขึ้น เพื่อเปน็
แบบอย่างที่ดีใหก้ับนักเรียน

4 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อใหค้รูและนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 50,000         50,000         50,000         - นักเรียนที่เข้ารับการ ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง การศึกษาฯ
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนในสังกัด มีความ อบจ.ปตัตานี ได้เข้าร่วม คัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี 
คนเก่งในโรงเรียน อปท. ต่ืนตัวในการค้นควา้ การแข่งขันคนเก่งในระดับ ก าหนด มีความกระตือรือร้น 

หาความรู้และพฒันา ประเทศและสามารถสร้าง - นักเรียนที่เปน็ตัวแทน ในการค้นควา้หาความรู้
ตนเองอยู่เสมอ และเพื่อให้ ชื่อเสียงใหต้นเอง โรงเรียน มีผลการประเมิน เพื่อพฒันาการศึกษา
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม  และ อบจ.ปตัตานี ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทกุคน ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น
การแข่งขันคนเก่งในระดับ ปตัตานี
ประเทศ

5 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ ใหน้ักเรียนด่ืมนมทกุคน 1,331,760     1,400,000     1,400,000     นักเรียนทกุคนได้ด่ืมนม นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กอง การศึกษาฯ
แข็งแรงมีพฒันาการ ทกุวนัท าการ ที่ดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

6 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ครูและนักเรียนสังกัด 300,000       300,000       300,000       นักเรียนที่เปน็ตัวแทน ครูและนักเรียนของโรงเรียน กอง การศึกษาฯ
และครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ใหค้รูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.ปตัตานี เข้าร่วม ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ ใน สังกัดอบจ.ปตัตานี 
ทกัษะทางวชิาการของ ในสังกัดมีความต่ืนตัว โครงการแข่งขันทกัษะ ที่ก าหนด มีความกระตือรือร้น
อปท. ระดับภาคใต้ ในการค้นควา้หาความรู้ ทางวชิาการของ อปท. ในการค้นควา้หาความรู้

ทางด้านวชิาการอยู่เสมอ ระดับภาคใต้ ตามกิจกรรม เพื่อพฒันาการศึกษา
ทางวชิาการที่ก าหนดไว้ ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น

7 โครงการจัดงานวนัเด็ก เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็ก ครูและนักเรียนเข้าร่วม 1,200,000     1,200,000     1,200,000     นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ กอง การศึกษาฯ
แหง่ชาติ และเยาวชนได้แสดงออก โครงการ จ านวน ได้รับความรู้ ความรู้ ประสบการณ์ 

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

8 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพื่อร่วมเทดิพระเกียรติ ครู/นักเรียนโรงเรียนบา้น 50,000         50,000         50,000         นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กอง การศึกษาฯ
ลูกเสือ ถวายความจงรักภกัดี เขาตูมชั้นประถมศึกษา มีทกัษะเพิ่มขึ้น ของโรงเรียนมีความรู้

ต่อพระบาทสมเด็จ ปทีี่ 6 และมัธยมศึกษา ความเข้าใจ และสามารถ
พระเจ้าอยู่หวั พระประมุข ปทีี่ 3 ได้เข้าร่วม ใช้ชีวติร่วมกันบนพื้นฐาน 
ของคณะลูกเสือแหง่ชาติ ชุมนุมลูกเสือและรู้จัก ของคุณธรรมจริยธรรม
และเพื่อส่งเสริมการพฒันา การอยู่ร่วมกันเปน็หมู่คณะ
กิจการลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาดของโรงเรียน
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9 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครู บคุลากร 30,000         30,000         30,000         บคุลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบคุลากร กอง การศึกษาฯ
ก่อนเปดิภาคเรียนส าหรับ บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมการ ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบคุลากร และพนักงานจ้างโรงเรียน และพนักงานจ้าง ปฐมนิเทศทกุคน และพนักงานจ้าง 
ทางการศึกษา ในสังกัดมีวสัิยทศัน์ แนวคิด โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด 
พนักงานจ้างของโรงเรียน นโยบายในการปฏบิติังาน ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศก่อน ปฏบิติังานอย่างมี
ในสังกัด ไปในทศิทางเดียวกัน เปดิภาคเรียนและได้ปฏบิติั ประสิทธภิาพสอดคล้อง

งานสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์กร กับนโยบายขององค์กร

10 โครงการจ้างเหมาครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 384,000       - - นักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กองการศึกษาฯ
ต่างประเทศ เพื่อสอนภาษา การสอนภาษาต่างประเทศ อบจ.ปน. จ านวน 2 คน สามารถส่ือสารภาษา อบจ.ปน. สามารถส่ือสาร
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) ต่างประเทศได้ ภาษาต่างประเทศได้

(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ)
11 โครงการอบรมสัมมนาและ เพื่อสร้างความรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา 100,000       100,000       - คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา กอง การศึกษาฯ

ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ร้อยละ 80 มีความเข้าใจ ขั้นพื้นฐานมีความรู้ 
ศักยภาพคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของ ปตัตานี ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงานและ ได้เรียนรู้ ของการจัดการศึกษา บทบาท หน้าที่ของตนเอง

ขั้นพื้นฐาน ศึกษาเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆในการ ขั้นพื้นฐาน มีความร่วมมืออันดี 
หาประสบการณ์ พบปะ ปฏบิติังานตามบทบาท มีสัมพนัธท์ี่ดี มีขวญั
สร้างสรรค์และแลกเปล่ียน หน้าที่ และก าลังใจในการปฏบิติั
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความ ตามบทบาทหน้าที่
สัมพนัธท์ี่ดี ความเปน็
เอกภาพในการปฏบิติังาน
ตามบทบาทหน้าที่
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12 โครงการพฒันาแหล่ง เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง พฒันาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 50,000         50,000         50,000         ร้อยละ 85 ของผู้เรียน นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เรียนรู้ใหน้ักเรียนศึกษา เช่น สวนสมุนไพร รู้จักและใช้ประโยชน์จาก เพยีงพอกับการศึกษา บา้นเขาตูม

ค้นควา้ เรือนเพาะช า ฯลฯ แหล่งเรียนรู้และสภาพ ด้วยตนเอง
แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

13 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพฒันาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 20,000         20,000         20,000         โรงเรียนมีการพฒันาหลัก สถานศึกษามีหลักสูตรที่ โรงเรียน
สถานศึกษาใหส้อดคล้อง สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับสถานศึกษา บา้นเขาตูม
กับผู้เรียนและทอ้งถิ่น สอดคล้องกับผู้เรียนและ และนักเรียนมีคุณภาพ

ความต้องการของทอ้งถิ่น สามารถเรียนต่อในระดับ
ร้อยละ 90 ที่สูงขึ้นได้

14 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนมีอาหาร จัดอาหารกลางวนัให้ 2,050,000     2,050,000     2,050,000     นักเรียนทกุคนมีอาหาร นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน
ส าหรับเด็กอนุบาล กลางวนัที่มีคุณค่าครบ นักเรียนทกุวนั กลางวนัที่มีสารอาหารครบ อาหารกลางวนัที่มีสาร บา้นเขาตูม
ถึงชั้น ป.6 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ 5 หมู่ รับประทานทกุวนั อาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลัก

ทกุวนั โภชนาการ
15 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษา และให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 468,000       468,000       468,000       นักเรียนจบ ป.6 มีวฒิุ นักเรียนจบ ป.6 มีวฒิุ โรงเรียน

เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวฒิุการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ทางการศึกษาอิสลาม ทางการศึกษาอิสลาม บา้นเขาตูม
อิสลาม ร้อยละ 100

16 โครงการจัดท าศูนย์การ เพื่อใหเ้ด็กปฐมวยัมี นักเรียนเรียนรู้ของจริง 50,000         50,000         50,000         นักเรียนเรียนรู้โดยใช้ศูนย์ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั แหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ ร้อยละ 100 และได้รับการพฒันา บา้นเขาตูม

ทกัษะ 4 ด้านอย่างมี
คุณภาพ เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน
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17 โครงการเตรียมความ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทกัษะ เข้าร่วมแข่งขันทกัษะ 10,000         10,000         10,000         นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนและครูสามารถ โรงเรียน
พร้อมเพื่อส่งเสริม ด้านวชิาการของ อปท. ด้านวชิาการของ อปท. ทกัษะด้านวชิาการที่หน่วย พฒันาตนเองสู่ความ บา้นเขาตูม
ทกัษะด้านวชิาการ หรือหน่วยงานอื่นๆ งานต่างๆ จัดร้อยละ 100 เปน็เลิศทางวชิาการ

18 โครงการตลาดนัดวชิาการ เพื่อจัดนิทรรศการและ ครูและนักเรียนในโรงเรียน 80,000         80,000         80,000         โรงเรียนในสังกัดและ ครูและนักเรียนได้แสดง โรงเรียน
โรงเรียนบา้นเขาตูม การแข่งขันทางวชิาการ ที่อยู่ในสังกัดและโรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ความสามารถและมี บา้นเขาตูม

ที่อยู่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ปฎสัิมพนัธท์ี่ดีกับ
ร้อยละ 90 โรงเรียนใกล้เคียง

19 โครงการพฒันาหอ้งสมุด เพื่อสนับสนุนการใช้ จัดซ้ือหนังสือเข้าหอ้งสมุด 100,000       100,000       100,000       นักเรียนและครูได้มีหนังสือ นักเรียนมีหนังสือ โรงเรียน
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ใหเ้กิดคุณ จัดหาส่ือเทคโนโลยีส าหรับ ส่ือเทคโนโลยีค้นควา้ ส่ือเทคโนโลยี ค้นควา้ บา้นเขาตูม

ค่าต่อการเรียนอย่าง การศึกษาค้นควา้ หาความรู้เพิ่มเติม 70% หาความรู้เพิ่มเติม
แทจ้ริง

20 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือ นักเรียนที่ขาดแคลน 142,000       142,000       142,000       นักเรียนที่ขาดแคลน เด็กนักเรียนที่ขาด โรงเรียน
ส าหรับนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ปจัจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวย ร้อยละ 90 แคลนของโรงเรียน บา้นเขาตูม

ของโรงเรียนและ ต่อการเรียนการสอน ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับบริการช่วยเหลือ
สนับสนุนการพฒันา อย่างทั่วถึงทกุคน
การศึกษาของโรงเรียน

21 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน 20,000         20,000         20,000         โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน โรงเรียนมีหลักสูตรสถาน โรงเรียน
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ ศึกษาที่ผ่านการพฒันา ศึกษาที่ผ่านการพฒันา ศึกษาที่ผ่านการพฒันา บา้นตะบงิตีงี
หลักสูตรแกนกลางการ และปรับปรุงครบทกุกลุ่ม และปรับปรุงครบทกุกลุ่ม และปรับปรุงใหส้อดคล้อง
ศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อ สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กับความต้องการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 ของทอ้งถิ่น
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของทอ้งถิ่น
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22 โครงการพฒันาการบริหาร เพื่อพฒันาและส่งเสริม นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 750,000       750,000       750,000       โรงเรียนเปน็ฐานในการ โรงเรียนเปน็ฐานในการ โรงเรียน
จัดการศึกษาโดยใช้ ใหโ้รงเรียนเปน็ฐาน กรรมการสถานศึกษา พฒันาทอ้งถิ่น ร้อยละ 80 พฒันาคุณภาพชีวติ บา้นเขาตูม
โรงเรียนเปน็ฐานในการ ในการพฒันาทอ้งถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมการจัด ของชุมชน
พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

23 โครงการพฒันาการบริหาร เพื่อเปน็การพฒันา โรงเรียนได้จัดการศึกษา 750,000       750,000       750,000       โรงเรียนจัดการศึกษา โรงเรียนได้จัดการ โรงเรียน
จัดการศึกษาโดยใช้ และส่งเสริมใหโ้รงเรียน อย่างเต็มศักยภาพ การพฒันาคุณภาพชีวติ ศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ บา้นตะบงิตีงี
โรงเรียนเปน็ฐานในการ มีความคล่องตัว ในการ ของผู้เรียนอย่างเต็ม นักเรียน ได้รับโอกาส 
พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) บริหารจัดการศึกษา  ศักยภาพ ร้อยละ 100 ศึกษาหาความรู้เพื่อพฒันา

ในการพฒันาคุณภาพชีวติ ตนเอง คณะกรรมการ
ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ศึกษา และชุมชน  
ที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ
24 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาครูผู้สอนใหม้ี ส่งครูเข้าร่วมอบรม 300,000       300,000       300,000       บคุลากรครูเข้าร่วมอบรม ครูและบคุลาการทางการ โรงเรียน

ครูและบคุลากร ความรู้ความสามารถ ในสาระวชิาที่สอนตามที่ ในสาระวชิาที่สอนตามที่ ศึกษาได้พฒันาความรู้ บา้นตะบงิตีงี
และทกัษะในการจัดการ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ความสามารถและทกัษะ
เรียนการสอนตามรายวชิา ร้อยละ 100 ที่จ าเปน็ในการจัดการ
ที่รับผิดชอบ เรียนการสอน

25 โครงการศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมใหค้รู จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 300,000       300,000       300,000       บคุลากรครูในโรงเรียน ครูและบคุลากรได้ศึกษา โรงเรียน
เพื่อพฒันาศักยภาพของครู และบคุลากรทางการ ทางการศึกษา ได้รับการพฒันาศักยภาพ เรียนรู้จากประสบการณ์ บา้นตะบงิตีงี
และบคุลากรในโรงเรียน ศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ ร้อยละ 100 จริงและน าความรู้มา

แล้วน าความรู้มาพฒันา พฒันาการท างาน
ตนเองและงานที่รับผิดชอบ
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26 โครงการอบรมเพื่อ เพื่อใหค้รูมีจรรยาบรรณ จัดอบรมครูและบคุลากร 200,000       200,000       200,000       ครูและบคุลากรทกุคน ครูและบคุลากร โรงเรียน
ส่งเสริมจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพครู ทกุคนในสถานศึกษา ในสถานศึกษาได้เข้าร่วม มีจรรยาบรรณ คุณธรรม บา้นตะบงิตีงี
คุณธรรม และจริยธรรมครู และมีคุณธรรม จริยธรรม อบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการ

ในการท างานเพิ่มมากขึ้น จริยธรรมครูร้อยละ 100 ท างาน ส่งผลใหท้กุคน
ท างานร่วมกันอย่าง
มีความสุข

27 โครงการอบรมนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ จัดอบรมโดยใช้วทิยากร 50,000         150,000       200,000       นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 นักเรียนมีความรู้ความ โรงเรียน
และเยาวชนเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม บา้นตะบงิตีงี
คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 จริยธรรม และประพฤติ
ในการด าเนินชีวติ และประพฤติปฏบิติัได้ ปฏบิติัได้ถูกต้องตาม

ถูกต้องตามหลักการ หลักการของอิสลามในการ
ของอิสลาม ด าเนินชีวติตามแนวทาง

อิสลาม
28 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อเปดิโอกาสใหน้ักเรียน สอนหลักสูตรอิสลามศึกษา 450,000       450,000       450,000       นักเรียนที่จบชั้นประถม นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

เต็มรูปแบบ ได้เรียนรู้วชิาสามัญควบคู่ ในโรงเรียน ศึกษาปทีี่ 6 และชั้นมัธยม บา้นตะบงิตีงี ได้เรียน บา้นตะบงิตีงี
กับวชิาศาสนาอย่างทั่วถึง ศึกษาปทีี่ 3 มีวฒิุทางการ หลักสูตรอิสลาม

ศึกษาอิสลามร้อยละ 100 เต็มรูปแบบ
29 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพร้อม คัดเลือกนักเรียน 10,000         10,000         10,000         นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียน โรงเรียน

ความพร้อมเพื่อส่งเสริม ในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเข้ารับการแข่งขัน บา้นตะบงิตีงี ที่ได้รับการ บา้นตะบงิตีงีมีความพร้อม บา้นตะบงิตีงี
ทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการของ ทกัษะทางวชิาการ คัดเลือกเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมแข่งขัน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริมทกัษะด้าน ทกัษะด้านวชิาการของ
และหน่วยงานอื่นๆ วชิาการ ร้อยละ 100 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

และหน่วยงานอื่นๆ
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30 โครงการอบรมค่ายภาษา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน นักเรียนโรงเรียน 90,000         90,000         90,000         นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีทกัษะทางด้าน โรงเรียน
อังกฤษ (English Camp) มีทกัษะทางด้านภาษา บา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงี ภาษาอังกฤษ ตระหนักถึง บา้นตะบงิตีงี

อังกฤษ ตระหนักถึงความ เข้าร่วมอบรมค่ายภาษา ความส าคัญมีทศันคติที่ดี
ส าคัญมีทศันคติที่ดี อังกฤษ (English  Camp) ต่อภาษาอังกฤษ
ต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 และสามารถใช้ในชีวติ
และสามารถใช้ในชีวติ ประจ าวนัได้
ประจ าวนัได้

31 โครงการปรับพื้นฐาน เพื่อใหน้ักเรียนได้ปรับ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน - 100,000       100,000       นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีความรู้มีทกัษะ โรงเรียน
ก่อนเปดิภาคเรียน พื้นฐาน  มีความพร้อม ก่อนเปดิภาคเรียนใหแ้ก่ บา้นตะบงิตีงี เข้าร่วม พื้นฐานทางการเรียน บา้นตะบงิตีงี

มีทกัษะพื้นฐานทางการ นักเรียนโรงเรียน โครงการปรับพื้นฐานก่อน ท าใหร้ะดับผลการเรียนดี
เรียน สามารถน าเนื้อหา บา้นตะบงิตีงี เปดิภาคเรียน ร้อยละ 80 ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์
และความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยง ทางการเรียนดีขึ้นด้วย
ต่อยอดในชั้นเรียนที่สูงขึ้น
ได้ก่อนเปดิภาคเรียน

32 โครงการมหกรรมวชิาการ เพื่อจัดแข่งขันทกัษะ โรงเรียนจัดนิทรรศการ 80,000         80,000         80,000         โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน
วชิาการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ พฒันาการทางด้าน บา้นตะบงิตีงี
ของนักเรียน ของครู ผลงานทางวชิาการของครู ผลงานทางวชิาการของครู การจัดการศึกษา
ใหชุ้มชนได้เข้าร่วม และนักเรียน และนักเรียน ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กิจกรรมและชมผลงาน

33 โครงการพฒันา เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง โรงเรียนได้จัดท าสวน 50,000         50,000         50,000         นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เรียนรู้ที่หลากหลาย สมุนไพรชนิดต่างๆ ส าหรับศึกษาค้นควา้ ส าหรับศึกษาค้นควา้ บา้นตะบงิตีงี

ตอบสนองกับการศึกษา และปา้ยชื่อต้นไม้ภายใน เพิ่มเติม ร้อยละ 80 เพิ่มเติม
ค้นควา้ของโรงเรียน โรงเรียน
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34 โครงการตลาดนัดวชิาการ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ โรงเรียนได้จัด 30,000         30,000         30,000         โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน
อนุบาล งานวชิาการของครู นิทรรศการและกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ พฒันาการทางด้าน บา้นตะบงิตีงี

และนักเรียนอนุบาล เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง ผลงานทางวชิาการของครู การจัดการศึกษา
วชิาการของครู และนักเรียนอนุบาล ของโรงเรียน
และนักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100

35 โครงการจ้างเหมา เพื่อใหน้ักเรียนทกุคน จัดอาหารกลางวนั 1,219,200     1,219,200     1,219,200     นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน
ประกอบอาหารกลางวนั ได้รับประทานอาหาร และน้ าด่ืมใหเ้พยีงพอ อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า บา้นตะบงิตีงี

กลางวนัที่มีคุณค่า กับนักเรียนทกุคน ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม
ทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ที่สะอาดและเพยีงพอ ที่สะอาดและเพยีงพอ
และมีน้ าด่ืมที่สะอาดด่ืม ร้อยละ 100
อย่างเพยีงพอ

36 โครงการอนุรักษอ์าหาร เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน ฝึกท าอาหารพื้นเมือง 50,000         50,000         50,000         นักเรียนโรงเรียน นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน
พื้นเมือง มีทกัษะทางด้านงานอาชีพ บา้นตะบงิตีงีมีความรู้ และทกัษะในการท าขนม บา้นตะบงิตีงี

มีทศันคติที่ดีต่อการ และทกัษะในการท าขนม พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพ
อนุรักษอ์าหารพื้นเมือง พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ
และสามารถใช้ในการ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ครอบครัวได้ 
ประกอบอาชีพเสริม ครอบครัวได้ ร้อยละ 80 
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ที่เข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวได้
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37 โครงการอาซูรอสัมพนัธ์ เพื่อสืบสานความเปน็ จัดโครงการอาซูรอสัมพนัธ์ 50,000         50,000         50,000         นักเรียนมีความรู้และชุมชน โรงเรียนและชุมชน โรงเรียน
อัตลักษณ์แหง่ความ โดยโรงเรียนและชุมชน บา้นตะบงิตีงีมีความร าลึก มีส่วนร่วมในการจัด บา้นตะบงิตีงี
สมานฉันทอ์นุรักษ์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ถึงเหตุการณ์ทาง กิจกรรมอาซูรอสัมพนัธ์
ประเพณีที่ส าคัญทางด้าน ประเพณีทอ้งถิ่น ประวติัศาสตร์และสืบสาน
ศาสนา เกิดความสามัคคี วฒันธรรมของคนมุสลิม
ของคนในชุมชน

38 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหน้ักเรียนมีความ อบรมใหค้วามรู้ - 100,000       - นักเรียนมีความสามารถ นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียน
การอ่านกีรออาตี สามารถในการอ่าน ในการอ่าน อัล-กรุอาน ในการอ่าน อัล-กรุอาน ในการอ่าน อัล-กรุอาน บา้นตะบงิตีงี
ภาคฤดูร้อน อัล-กรุอาน ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้องและชัดเจน ที่ถูกต้องและชัดเจน ที่ถูกต้องและชัดเจน

และชัดเจนตามหลัก ตามหลักตัจญวดี ตามหลักตัจญวดี ตามหลักตัจญวดี
ตัจญวดี ร้อยละ 80

39 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาความสามารถ นักเรียน ชั้น ป.6-ม.3 30,000         30,000         30,000         นักเรียน ชั้น ป.6-ม.3 นักเรียน ชั้น ป.6-ม.3 โรงเรียน
(math camp) ทางคณิตศาสตร์ เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ เข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ บา้นตะบงิตีงี
ชั้น ป.6-ม.3 ของนักเรียนในด้านการแก้ (math camp) สามารถ (math camp) (math camp) 

ปญัหาและการน าความรู้ น าความรู้ที่ได้ไปบรูณาการ สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ การส่ือสารความรู้ ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ ไปบรูณาการใช้ในชีวติ
ความคิดทางคณิตศาสตร์ ประจ าวนัได้
การเชื่อมโยงความรู้ 
และเสริมสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อวชิาคณิตศาสตร์
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารมื้อเช้า เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมี จัดอาหารเช้าใหน้ักเรียน 328,000       - - นักเรียนทกุคนมีอาหาร นักเรียนมีอาหารเช้า กองคลัง
พฒันาการด้านร่างกาย ทกุวนั จ านวน 82 คน เช้ารับประทานทกุวนั รับประทาน (อุดหนุน)
ตามวยั มีน้ าหนัก อัตราหวัละ 20 บาท
และส่วนสูงตามเกณฑ์ ต่อมื้อ ต่อวนั ต่อคน

2 โครงการพฒันาการศึกษา เพื่ออบรมใหค้วามรู้เร่ือง สนับสนุนงบประมาณ 48,000         - - นักเรียนในสังกัดต ารวจ นักเรียนได้เรียนรู้และ กองคลัง
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจ้างครูผู้สอน ตระเวนชายแดน ได้เรียนรู้ เข้าใจในหลักศาสนา (อุดหนุน)

ใหแ้ก่โรงเรียน ตชด. และเข้าใจในหลักศาสนา และน าไปปฏบิติัอย่าง
พรียานุเคราะหฯ์ 4 ร้อยละ 90 ของจ านวน ถูกต้องใช้ในชีวติ

ผู้เข้ารับการอบรม ประจ าวนั
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ

แนวทางพัฒนาที ่1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเนื่อง เพื่อเปน็การร่วมน้อมร าลึก จัดงานในรอบปี 300,000       300,000       300,000       จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
ในวนัรัฐพธิ ีและราชพธิี และสดุดีในพธิกีารต่างๆ ในวโรกาสต่างๆ กิจกรรมน้อมร าลึก สืบสานในงานรัฐพธิี
 เช่น งานวนัจักรี และสดุดีในวนั อันดีงาม และการจัดงาน

วนัฉัตรมงคล เปน็ต้น รัฐพธิแีละวนัราชพธิี ตามวาระโอกาส
ต่างๆ ได้ตามเปา้หมาย วนัส าคัญ

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมร าลึกใน สนับสนุนการจัดงาน 400,000       400,000       400,000       มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า พระมหากรุณาธคุิณ วนัพอ่และวนัแม่ ได้น้อมร าลึกถึง จงรักภกัดีต่อสถาบนั
อยู่หวัและสมเด็จ ของพระบาทสมเด็จ แหง่ชาติ พระมหากรุณาธคุิณ พระมหากษตัริย์
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม พระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ ตามโครงการฯ 
ราชินีนาถ พระบรม ราชินีนาถ ได้ตามเปา้หมาย

เนื่องในโอกาสวนัคล้าย
วนัพระราชสมภพ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ

แนวทางการพัฒนาที ่1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนในการ 300,000       300,000       300,000       ใหก้ารส่งเสริม กิจกรรมที่จัดขึ้น ส านักปลัดฯ
การจัดงานต่างๆ ในกิจกรรมที่จัดขึ้น ด าเนินการของ อบจ. และสนับสนุน ประสบความส าเร็จ
ขององค์การบริหาร หน่วยงานราชการ และ กิจกรรมขององค์กร และเปน็ที่พงึพอใจ
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน หน่วยงานอื่น ๆ ตามวาระและโอกาส ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ราชการและอื่นๆ ได้ร้อยละ 70

ของการจัดกิจกรรม
4 โครงการจัดเตรียมการ เพื่อเปน็การแสดงถึงความ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ 200,000       200,000       200,000       เตรียมการรับเสด็จ ข้าราชการ หน่วยงาน ส านักปลัดฯ

รับเสด็จฯ พระบรม จงรักภกัดีต่อสถาบนั ในโอกาสเสด็จทรง ตกแต่งด้านอาคาร ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
วงศานุวงศ์ พระมหากษตัริย์ พระราชกรณียกิจในจังหวดั สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกัน

และพระมหากรุณาธคุิณ ปตัตานี และ อบจ.ปตัตานี เปน็ไปด้วยความ แสดงความจงรักภกัดี
ของพระบรมวงศานุวงศ์ เรียบร้อย ร้อยละ 80 ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
เนื่องในโอกาสเสด็จ
ปฏบิติัพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี

5 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 าศาสนาและ

ทางศาสนาใหก้ับวดั มัสยิด ในเรือนจ า และอื่นๆ ได้รับการส่งเสริม ทางราชการเปน็ไป
และนักโทษในเรือนจ า ในเทศกาลทางศาสนา และสนับสนุนส่ิงของ ด้วยดี
ตามเทศกาล บริโภค
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการจัดงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของ จัดกิจกรรมสันทนาการ 10,000         10,000         10,000         บคุลากรใน อบจ.  สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
วนัสถาปนาองค์การบริหาร อบจ. และสร้างความ กิจกรรมทางศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหวา่งข้าราชการ 
ส่วนจังหวดัปตัตานี สามัคคีระหวา่งข้าราชการ และนิทรรศการ อย่างทั่วถึง ลูกจ้าง และ ส.อบจ.

ลูกจ้างและ ส.อบจ. ของ อบจ.ปน. 
7 โครงการฝึกอบรมครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนและ ครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอ่าน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     เยาวชนและประชาชน  ท าใหเ้ยาวชน กองกิจการสภาฯ

การอ่านอัลกุรอ่าน ประชาชนสามารถอ่าน ตามแนวกีรออาตีในพื้นที่ ร้อยละ 90 ใหค้วามสนใจ  และประชาชนสามารถ
ตามแนวกีรออาตี อัลกุรอ่านตามแนว จังหวดัปตัตานี จ านวน ในการฝึกอบรมการอ่าน อ่านคัมภร์ีอัลกุรอาน

กีรออาตีได้ และสามารถ 2 รุ่น อัลกุรอานมากยิ่งขึ้น ได้อย่างถูกต้อง
ถ่ายทอดใหเ้ยาวชนรุ่นหลัง และได้มีส่วนร่วมในการ
ได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป เปน็ครูผู้สอนการอ่าน   

อัลกุรอานในชุมชนมากขึ้น
8 โครงการฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดอบรมครูโรงเรียน - 300,000       300,000       ครูโรงเรียนเอกชน ครูโรงเรียนเอกชน กองกิจการสภาฯ

โรงเรียนเอกชนสอน ความรู้ใหแ้ก่ครูโรงเรียน เอกชนสอนศาสนา สอนศาสนา ร้อยละ 90 สอนศาสนาสามารถ
ศาสนาในพื้นที่ เอกชนสอนศาสนา จ านวน 50 คน สามารถน าความรู้ น าความรู้มาปรับใช้
จังหวดัปตัตานี และหลักการบริหาร ในการจัดการเรียน

จัดการเพื่อการพฒันา การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ
คุณภาพชีวติใหก้ับนักเรียน ยิ่งขึ้น
โรงเรียนเอกชนได้อย่าง
มีประสิทธผิล
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา

9 โครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ - 1,000,000     1,000,000     คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลาม กองกิจการสภาฯ
คณะกรรมการอิสลาม และยกระดับการเรียน คณะกรรมการอิสลาม ในพื้นที่ 5 จังหวดั ในพื้นที่ 5 จังหวดั
ประจ า 5 จังหวดั การสอนของโรงเรียน 5 จังหวดัชายแดนใต้ ชายแดนใต้ร้อยละ 80  ชายแดนใต้ได้รับการ   
ชายแดนใต้ ตาดีกาใน 5 จังหวดั จ านวน  2 รุ่น ๆ ละ ได้รับการพฒันาความรู้ พฒันาความรู้มาปรับใช้

ชายแดนใต้ 100  คน และยกระดับการสอน และยกระดับการสอนที่
ที่สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสังคม
ปจัจุบนัมากยิ่งขึ้น ปจัจุบนัมากขึ้น

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อเสริมสร้าง และเพิ่ม ฝึกอบรมสัมมนา 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ผู้น าทอ้งที่  ผู้น าทอ้งถิ่น  ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าทอ้งถิ่น  กองกิจการสภาฯ
พฒันาศักยภาพผู้น า ความรู้ความเข้าใจ และทศันศึกษาดูงาน และผู้น าศาสนา ร้อยละ และผู้น าศาสนา มีความรู้
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ในทางการเมือง เศรษฐกิจ  ใหแ้ก่ผู้น าทอ้งที่ ผู้น า 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์

สังคม ประเพณี และ ทอ้งถิ่น  และผู้น าศาสนา ในการบริหารจัดการ และสามารถร่วม
วฒันธรรมต่าง ๆ เพื่อ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี   เพื่อชุมชน และน า ตรวจสอบ  ร่วมพฒันา 
การพฒันาทอ้งถิ่นใหเ้กิด แบง่เปน็  2  รุ่น  จ านวน ประสบการณ์ที่ได้รับ อบจ. ปตัตานีได้อย่างมี
ความเจริญก้าวหน้า 100  คน มาปรับเปล่ียนชีวติ ประสิทธภิาพ

ความเปน็อยู่ของชุมชน
เพื่อความสันติสุข

11 โครงการตาดีกาสัมพนัธ์ เพื่อใหน้ักเรียนและครู จัดหรือเข้าร่วมตาดีกา 1,000,000     1,000,000     1,000,000     นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครูและผู้บริหาร กองแผนฯ
ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน สัมพนัธ ์ระดับอ าเภอ ได้น าความรู้ที่ได้รับ ได้มีความรู้
ตาดีกา ในพื้นที่ 5 จังหวดั จังหวดั และ 5 จังหวดั มาพฒันาการเรียน และประสบการณ์เพื่อ
ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาส ชายแดนภาคใต้ การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ น ามาประยุกต์ใช้
แลกเปล่ียนความรู้ มากยิ่งขึ้น ในการเรียน
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12 โครงการอบรมจริยธรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 40,000          -  - ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในหลักศาสนาที่ถูกต้อง ด้านจริยธรรม ใหแ้ก่ ร้อยละ 80  ได้รับ และเข้าใจในหลักการ

และสามารถน าไปปรับใช้ ประชาชน และเยาวชน ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนั ในพื้นที่ อ.ยะรัง ในชีวติประจ าวนั

13 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 150,000        -  - ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
จริยธรรมเสริมสร้างสันติสุข ในหลักศาสนาที่ถูกต้อง ด้านจริยธรรม ใหแ้ก่ ร้อยละ 80  ได้รับ และเข้าใจในหลักการ

และสามารถน าไปปรับใช้ ประชาชน และเยาวชน ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนั ในพื้นที่ อ.กะพอ้ ในชีวติประจ าวนั

14 โครงการอนุรักษก์ารท า เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวฒันธรรม 49,430         - - ประชาชนได้รู้จักวฒันธรรม ประชาชนได้รู้จักประเพณี กองแผนฯ
ขนมไทย ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น พื้นบา้น และอาหาร ทอ้งถิ่นและอาหารโบราณ วฒันธรรมทอ้งถิ่น (ประชาคม)

ชุมชน และอาหารโบราณ โบราณ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มีความส านึกรัก 
และอนุรักษป์ระเพณี
และอาหารโบราณ

15 โครงการฟื้นฟ ูสืบสาน เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนใน จัดกิจกรรมวฒันธรรม 200,000       - - เยาวชนได้รู้จักวฒันธรรม ประเพณีและวฒันธรรม กองแผนฯ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นได้เรียนรู้ความ ทอ้งถิ่น อ.ปะนาเระ ทอ้งถิ่นและเร่ืองราว ทอ้งถิ่นได้รับการส่งเสริม (ประชาคม)

ส าคัญ รู้จักวถิีชีวติ จ.ปตัตานี ในอดีตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 อนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป
รู้ถึงคุณค่าของ
ประวติัศาสตร์ในทอ้งถิ่น 
ความเปน็มาและวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิ่น 
อันจะสร้างความภมูิใจ
และจิตส านึกในการรักษา
วฒันธรรมประเพณี
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16 โครงการจัดงานมหกรรม เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนงบประมาณ 350,000       - - กระตุ้นการทอ่งเที่ยว ประชาสัมพนัธภ์าพลักษณ์ กองคลัง
ทอ่งเที่ยวปตัตานี อนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณี สมทบจัดงานสมโภช ในจังหวดัปตัตานี ที่ดีงามของจังหวดัปตัตานี (อุดหนุน)
อาเซียน "กตัญญูคู่ฟา้ อันดีงามของจังหวดั เจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว ได้ร้อยละ 80 สร้างความเชื่อมันใหก้ับ
มหาสมโภชเจ้าแม่ และงานแสดงแสงสีเสียง นักทอ่งเที่ยว และนักลงทนุ
ล้ิมกอเหนี่ยวปตัตาน"ี ประจ าปใีห ้กับจังหวดั มากยิ่งขึ้น

ปตัตานี
17 โครงการจัดงานสมโภช เพื่อส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ สนับสนุนงบประมาณ 30,000         - - ร้อยละ 90 ของประชาชน ประชาสัมพนัธภ์าพลักษณ์ กองคลัง

ศาลเจ้าจ้าวเองสือปตัตานี อนุรักษไ์วซ่ึ้งประเพณี สมทบจัดงานของจังหวดั มีความพงึพอใจ มีความ ที่ดีงามของจังหวดัปตัตานี (อุดหนุน)
อันดีงามของจังหวดั ปตัตานี สมโภชศาลเจ้า ศรัทธา เชื่อมั่นและมี สร้างความเชื่อมันใหก้ับ
ปตัตานี ประจ าปี ทศันคติที่ดีต่อหน่วยงาน นักทอ่งเที่ยว และนักลงทนุ

ภาครัฐในการสร้าง มากยิ่งขึ้น
ความสงบสุขใหเ้กิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวดัชายแดนใต้

18 โครงการจัดงานประเพณี  เพื่ออนุรักษแ์ละพฒันา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 300,000       - - ร้อยละ 85 ของประชาชน ประชาชนได้ทราบถึง กองคลัง
ชักพระอ าเภอโคกโพธิ ์ ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ใหเ้ปน็ กับชีวติ เช่น ภมูิปญัญา ในพื้นที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม (อุดหนุน)
คร้ังที่ 27 และงานมหกรรม การสืบทอดสู่เยาวชน ทอ้งถิ่น และอื่น ๆ ประเพณีวฒันธรรม ในทอ้งถิ่น
สินค้าชุมชน “หนึ่งต าบล รุ่นหลัง เพื่อสร้างความรัก อันดีงาม
หนึ่งผลผลิตภณัฑ์”  ความสามัคคีความสันติสุข
ประจ าป ี2559 ใหเ้กิดขึ้นในสังคม ชุมชน

และครอบครัว
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19 โครงการจัดงานเทศกาล เพื่อเผยแพร่ประชา- สนับสนุนงบประมาณสมทบ 500,000       - - ประขาชนร้อยละ 70 ภาพลักษณ์ของจังหวดั กองคลัง
ปลากะพงและของดี สัมพนัธศิ์ลปวฒันธรรม จัดงานวนัปลากะพง ได้รับรู้และสืบสาน ปตัตานีได้รับการส่งเสริม (อุดหนุน)
เมืองยะหร่ิง คร้ังที่ 23 และสืบสานวฒันธรรม อ.ยะหร่ิง วฒันธรรมประเพณี และประชาสัมพนัธใ์ห้
ประจ าป ี2560 ประเพณีของ อ.ยะหร่ิง รู้จักอย่างแพร่หลาย

20 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 (ประชาคม)
เกษตรกรบริโภคแตงโมที่มี
คุณภาพ

21 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 ประชาคม
คร้ังที่ 30 ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวดั แข่งขันตกปลาสายบรีุ สู่สายตาบคุคลภายนอก

ปตัตานี อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี สร้างความเชื่อมั่น
ใหน้ักทอ่งเที่ยว
และนักลงทนุมากยิ่งขึ้น

22 โครงการวทิยุรอมฎอน เพื่อจัดรายการวทิยุมุ่งเน้น จัดรายการวทิยุในเดือน 25,100         - - ประชาชนได้ความรู้ในการ สังคมไทยมีความสงบ กองคลัง
ทางสถานีวทิยุกระจายเสียง ใหค้วามรู้ประชาชนเกี่ยวกับ รอมฎอน ปฏบิติัตนในเดือนรอมฎอน สุขและประชาชนด าเนิน (อุดหนุน)
แหง่ประเทศไทย คุณค่าในการปฏบิติัตนใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ชีวติได้อย่างมีความสุข
จังหวดัปตัตานี เดือนรอมฎอน จากจ านวนผู้รับฟงัพื้นที่

จังหวดัปตัตานี
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23 โครงการย้อนรอย -เพื่ออนุรักษโ์บราณสถาน เล่าประวติัศาสตร์โดยการ 200,000       - - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ ประชาชนในทอ้งถิ่น กองคลัง
บรรพบรุุษเจ้าหมื่น เจ้าเภา ใหลู้กหลานหรือผู้ที่สนใจ เสภา ถึงสภาพความ ตระหนักถึงความส าคัญ มีจิตส านึก เกิดความ (อุดหนุน)

เร่ืองราวประวติัศาสตร์ เปน็อยู่ของชุมชน และรู้จักหวงแหนประเพณี ตระหนัก และเข้ามามี ประชาคม
-เพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยว ในยุคการเดินทางของ และโบราณสถาน ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
และเพื่อการศึกษาทาง เจ้าหมื่น เจ้าเภา ฟื้นฟโูบราณสถาน
ประวติัศาสตร์ และเสวนาประวติัศาสตร์ 

24 โครงการอบรม เพื่อเสริมสร้างแนวคิด อบรมเชิงปฏบิติัการ 62,310         - - ผู้เข้ารับอบรม ร้อยละ 90 กลุ่มเปา้หมายสามารถ กองคลัง
เชิงปฏบิติัการจัดการศพ องค์ความรู้การพฒันาตน วธิกีารจัดการศพตามหลัก สามารถจัดการศพ น าทกัษะความรู้ (อุดหนุน)
ตามหลักศาสนาอิสลาม และชุมชนใหเ้กิด ศาสนา ถูกต้องตามหลักศานา ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประชาคม

ประสิทธภิาพ ประจ าวนั
25 โครงการจัดงานพธิร่ีวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าชุมชน 600,000       600,000       600,000       ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม กอง การศึกษาฯ

ละหมาดเนื่องในวนั ประเพณีและวฒันธรรม ผู้น าศาสนา เยาวชน กิจกรรม ร้อยละ 90 ในการอนุรักษป์ระเพณี
ฮารีรอยอฮัจย์ อันดีงามของทอ้งถิ่น และประชาชนใน ได้ปฏบิติัศาสนกิจ และวฒันธรรมอันดีงาม

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ จ.ปตัตานี จ านวน ของทอ้งถิ่น รวมทั้งได้มี
ประชาชนในทอ้งถิ่นได้มี ประมาณ 5,000 คน โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ร่วมกันท ากิจกรรมในวนั วนัส าคัญทางศาสนา
ในวนัส าคัญทางศาสนา ฮารีรอยอฮัจย์
อิสลาม สร้างสายสัมพนัธ์
ความสามัคคี ความเปน็
อันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพและ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 800,000       800,000       800,000       อาสาสมัครสาธารณสุข อสม. มีศักยภาพและ ส านักปลัดฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างขวญัก าลังใจ และทศันศึกษาดูงาน ได้รับการพฒันา ประสิทธภิาพในการ
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี สาธารณสุขในพื้นที่ ศักยภาพในการท างาน ท างานมากยิ่งขึ้น

จังหวดัปตัตานี ร้อยละ 80
2 โครงการจัดท าปา้ยและส่ือ -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ จัดท าปา้ยและส่ือ 6,000,000     6,000,000     6,000,000     ประชาชนได้รับข้อมูล เยาวชนและประชาชน ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ประชาสัมพนัธ ์วารสาร ข่าวสารการประชา ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
แก่เยาวชนและประชาชน ของ อบจ. ปน. โปสเตอร์ แผ่นพบั และ สัมพนัธ ์ร้อยละ 90 จาก อบจ.ปตัตานี
ทั่วไป -เพื่อสร้างจิตส านึกในการ อื่น ๆ เพื่อรณรงค์ให้

ปฏบิติัตนและด ารงชีวติ เยาวชนและประชาชน
ตามกรอบศีลธรรม มีจิตส านึกในการปฏบิติั
จริยธรรมและวฒันธรรม ตนใหถู้กต้อง
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โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

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

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
แนวทางพัฒนาที ่1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และสถาบันครอบครัว

ที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

3 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพและ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 300,000       - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ผู้น าอาสาพฒันา ส านักปลัดฯ
ผู้น าอาสาพฒันา สร้างขวญัก าลังใจ และทศันศึกษาดูงาน โครงการได้รับความรู้  มีศักยภาพ (ประชาคม)
(ผู้น า อช.) ผู้น าอาสาสมัครพฒันา จากการฝึกอบรม และประสิทธภิาพในการ

ชุมชน ในพื้นที่จังหวดั ท างานมากยิ่งขึ้น
ปตัตานี

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

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

5 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
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

6 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาและสร้างความ สนับสนุนงบประมาณ 828,900       - - ร้อยละ 70 ของผู้เข้า สตรีมุสลิมมีความเข้มแข็ง กองคลัง 
สตรีและครอบครัว เชื่อมั่นใหส้ตรีมุสลิม การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ รับการอบรมมีความ มีทกัษะ และมีส่วนร่วม (อุดหนุน)
สู่การขับเคล่ือนสังคม มีความเข้มแข็ง เปน็ฐาน เพื่อฝึกทกัษะการส่ือสาร สามารถและศักยภาพ ในการขับเคล่ือนใหเ้กิด
สันติสุข พลังการขับเคล่ือน การสร้างแรงจูงใจ ในการบริหารจัดการ การพฒันาและช่วยเหลือ

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไข และการปรับพฤติกรรม ครอบครัวได้อย่าง แก้ไขปญัหาสังคมที่เกิดขึ้น
ปญัหาใหก้ับชุมชน ใหส้มาคมสตรีไทยมุสลิม มีประสิทธภิาพ
และสังคม จังหวดัปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนและเด็ก ประชาชน นักเรียนยากจน 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเด็กนักเรียน ส านักปลัดฯ
นักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาสนักเรียนที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ในจังหวดั ประชาชน และเด็ก ได้รับความช่วยเหลือ 
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี และด้อยโอกาสมีคุณภาพ ปตัตานี นักเรียนที่ยากจน รวมทั้งได้รับประโยชน์

ชีวติที่ดีขึ้นเพื่อใหผู้้บริหาร และด้อยโอกาส จากการช่วยเหลือของ
สามารถได้พบปะเยี่ยมเยียน ได้รับความช่วยเหลือ ทางราชการ ท าใหม้ี
ราษฎรและเด็กนักเรียน จากทางราชการ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

2 โครงการคุ้มครองเด็ก เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 80 ของ นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
เยาวชนและสตรี ในสถานศึกษาได้มีความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในสถาน ได้มีความรู้ความเข้าใจ

ความเข้าใจ ถึงกฎหมาย ในสถานศึกษาและ ศึกษาของรัฐ และ กฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
การลงโทษต่อการ นอกสถานศึกษาของรัฐ นอกสถานศึกษา ในเบื้องต้น
กระท าผิดต่อเด็ก และเอกชน ได้รับการอบรม
เยาวชนและสตรี เชิงปฏบิติัการ
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แนวทางพัฒนาที ่1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการสนับสนุนและ เพื่อใหป้ระชาชนและชุมชน จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 500,000       500,000       500,000       ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
ส่งเสริมการใหค้วามรู้ ได้เรียนรู้การปอ้งกันโรค แผ่นพบั เพื่อใหค้วามรู้ จากปา้ยประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์
เร่ืองสุขภาพ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาล แก่ประชาชนในการ และแผ่นพบัเกี่ยวกับ ได้อย่างทั่วถึงสามารถ

เช่น ไข้เลือดออก เฝ้าระวงัการปอ้งกันและ โรคตามฤดูกาลได้ ปอ้งกันตนเองจากโรค
ทางเดินอาหาร การรักษา ร้อยละ 70 ตามฤดูกาลได้
อุจจาระร่วง และโรคฟนัผุ 
ฯลฯ

4 โครงการอบรมเชิงปฏบิติั เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มีโอกาส ผู้สูงอายุของแต่ละชมรม 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความรู้และ ส านักปลัดฯ
การพฒันาคุณภาพชีวติ ปฏบิติัธรรมเสริมสร้างสมาธ ิทั้ง 12 อ าเภอ ของผู้สูงอายุ มีทกัษะ ทกัษะในการดูแลสุขภาพ
และการปฏบิติัธรรม มีความรู้ทกัษะในการดูแล ในการดูแลสุขภาพกาย กายและสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุ สุขภาพกายและสุขภาพจิต และสุขภาพจิต

5 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างการพฒันา จัดอบรมสัมมนา 1,000,000     1,000,000     1,000,000     ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะ ส านักปลัดฯ
และพฒันาคุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติใหก้ับผู้สูงอายุ จัดแข่งขันกีฬา ของผู้สูงอายุได้มีโอกาส และท ากิจกรรมร่วมกัน
ผู้สูงอายุจังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เนื่องในวนัส่งเสริม พบปะและท ากิจกรรม ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย

สุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมกัน และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
6 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพ เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับสิทธิ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 350,000       350,000       350,000       ร้อยละ 80 คนพกิารได้รับการดูแล ส านักปลัดฯ

และพฒันาศักยภาพคนพกิารของคนพกิาร ตลอดถึง คนพกิารและผู้ปกครอง ของคนพกิารได้รับ และได้รับการช่วยเหลือ
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ใหค้วามรู้แก่ผู้ดูแลคนพกิาร คนผู้พกิาร สนับสนุนวสัดุ ความรู้และบริการ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง

ใหส้ามารถช่วยเหลือ อุปกรณ์อ านวยความ ด้านการฟื้นฟู
คนพกิารได้ สะดวกแก่คนพกิาร สมรรถภาพที่จ าเปน็

ตรงกับความต้องการ
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7 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ฝึกอบรมอาชีพ 200,000       200,000       200,000       ร้อยละ 60 ของ ท าใหค้นพกิาร เด็กก าพร้า ส านักปลัดฯ
ส าหรับคนพกิาร แก่คนพกิาร เด็กก าพร้า ส่งเสริมการประกอบอาชีพ คนพกิาร เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส 
เด็กก าพร้าและผู้ด้อย และผู้ด้อยโอกาสใหด้ ารง ตามความถนัด และผู้ด้อยโอกาส สามารถด ารงชีวติ
โอกาส จังหวดัปตัตานี ชีวติอยู่ในสังคมได้เหมือน ได้รับการส่งเสริมอาชีพ อยู่ในสังคมและ

คนปกติทั่วไป ตามความถนัด มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
8 โครงการส่งเสริมสถานภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีในจังหวดัปตัตานี 350,000       350,000       350,000       ร้อยละ 80 สตรีได้พฒันาศักยภาพ ส านักปลัดฯ

และบทบาทของสตรี ในการพฒันาตนเอง ของกลุ่มสตรีได้พฒันา ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
มุ่งสู่สังคมเสมอภาค ของสตรีใหเ้ปน็ที่ยอมรับ ศักยภาพของตนเอง องค์กรสตรีในทกุระดับ
อย่างยั่งยืน ต่อสังคม และกระตุ้น มีความเข้มแข็งพร้อมเปน็

ใหผู้้น าสตรีมีความรู้ ฐานในการผลักดัน
ความสามารถ  การขับเคล่ือนใหเ้กิดการ
และเปน็ต้นแบบในการ พฒันาและพร้อมช่วยเหลือ
พฒันาตนเพื่อขยายผล สังคมในการแก้ไขปญัหา
แก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ของสังคมในทกุ ๆ ด้าน 

และทกุระดับ
9 โครงการสอนภาษามือไทย เพื่อใหค้วามรู้ทางด้าน จัดอบรมสอนภาษามือไทย 200,000       200,000       200,000       คนหหูนวกมีทกัษะ คนหหูนวกที่ไม่รู้หนังสือ ส านักปลัดฯ

ใหก้ับคนหหูนวกที่ไม่รู้ การใช้ภาษามือไทยในการ ใหแ้ก่คนหหูนวก การใช้ภาษามือและ สามารถอ่านออกเขียนได้
หนังสือจังหวดัปตัตานี ส่ือสารใหก้ับคนหหูนวก ส่ือสารกับผู้อื่นได้ สามารถติดต่อส่ือสาร

กับคนหหูนวกด้วยกัน 
และบคุคลทั่วไปได้
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10 โครงการพฒันาทกัษะชีวติ -เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ จัดอบรมเพื่อพฒันา 360,000       360,000       360,000       ร้อยละ 80 ของกลุ่ม สตรีแม่บา้นมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดฯ
กลุ่มสตรีแม่บา้น แม่บา้นและครอบครัว คุณภาพชีวติและทกัษะ แม่บา้นที่เข้าร่วมโครงการ ที่ดี มีความรู้ สามารถ

-เพื่อส่งเสริมคุณธรรมเด็ก ชีวติพื้นฐานของแม่บา้น ได้รับความรู้จากการ ถ่ายทอดความรู้ใหก้ับ
และเยาวชนซ่ึงเปน็ผลผลิต ฝึกอบรม บคุคลในครอบครัว
ในสถาบนัครอบครัวใหเ้ปน็ ชุมชนและสังคมได้รับ
คนดีมีความสุขและมี ได้รับการพฒันาสู่สังคม
คุณธรรมเพื่อเสริมสร้าง สันติสุข
ความเข้มแข็งใหส้ถาบนั
ครอบครัว

11 โครงการส่งเสริม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน สนับสนุนการด าเนินงาน 300,000       300,000       300,000       ร้อยละ 60 ของเด็ก เด็กและเยาวชนได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
การด าเนินงานของสภาเด็ก ได้ทราบถึงสิทธบิทบาท ของสภาเด็กและเยาวชน และเยาวชน ถึงบทบาทหน้าที่
และเยาวชนจังหวดัปตัตานี หน้าที่ของตนเพื่อพฒันา ในจังหวดัปตัตานี ได้รับรู้ถึงบทบาท ของตนเองในสังคม

ทกัษะด้านผู้น าเด็ก หน้าที่และได้รับการ เด็กและเยาวชน
และเยาวชน พฒันาทกัษะ ได้รับการพฒันาทกัษะ

ด้านผู้น า
12 โครงการจ้างนักเรียน -เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีวฒิุ 18,000         18,000         18,000         นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ

นักศึกษาท างานในช่วงปดิ นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ การศึกษาไม่ต่ ากวา่ ได้รับการจ้างงาน ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ภาคเรียน เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 ประโยชน์ และมีรายได้

-เพื่อช่วยแบง่เบาภาระของ (จบมัธยมศึกษาปทีี่ 3) ระหวา่งปดิภาคเรียน
ผู้ปกครอง และสามารถ และอายุไม่ต่ ากวา่ 15 ปี
สร้างประสบการณ์
ในการท างาน
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13 โครงการฝึกอบรมและ -เพื่อปลูกฝังจิตส านึกต่อการ เยาวชนจังหวดัปตัตานี 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 80 เยาวชนเข้าใจด้าน ส านักปลัดฯ
เข้าค่ายเยาวชน ด ารงชีวติด้วยคุณธรรม (ในระบบ และนอกระบบ ของเยาวชนเข้าใจ คุณธรรมและจริยธรรม

และศีลธรรมอันดีงาม การศึกษา) ด้านคุณธรรมและ เยาวชนมีจิตส านึกต่อการ
-เพื่อสร้างจิตส านึกในการ จริยธรรม ด ารงชีวติด้วยคุณธรรม
รับผิดชอบต่อการแก้ไข และศีลธรรมอันดีงาม
ปญัหาและพฒันาสังคม  เยาวชนสามารถน าความรู้
-เพื่อเสริมสร้างทกัษะ ที่ได้ไปประพฤติและปฏบิติั
การเข้าท างานร่วมกับผู้อื่น ในชีวติประจ าวนั
และเรียนรู้วถิีชีวติ
และสัมผัสบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกัน

14 โครงการจ้างคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิารได้มีโอกาส คนพกิารในพื้นที่ 108,000       108,000       108,000       ร้อยละ 80 ของ คนพกิารมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดฯ
ท างาน ท างานหรือด ารงชีวติ จังหวดัปตัตานี คนพกิารมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ที่ดีขึ้น
15 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
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16 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อใหเ้กิดความรัก จัดอบรมใหก้ับสมาชิกและ 269,000       - - กลุ่มมุสลีมะหแ์ละบคุคล มุสลีมะหไ์ด้รับความรู้คู่ กองคลัง
มุสลีมะหแ์ละบคุคลทั่วไป  ความสามัคคี บคุคลทั่วไปใหก้ับ ทั่วไปได้ความรู้ความ คุณธรรมถูกต้องตาม (อุดหนุน)
ปทีี่ 11 และกลุ่มสตรีมุสลิมมีความ คณะกรรมการสมาชิก เข้าใจในหลักค าสอนของ หลักอัลอิสลาม, สามารถ ประชาคม

เข้าใจในหลักค าสอน มุสลีมะห์ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80 น าความรู้ไปปฏบิติัอบรม
ของศาสนาอิสลาม ส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว

17 โครงการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ระหวา่ง จัดอบรมการท าอาชีพ 50,000         - - นักเรียน/ครอบครัว นักเรียนมีรายได้ กองคลัง
ระหวา่งเรียน เรียน ใหแ้ก่นักเรียน โดยครูในโรงเรียน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ระหวา่งเรียน (อุดหนุน)

หรือเชิญวทิยากรภายนอก ประชาคม
18 โครงการวา่ยน้ าเพื่อชีวติ เพื่อสอนและฝึกหดั สอนและฝึกหดัวา่ยน้ า 960,000       - - ร้อยละ 100 ของนักเรียน ลดอัตราการเสียชีวติ กองคลัง

(LIFE SAVING) เด็กนักเรียนกลุ่มเปา้หมาย ใหแ้ก่นักเรียน กลุ่มเปา้หมาย สามารถ ของเด็กจากการประสบ (อุดหนุน)
รู้จักแก้ปญัหาและสามารถ อายุ 4-12 ป ีในโรงเรียน วา่ยน้ าและมีทกัษะ เหตุทางน้ า ประชาคม
ช่วยชีวติผู้ประสบเหตุ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การเอาชีวติรอดจากการ
ทางน้ าได้อย่างถูกต้อง การศึกษาประธมศึกษา ประสบเหตุทางน้ า
ปลอดภยั เขต 1, 2 และ 3 

เขตละ 200 คน
19 โครงการสตรีจิตอาสา เพื่อสนับสนุนใหเ้กิด -ฝึกอบรมและพฒันา 400,000       - - เครือข่ายสตรีมีจิตอาสา แกนน าสตรีมีศักยภาพ กองคลัง

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

สมัครในการท ากิจกรรม และส่งเสริมการพฒันา
ที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคม งานด้านจิตอาสาใหเ้กิด
และสามารถปรับใช้ อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในพื้นที่
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20 โครงการพฒันาคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการพฒันา -ฝึกอบรม 150,000       - - ร้อยละผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสพบปะ กองคลัง
ชีวติผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติใหก้ับผู้สูงอายุ -ทศันศึกษาดูงาน กิจกรรม และท ากิจกรรมร่วมกัน (อุดหนุน)
อ าเภอปะนาเระ ในพื้นที่อ าเภอปะนาเระ -กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย ประชาคม

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
21 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาและสร้าง -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 341,050       - - องค์กรสตรีได้รับการ องค์กรสตรีในทกุระดับ กองคลัง

องค์กรสตรี อ.ปะนาเระ ความเชื่อมั่นใหผู้้น าสตรี และทกัษะการจัดระบบ พฒันาศักยภาพได้ดี มีความเข้มแข็ง พร้อม (อุดหนุน)
จ.ปตัตานี มีความเข้มแข็ง เปน็ฐาน ความคิด ยิ่งขึ้น เปน็ฐานในการผลักดัน ประชาคม

ในการขับเคล่ือนกิจกรรม -ศึกษาดูงานด้านการมี การขับเคล่ือนใหเ้กิด
เพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับ ส่วนร่วมในชุมชน การพฒันา และพร้อม
ชุมชนและสังคม ขององค์กรสตรี ช่วยเหลือสังคมในการ

แก้ไขปญัหาของสังคม
ทกุ ๆ ด้าน และทกุระดับ

22 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ยาวชน เยาวชนในพื้นที่จังหวดั 500,000       500,000       - เยาวชนได้รับความรู้ - เยาวชนในพื้นที่สามารถ กอง
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรม ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปตัตานี และโรงเรียน ด้านคุณธรรมและ น าความรู้ที่ได้รับไปเปน็ การศึกษาฯ
น าพาสู่อาเซียน ได้พฒันาศักยภาพในด้าน ในสังกัดได้เข้าร่วมการ จริยธรรม ร้อยละ 80 พื้นฐานการศึกษา

วชิาการและหลักคุณธรรม ฝึกอบรมเพื่อพฒันา ในระดับต่อไป
จริยธรรมอันดีตามหลัก ศักยภาพเยาวชน - เยาวชนในพื้นที่สามารถ
ศาสนาอิสลาม ความรู้คู่คุณธรรม น าหลักคุณธรรม 

น าพาสู่อาเซียน จริยธรรมมาใช้ในชีวติ
ประจ าวนัได้
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริม เพื่อเตรียมความพร้อม จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 8,000,000     8,000,000     8,000,000     ประชาชนมีวสัดุ ประชาชนมีอัตรา ส านักปลัดฯ
และด าเนินการปอ้งกันโรค และแนวทางปอ้งกัน และอื่นๆ ส าหรับ อุปกรณ์ปอ้งกัน การเจ็บปว่ย
ระบาดในพื้นที่จังหวดั การแพร่ระบาดของ เตรียมความพร้อม โรคระบาดในพื้นที่ ด้วยโรคระบาดลดลง
ปตัตานี โรคต่าง ๆ เช่น โรค ใหก้ับประชาชน จังหวดัปตัตานีได้

ไข้หวดันก โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ร้อยละ 80
โรคชิคุนกุนยา 
โรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุใ์หม่ เปน็ต้น

2 โครงการพฒันา อปท. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน อบรมใหค้วามรู้และ 500,000       500,000       500,000       จัดอบรมใหค้วาม ปญัหาโรคเอดส์ ส านักปลัดฯ
ในการปอ้งกันและแก้ไข ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ทศันศึกษาดูงาน รู้แก่ประชาชนและ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
ปญัหาโรคเอดส์ โรคเอดส์ของ อปท. ศึกษาดูงานได้ ลดลง

 ครอบคลุมทกุพื้นที่
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แนวทางพัฒนาที ่1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
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3 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนในพื้นที่ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 500,000       500,000       500,000       เยาวชนในพื้นที่ อัตราการติดยาเสพติด ส านักปลัดฯ
รณรงค์เพื่อปอ้งกัน จังหวดัปตัตานีได้มีความรู้ เยาวชนทั่วไป ได้รับการอบรม ของเยาวชนในพื้นที่ (ประชาคม)
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ความเข้าใจและตระหนัก ปอ้งกันและแก้ไข จังหวดัปตัตานี ลดลง

ในพษิภยัของยาเสพติด ปญัหายาเสพติด
ร้อยละ 70

4 โครงการรณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชน จัดท าปา้ยประชา 200,000       200,000       200,000       ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ
ประชาสัมพนัธก์ารปอ้งกัน ได้มีความรู้ความเข้าใจ สัมพนัธ ์และแผ่นพบั เกี่ยวกับปญัหา ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแก้ไขปญัหายาเสพติด เกี่ยวกับโทษของส่ิงเสพติด เพื่อใหค้วามรู้เบื้องต้น ยาเสพติด และการ ปญัหายาเสพติด 
และปญัหาด้านสุขภาพ และปญัหาด้านสุขภาพ แก่ประชาชน ดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ

ร้อยละ 80
5 โครงการปอ้งกัน -เพื่อปอ้งกันอัตราการปว่ย ประชากร จ านวน 8,000,000      -  - อัตราการปว่ย สามารถปอ้งกัน ส านักปลัดฯ

และควบคุมโรค ด้วยโรคไข้เลือดออกของ 12 อ าเภอ ในจังหวดั ด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก (ประชาคม)
ไข้เลือดออก ประชากรในจังหวดัปตัตานี ปตัตานี ของประชากร ไม่ใหแ้พร่ระบาด

-เพื่อสร้างความร่วมมือ ในชุมชนลดลง ในจังหวดัปตัตานีได้
ในชุมชนในการแก้ไขปญัหา ร้อยละ 80
และควบคุมปอ้งกันโรค
ไขเลือดออก

6 โครงการจัดซ้ือชุดตรวจ เพื่อสนับสนุนสารตรวจ จัดซ้ือชุดตรวจสาร 8,000,000     - - ใหก้ารสนับสนุน ผู้เสพหรือผู้ติดยา ส านักปลัดฯ
สารเสพติดใหก้ับหน่วยงาน ส่ิงเสพติดใหก้ับหน่วยงาน เสพติด และวสัดุ ชุดตรวจฯ ใหก้ับ ได้เข้ารับการบดัรักษา
ของรัฐในเขตพื้นที่จังหวดั ของรัฐในเขตพื้นที่ อุปกรณ์อื่นๆ หน่วยงานของรัฐ ฟื้นฟสูมรรถภาพ เพิ่มขึ้น
ปตัตานี จังหวดัปตัตานี อย่างทั่วถึง
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7 โครงการค่ายลูกเสือต้านภยั เพื่อใหลู้กเสือมีความรู้ นักเรียนและครูในศูนย์ 473,750        -  - ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ส านักปลัดฯ
ยาเสพติด ความเข้าใจ ถึงภยัอันตราย เครือข่ายคุณภาพปยูุด ชั้น ป.6 ของศูนย์ ผ่านการเข้าค่าย

และความเส่ียงต่อ เครือข่ายปยูุด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ยาเสพติด มีทกัษะชีวติของ สามารถรับวฒิุบตัร
เพื่อใหลู้กเสือมีทกัษะชีวติ ลูกเสือในการปอ้งกัน ลูกเสือ-เนตรนารี
ของลูกเสือในการปอ้งกัน ตนเองใหห้า่งไกล มีคุณภาพและคุณลักษณะ
ตนเองใหห้า่งไกลจาก ยาเสพติด ที่พงึประสงค์ตามนโยบาย

 ยาเสพติด ทั้ง 3 ด้าน คือ ยึดมั่น
เพื่อฝึกหดัใหเ้ยาวชนเปน็ผู้ ประชาธปิไตย มีคุณธรรม
ประพฤติและเปน็พลเมืองดี และหา่งไกลยาเสพติด
ของชาติในอนาคต

8 โครงการลานสร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้เวลาวา่ง เยาวชนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่ 300,000       300,000       300,000       การแพร่ระบาด เปน็การสร้างภมูิคุ้มกัน ส านักปลัดฯ
เยาวชนรุ่นใหม่หา่งไกล ใหเ้ปน็ประโยชน์ จังหวดัปตัตานี ทั้งใน ยาเสพติดของเยาวชน ไม่ใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียง
ยาเสพติด และ เพื่อใหเ้ยาวชนหา่งไกล ระบบและนอกระบบ กลุ่มเส่ียงในที่จังหวดั เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ยาเสพติดโดยใช้ดนตรี ปตัตานีลดลง เยาวชนกล้าแสดงออก

เปน็ตัวหลัก และมีส่วนร่วมในการ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน จัดกิจกรรมและปญัหา
การเล่นดนตรีของเยาวชน การแพร่ระบาดยาเสพติด
ในจังหวดัปตัตานี ของเยาวชนลดลง
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9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อใหผู้้ปว่ย ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี 200,000       200,000       200,000       ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ย ผู้ปว่ยมีความรู้ ส านักปลัดฯ
สุขภาพและสร้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และผู้ปว่ยเอดส์ มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งเครือข่าย และส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เกี่ยวกับการส่งเสริม การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ ว ี ใหดี้ยิ่งขึ้น สุขภาพ มากขึ้น
และผู้ปว่ยเอดส์ ในเขต
พื้นที่จังหวดัปตัตานี

10 โครงการรณรงค์โรค -เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวงั ก าจัดยุงลายและ 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ
ไข้เลือดออก ในวนั และปอ้งกันโรคไข้ ท าความสะอาดแหล่ง จัดการกับปญัหา เฝ้าระวงัในการปอ้งกัน
ASEAN Dengue Day เลือดออกและปรับปรุง เพาะพนัธุย์ุงลายและพน่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก สถานที่

สภาพแวดล้อมในสถานที่ หมอกควนัภายในบริเวณ สร้างความรู้ ราชการและชุมชน
ราชการและชุมชน ส านักงานฯ และสถานที่ ความเข้าใจการขจัด ได้รับการพฒันาในด้าน
ใหส้ะอาดปราศจาก ที่ใหบ้ริการสาธารณะ ยุงลายใหห้มดส้ิน สภาพแวดล้อมโดย
แหล่งเพาะพนัธุย์ุง ของ อบจ.ปน.และ ปราศจากโรคติดต่อ
-เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  จัดท าแผ่นพบั ปา้ยไวนิล ประชาชนได้รับข้อมูล
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม และประชาสัมพนัธเ์คล่ือนที่ ข่าวสารในการจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่ิงแวดล้อมใหป้ราศจาก
ในการจัดการปญัหาโรค โรคติดต่อต่าง ๆ ได้
ไข้เลือดออกและโรคติดต่อ
น าโดยแมลงอื่นๆ ได้
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11 โครงการรณรงค์แก้ไข เพื่อระดมความคิดเหน็ -ประชุมเชิงปฏบิติัการ 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 60 ได้รับ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ส านักปลัดฯ
และปอ้งกันปญัหาเด็ก แลกเปล่ียนความรู้ในการ ใหก้ับผู้น าทอ้งที่ ทราบปญัหาและ ได้รับทราบปญัหาและ (ประชาคม)
และเยาวชนมั่วสุมแหล่ง แก้ปญัหาการมั่วสุมแหล่ง ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าศาสนา แนวทางการ แนวทางการแก้ปญัหา
อบายมุขและส่ิงเสพติด อบายมุขและส่ิงเสพติด ผู้น าชุมชนและเยาวชน แก้ปญัหาการมั่วสุม การมั่วสุมแหล่งอบายมุข
ในจังหวดัปตัตานี ของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี แหล่งอบายมุขและ และส่ิงเสพติดของเด็ก

กลุ่มเส่ียง เพื่อใหเ้ด็ก -จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ ส่ิงเสพติดของเด็ก และเยาวชน
และเยาวชนใหม้ีความรู้ เยาวชนและประชาชน และเยาวชน ได้ข้อมูล ข้อสรุปผลปญัหา
ความเข้าใจ และตระหนัก กลุ่มเส่ียง ของเด็กและเยาวชน
ในพษิภยัของแหล่ง ที่ชัดเจน แน่นอน ส่งผลให้
อบายมุขและส่ิงเสพติด การปอ้งกันและแก้ไข

ถูกวธิ ีลดลงและหมดไป
12 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน เพื่อประชาสัมพนัธ์ จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 650,000       650,000       650,000       ความพงึพอใจของ สามารถประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

โรคติดต่อและปญัหา กิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน ขนาด 1.20 ม. ประชาชนได้รับทราบถึง ใหป้ระชาชนได้รับทราบ (ประชาคม)

ยาเสพติด โรคติดต่อและปญัหา ยาว 2.40 ม. การปอ้งกันโรคติดต่อ ถึงอันตรายของโรค

ยาเสพติดแก่ประชาชน จ านวน 48 แผ่น และการแก้ปญัหา ติดต่อและวธิปีอ้งกัน

ยาเสพติดตลอดจน ตลอดจนกิจกรรมที่

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ เกี่ยวข้อง

อย่างสม่ าเสมอ

13 โครงการรณรงค์เพื่อ เพื่อปอ้งกันมิใหน้ักเรียน จัดท าปา้ยรณรงค์ปอ้งกัน 15,000         15,000         15,000         นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ นักเรียนรู้ถึงโทษของ โรงเรียน
ปอ้งกันยาเสพติด ติดสารเสพติด ยาเสพติด อบรมใหค้วามรู้ ยาเสพติด ร้อยละ 100 สารเสพติด และหลีกเล่ียง บา้นเขาตูม

แก่นักเรียน ได้
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14 โครงการรณรงค์ เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ นักเรียนโรงเรียนบา้น - 15,000         15,000         นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน
เพื่อปอ้งกันยาเสพติด ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ตะบงิตีงี ชั้น ป.4-ป.6 ได้เรียนรู้ถึงโทษ พษิภยั ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ บา้นตะบงิตีงี
ในโรงเรียน ของส่ิงเสพติดเกิดความ และ ชั้น ม.1-ม.3 และตระหนักถึงอันตราย และพษิภยัของส่ิงเสพติด

ตระหนักถึงโทษและพษิภยั จากสารเสพติด และมีทกัษะในการปฏเิสธ
ของยาเสพติดมีทกัษะ ร้อยละ 100
ในการปฏเิสธ
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1 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาบคุลากร จัดอบรม สัมมนา 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละ 90 ข้าราชการได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั องค์การบริหารส่วนจังหวดั ใหก้ับข้าราชการ ของบคุลากร ความเข้าใจ ในบทบาท
ปตัตานี หลักสูตร ปตัตานี องค์การบริหาร ได้รับความรู้และ และหน้าที่และเพิ่ม
"เพิ่มประสิทธภิาพ ส่วนจังหวดัปตัตานี ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการ
การปฏบิติัราชการใหก้ับ และทศันศึกษาดูงาน เพื่อน ามาใช้ ท างาน
ข้าราชการองค์การบริหาร ในการปฏบิติังาน
ส่วนจังหวดัปตัตานี"

2 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาบคุลากร จัดอบรม สัมมนาใหก้ับ 500,000       500,000       500,000       ร้อยละ 90 ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั องค์การบริหารส่วนจังหวดั ใหก้ับลูกจ้าง และ ของบคุลากร ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ปตัตานี หลักสูตร ปตัตานี พนักงานจ้างองค์การ ได้รับความรู้และ ในบทบาทและหน้าที่
"เพิ่มประสิทธภิาพ บริหารส่วนจังหวดั ประสบการณ์ และเพิ่มประสบการณ์
การปฏบิติัราชการใหก้ับ ปตัตานี และทศันศึกษา เพื่อน ามาใช้ ในการท างาน
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ดูงาน ในการปฏบิติังาน
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ปตัตานี"
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

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

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
แนวทางพัฒนาที ่1.7 การบริหารจัดการทีดี่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้ จัดอบรมสมาชิกสภา 2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละ 90 ของบคุลากร ท าใหส้มาชิกสภา อบจ. ส านักปลัดฯ
ผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ. สร้างวสัิยทศัน์ที่ดี อบจ. และข้าราชการ ได้มีความรู้และวสัิยทศัน์ และข้าราชการมีวสัิยทศัน์
และข้าราชการองค์การ แก่สมาชิกสภา อบจ. พร้อมทศันศึกษาดูงาน ที่กวา้งไกล ที่กวา้งไกล
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี และข้าราชการ

4 โครงการเลือกต้ังสมาชิก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ จัดการเลือกต้ังสมาชิก 200,000       200,000       200,000       ประชาชนใช้สิทธิ ประชาชนได้ท าหน้าที่ ส านักปลัดฯ
สภาองค์การบริหาร การปกครองระบอบ สภา อบจ.ปตัตานี ออกเสียงเลือกต้ัง ของชนชาวไทยและได้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ประชาธปิไตยอันมี และนายก อบจ. ไม่น้อยกวา่ 70% ผู้บริหาร และ ส.อบจ.
และนายกองค์การบริหาร พระมหากษตัริย์ เปน็ไปด้วยความ ของจ านวนผู้มีสิทธิ ที่มีความรู้ความสามารถ
ส่วนจังหวดัปตัตานี เปน็ประมุข เรียบร้อยโดยสุจริต เลือกต้ัง และมีบตัร ในการพฒันาทอ้งถิ่น

เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้สิทธิ และเที่ยงธรรม เสียไม่เกิน 3%
และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย
เพื่อใหก้ารได้มาซ่ึง
ผู้บริหารทอ้งถิ่น
และ ส.อบจ. เปน็ไปด้วย
ความบริสุทธิ ์และยุติธรรม

5 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี จัดอบรมใหก้ับ 200,000       200,000       200,000       ข้าราชการองค์การ ข้าราชการได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
จริยธรรม เพื่อพฒันา ใหบ้คุลากรสามารถ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวดั ในการปฏบิติัหน้าที่
ศักยภาพบคุลากรในสังกัด น าหลักคุณธรรม บริหารส่วนจังหวดั ปตัตานีได้น าความรู้ ราชการ โดยน าหลัก
องค์การบริหารส่วนจังหวดั จริยธรรมมาใช้ในการ ปตัตานี คู่คุณธรรมในการ คุณธรรมมาพฒันา
ปตัตานี ด าเนินชีวติ การปฏบิติังาน ปฏบิติัราชการ ควบคู่กันใหเ้กิด

และรู้จักการท างานเปน็ทมี ด้วยความโปร่งใส ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
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6 โครงการอบรมเพื่อพฒันา -เพื่อใหข้้าราชการ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 600,000       600,000       600,000       ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
ศักยภาพบคุลากร และพนักงานจ้างได้มี บคุลากรองค์การบริหาร ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
องค์การบริหาร ความรู้ความเข้าใจ ส่วนจังหวดัปตัตานี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมาย
ส่วนจังหวดัปตัตานี และมีทกัษะวธิปีฏบิติั เกี่ยวกับระเบยีบ ในภาคปฏบิติัราชการ

ราชการตามระเบยีบ และกฎหมายที่ใช้ ได้ถูกต้อง และมี
-เพื่อใหข้้าราชการ ในการปฏบิติังาน ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
และพนักงานจ้างได้รับ
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง
และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ในการ
ปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธภิาพ

7 โครงการปอ้งกันการ เพื่อใหค้วามรู้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง 10,000         10,000         10,000         ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัดฯ
กระท าผิดวนิัยของ ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด จ้าง และลูกจ้าง จ้าง และลูกจ้างองค์การ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เกี่ยวกับวนิัย องค์การบริหารส่วน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ บริหารส่วนจังหวดั
และลูกจ้างองค์การบริหาร และจริยธรรมของ จังหวดัปตัตานี 60 ได้รับความรู้ ปตัตานี ได้รับความรู้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ข้าราชการองค์การบริหาร ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับวนิัยและ

ส่วนจังหวดัปตัตานี วนิัยและจริยธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
เพื่อรณรงค์การรักษาวนิัย ข้าราชการ และมีจิตส านึกที่ดี
และจริยธรรมของ
ข้าราชการ อบจ.ปน.
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8 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหห้น่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 500,000       500,000       500,000       ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
ภาษามือใหก้ับ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษามือ สามารถติดต่อส่ือสาร
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ส่ือสารกับคนหหูนวกได้ ทั้ง 12 อ าเภอ ติดต่อส่ือสารได้ กับคนหหูนวกได้

ร้อยละ 60
9 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่และ จ้างเหมาบริการ 6,000,000     6,000,000     6,000,000     ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธอ์งค์การ ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม โดยจัดท าโปสเตอร์ ทราบผลการด าเนิน ผลการด าเนินกิจกรรม
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี งานต่าง ๆ ของ อบจ. โฆษณา หรืองานอื่น ๆ กิจกรรมของ อบจ. ด้านต่าง ๆ

ใหป้ระชาชนรับรู้ทั่วกัน ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น
10 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร าลึกถึงพระมหา ผู้บริหาร ส.อบจ. 50,000         50,000         50,000         ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส านักปลัดฯ

วนัทอ้งถิ่นไทย กรุณาธคุิณแหง่พระบาท และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการ ได้ร าลึกถึงพระมหา
สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ขององค์การบริหาร ได้ร าลึกถึงพระมหา กรุณาธคุิณองค์แหง่
เจ้าอยู่หวัที่ได้ทรง ส่วนจังหวดัปตัตานี กรุณาธคุิณองค์แหง่ พระบาทสมเด็จพระจุล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จัดต้ังใหม้ีสุขาภบิาล พระจุลจอมเกล้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เปน็แหง่แรก เจ้าอยู่หวัและ ตระหนักถึงบทบาท
ของประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาท ของตนในการบริการ
และเพื่อเผยแพร่บทบาท ของตน ประชาชนและพฒันา
ภารกิจ ผลงานและความ ชุมชน
ส าคัญขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี
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11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อใหผู้้เข้ารับการ จัดอบรมใหค้วามรู้ 200,000       - - จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจสภาฯ
"การพฒันาทกัษะประชุม ฝึกอบรมได้ทราบ บทบาทในการประชุม การอบรม ได้รับความรู้ในกระบวน
สภาทอ้งถิ่นกับบทบาท กระบวนการและขั้นตอน และระเบยีบ กฎหมาย การและขั้นตอนในการ

เกี่ยวกับการประชุม ที่เกี่ยวข้อง ประชุมสภา 
สภาองค์การบริหาร ได้อย่างถูกต้อง
ส่วนจังหวดัปตัตานี

12 โครงการส่งเสริมวชิาการ เพื่อส่งเสริมเจตคติ จัดฝึกอบรมบรรยาย 265,560       - - ครูและบคุลากรทางการ ข้าราชการครูและบคุลากร กองแผนฯ
ข้าราชการครูและบคุลากร และทศันคติที่ดีต่อการ ใหค้วามรู้แก่ข้าราชการครู ศึกษาได้น าความรู้ ทางการศึกษาปฏบิติังาน
ทางการศึกษา ปฏบิติังานครูและบคุลากร และบคุลากรทางการ มาปรับปรุงการเรียน ในหน้าที่อย่างมี

ทางการศึกษา ศึกษา การสอน ร้อยละ 70 ประสิทธภิาพ
13 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือ เพื่อเสริมสร้างความ -ประชุมชี้แจงกรอบ 150,000       150,000       150,000       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 โครงการรอมฎอนสัมพนัธ์ เพื่อรับทราบสภาพปญัหา จัดเวทแีลกเปล่ียนในการ 250,000       250,000       250,000       จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าใหช้่องวา่งระหวา่งผู้น า กองแผนฯ
และร่วมแลกเปล่ียน แก้ไขปญัหาต่าง ๆ ตามกลุ่มเปา้หมาย ศาสนากับส่วนราชการ  
ความคิดเหน็ในการแก้ไข และรับนโยบายการพฒันา ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 85 และสร้างความเข้าใจอันดี  
ปญัหาต่าง ๆ ร่วมกัน จังหวดัจาก ผู้วา่ราชการ
และผู้น าทอ้งถิ่น จังหวดัปตัตานี 

และ นายก อบจ.ปน.
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15 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพื่อวางกรอบแนวทาง ด าเนินการจัดท าเวที 500,000       500,000       500,000       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.
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. ธรรมาธปิไตยและเครือข่าย วางแผนพฒันาจังหวดั ในการจัดท าแผนชุมชน

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

52



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

17 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อพฒันาข้าราชการครู น าบคุลากรกองการศึกษา 350,000       350,000       350,000       ข้าราชการครูและบคุลากร บคุลากรได้รับความรู้ความ กอง การศึกษาฯ
ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา และบคุลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถและพฒันาตนเอง
บคุลากรกองการศึกษา ใหม้ีความรู้ใหม่ๆ ทางการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความรู้ใหม่ๆ รู้เทา่ทนัเหตุการณ์
ศาสนาและวฒันธรรม  และสามารถน ามาพฒันา ในสังกัด อบจ.ปตัตานี และสามารถน ามาพฒันา ในปจัจุบนั
และโรงเรียนในสังกัด การจัดการบริหารองค์กร ศึกษาดูงานโรงเรียน การจัดการบริหารองค์กร

และพฒันาการจัดการ สังกัด อปท. และการศึกษาได้
ศึกษา สร้างความสามัคคี
ระหวา่งกองการศึกษาฯ 
ครู/บคุลากรทางการ
ศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา

18 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร 300,000       300,000       300,000       บคุลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบคุลากร กอง การศึกษาฯ
เพื่อพฒันาบคุลากร และบคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ทางการศึกษาของโรงเรียน
ทางการศึกษาของโรงเรียน น าความรู้และเทคโนโลยี ในสังกัด อบจ.ปตัตานี ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี 
ในสังกัดองค์การบริหาร วธิกีารสอนใหม่ๆที่ได้ ได้รับการฝึกอบรมในด้าน และสามารถน ามาพฒันา ได้รับการฝึกอบรมในด้าน
ส่วนจังหวดัปตัตานี จากการอบรมสัมมนา วชิาการ การจัดการเรียนการสอน วชิาการ สามารถน าไปใช้

มาพฒันาการจัดการเรียน และมีความพงึพอใจ ได้อย่างถูกต้องและเทา่ทนั
การสอนเกิดความสามัคคี ในการเข้าร่วมกิจกรรม กับโลกปจัจุบนั
ในหมู่คณะ มากวา่ร้อยละ 85
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1 โครงการซ่อมแซมบา้นพกั เพื่อซ่อมแซมบา้นพกั บา้นพกัข้าราชการ 100,000        -  - มีบา้นพกัพร้อม เพื่อเปน็การสร้างขวญั ส านักปลัดฯ
ข้าราชการและลูกจ้าง ที่เกิดการช ารุดเสียหาย และลูกจ้างในสังกัด ในการเข้าอยู่ และก าลังใจใหก้ับ

ใหส้ามารถพกัอาศัยได้ อบจ.ปตัตานี ผู้ใต้บงัคับบญัชา
เปน็ปกติ

2 โครงการก าจัดปลวก เพื่อรักษาทรัพย์สิน บา้นพกัข้าราชการ 100,000        -  - ก าจัดปลวกตาม ก าจัดปลวกได้หมดภายใน ส านักปลัดฯ
ของทางราชการใหส้ามารถ และลูกจ้าง อาคาร จ านวนคร้ังได้ตาม อาคารส านักงาน บา้นพกั
ใช้งานได้ตามปกติ ส านักงาน และสถานที่ ก าหนดระยะเวลา ข้าราชการและลูกจ้าง
เพื่อปอ้งกันและก าจัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริเวณสถานที่
ปลวกและแมลง บริเวณ ของ อบจ.ปตัตานี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อาคารส านักงาน อบจ.ปตัตานี
และบริเวณอาคารสถานที่
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ปตัตานี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคุีณภาพ
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3 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงเวบ็ไซต์ ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 30,000         30,000         30,000         มีประชาชนและ อบจ.ปตัตานี ได้มีการ ส านักปลัดฯ
ฐานข้อมูลเวบ็ไซต์/ ของ อบจ.ปตัตานี เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต ผู้สนใจเข้าชม ปรับปรุงและพฒันา
อินเตอร์เน็ตขององค์การ เพื่อใหบ้ริการต่างๆ เพื่อเพิ่มสัญญาณ เวบ็ไซต์ปลีะ เวบ็ไซต์อย่างต่อเนื่อง
บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี แก่ประชาชนในพื้นที่ ใหค้รอบคลุม ไม่ต่ ากวา่ 100 คน ประชาชนสามารถติดต่อ

และผู้ที่สนใจในรูปแบบ ส่ือสารและเข้าถึงข้อมูล
ของการส่ือสารสองทาง ของ อบจ.ปตัตานีผ่าน
ใหเ้กิดประสิทธภิาพ บริการทางอินเตอร์เน็ต

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหม้ีสภาพแวดล้อมที่ดี จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000          -  - การปฏบิติังาน สร้างบรรยากาศในการ ส านักปลัดฯ
ปรับอากาศ ในการท างาน แยกส่วน ชนิดแขวน มีประสิทธภิาพ ท างาน

ขนาดไม่ต่ ากวา่ เพิ่มมากขึ้น
24,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 22,700          -  - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ
ปร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED มีประสิทธภิาพ รวดเร็วในการปฏบิติังาน

รวดเร็ว จ านวน 3 เคร่ือง มากขึ้น ร้อยละ 80
6 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ - 200,000        - มีโต๊ะอเนกประสงค์ การประชุม และการ ส านักปลัดฯ

อเนกประสงค์ ความคล่องตัวในการ จ านวน 50 ตัว พร้อมใช้ปฏบิติังาน จัดงานต่างๆ เปน็ระเบยีบ
ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร  เรียบร้อยและเกิดความ
ประชุม, การจัดงานรัฐพธิ ี คล่องตัว
และการจัดงานต่าง ๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
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7 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 56,400          -  - จัดซ้ือได้ตาม เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด เปา้หมายที่ก าหนด รวดเร็วในการปฏบิติังาน
แบบต้ังโต๊ะ รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏบิติัการ และพร้อมใช้

ส าหรับเคร่ืองไมโคร ในการปฏบิติังาน
คอมพวิเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM 
ชุดติดต้ัง และโต๊ะ-เก้าอี้
จ านวน 3 ชุด

8 โครงการจัดซ้ือรถพยาบาล เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จัดซ้ือรถพยาบาล - 10,000,000    - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
กู้ชีพฉุกเฉิน ความช่วยเหลือเบื้องต้น ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ 
(รถยนต์กู้ชีพกู้ภยั) ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย ใหแ้ก่หน่วยงาน ยามบาดเจ็บ/ ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย

ฉุกเฉินอย่างทนัทว่งท ี ราชการ เจ็บปว่ย ได้  ได้อย่างทนัทว่งที
ร้อยละ 80

9 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือเก้าอี้ ระดับ 3-6 30,000          -  - มีเก้าอี้ ระดับ 3-6 เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
ราชการ จ านวน 5 ตัว พร้อมในการ ในการท างาน

ปฏบิติังาน
10 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 200,000        -  - มีเก้าอี้พลาสติก การประชุมและการ ส านักปลัดฯ

พลาสติก ความคล่องตัวในการ จ านวน 500 ตัว ที่เพยีงพอในการ จัดงานต่างๆ 
ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร ปฏบิติังาน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ประชุม, การจัดงานรัฐพธิ ี และเกิดความคล่องตัว
และการจัดงานต่าง ๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย
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11 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 13,200          -  - การปฏบิติังาน ท าใหก้ารปฏบิติังาน ส านักปลัดฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธภิาพเพิ่ม มีประสิทธภิาพ

จ านวน 4 เคร่ือง มากขึ้น ร้อยละ 80
12 โครงการจัดซ้ือโต๊ะท างาน เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือโต๊ะท างาน 13,000          -  - มีโต๊ะท างาน เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ

แบบเหล็กปดิผิวด้วยพวีซีี ราชการ แบบเหล็กปดิผิวด้วย เพยีงพอในการ และรวดเร็วในการ
พวีซีี มีขนาด 3 ล้ินชัก ปฏบิติัราชการ ปฏบิติังาน
จ านวน 2 ชุด

13 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือโต๊ะ 20,000          -  - มีโต๊ะอเนกประสงค์ เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ เพยีงพอในการ และรวดเร็วในการ
ขนาด 30X72 นิ้ว ขนาด 30X72 นิ้ว ปฏบิติัราชการ ปฏบิติังาน

พร้อมเก้าอี้แบบมีพนัก 
มีล้อ จ านวน 1 ชุด

14 โครงการจัดซ้ือโต๊ะพร้อม เกิดความคล่องตัว และมี จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 98,180         - - ผู้บริหารทอ้งถิ่น  หวัหน้า การปฏบิติังานเกิดความ กองกิจการสภาฯ
เก้าอี้ส าหรับประชุม ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับประชุม  ส่วนราชการ  บคุลากร คล่องตัวและมี

จ านวน 1 ชุด ขององค์การบริหารส่วน ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
จังหวดัปตัตานี  ร้อยละ  
ร้อยละ  90  มีโต๊ะพร้อม
เก้าอี้ส าหรับประชุม

15 โครงการติดต้ังเคร่ืองเสียง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน โครงการจัดซ้ือ 75,500         - - ผู้บริหารทอ้งถิ่น  หวัหน้า การปฏบิติังานเกิดความ กองกิจการสภาฯ
พร้อมไมค์ประชุม ราชการขององค์การ ชุดเคร่ืองเสียง ส่วนราชการ  บคุลากร คล่องตัวและมี

บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด ของ อบจ.ปน. ร้อยละ  90 ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
เกิดความคล่องตัว และมี มีเคร่ืองเสียงใช้ที่มีคุณภาพ
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น และประสิทธภิาพ
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16 โครงการจัดซ้ือจอภาพ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 8,600           - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
แบบ LCD หรือ LED เปน็ไปด้วยความสะดวก หรือ LED จ านวน ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว 2 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
17 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 39,600         - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏบิติัการ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน

ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
จ านวน 2 ชุด

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 6,400            -  - การปฏบิติังาน ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองแผนฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธภิาพเพิ่ม มีประสิทธภิาพ

จ านวน 2 เคร่ือง มากขึ้น ร้อยละ 80
19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 31,600         - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED เกิดความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
รวดเร็ว จ านวน 4 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน

20 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 130,000       130,000       130,000       การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองคลัง
เอกสาร เกิดความคล่องตัว จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่ม และรวมเร็วในการ

ถูกต้องและรวดเร็ว มากขึ้นร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
21 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อความสะอาดและมี จ้างเหมาบริการท าความ 216,000        -  - ร้อยละ 70 ของ หอ้งน้ าและสภาพ กองคลัง

ท าความสะอาดและดูแล สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด จ านวน 2 คน ประชาชนที่มาใช้ แวดล้อมภายใน
ต้นไม้บริเวณสถานีขนส่ง บริการมีความ บริเวณสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี พงึพอใจ มีความสะอาดดี
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22 โครงการจ้างเหมาพนักงาน เพื่อความคล่องตัวในการ จ้างเหมาพนักงานขายต๋ัว, 108,000        -  - ประชาชนที่ใช้บริการ เกิดความสะดวก กองคลัง
ขายต๋ัว,ประชาสัมพนัธ์ ปฏบิติังาน ประชาสัมพนัธส์ถานี ได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการ
ประจ าสถานีขนส่ง ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 ปฏบิติังาน
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี ปตัตานี

23 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อความสะดวกและความ ก่อสร้างอาคาร 1,500,000      -  - ประชาชนที่มาใช้ สถานีขนส่งมีอาคาร กองคลัง
อเนกประสงค์ภายในสถานี ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์ เอนกประสงค์ ขนาด บริการเกิดความ ที่ปลอดภยัและเปน็
ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั สินของประชาชน 5.50 x 27.00 ม. สะดวกและความ ระเบยีบ
ปตัตานี (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) ปลอดภยั ร้อยละ 90

24 โครงการก่อสร้างอาคาร  เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างอาคารที่พกัผู้โดย 950,000        -  - ประชาชนที่มาใช้ สถานีขนส่งมีอาคาร กองคลัง
ที่พกัผู้โดยสารและจุดรับ ความเปน็ระเบยีบเรียบ สารและจุดรับส่งสินค้า บริการเกิดความพงึพอ เปน็สัดส่วนและมี
ส่งสินค้าสถานีขนส่งผู้โดย ร้อย ขนาดกวา้ง 5.50x15.00 ม. ใจและเปน็ระเบยีบ ความเปน็ระเบยีบ
สารจังหวดัปตัตานี (ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด) เรียบร้อย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

ร้อยละ  90
25 โครงการต่อเติมหอ้ง เพื่อใหเ้กิดความสะดวก หอ้งจ าหน่ายต๋ัว 60,000          -  - เพิ่มความสะดวกใน เจ้าหน้าที่มีความ กองคลัง

จ าหน่ายต๋ัวภายในสถานี และเปน็ระเบยีบเรียบร้อย จ านวน 3 หอ้ง ขนาด การปฏบิติังาน คล่องตัวในการปฏบิติั
ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั 3.00 x 2.90 ม., ร้อยละ 80 งานและและประชา
ปตัตานี 3.00 x 2.20  ม., ชนที่มาใช้บริการได้

และ 2.30 x 2.20  ม. รับความสะดวก
(ตามแบบที่ อบจ. ก าหนด)

26 โครงการจัดซ้ือกล้องวงจร เพื่อสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือเคร่ืองกล้องโทรทศัน์ 30,000          -  - เพิ่มประสิทธภิาพ  เจ้าหน้าที่และผู้มา กองคลัง
ปดิสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดูแลความปลอดภยัใน วงจรปดิ พร้อมติดต้ัง ในการรักษาความ ใช้บริการเกิดความ
จังหวดัปตัตานี ชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 1 ชุด (4ตัว) ปลอดภยั ร้อยละ 80 ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน
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27 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้พกั เพื่อบริการประชาชนที่มา ซ้ือเก้าอี้พลาสติกมีพนักพงิ 35,000          -  - ประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีที่นั่งที่ กองคลัง
คอย 4  ที่นั่ง ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง ขนาด 200 x 50x สถานีขนส่ง มีที่นั่ง เหมาะสมและเปน็

จังหวดัปตัตานี 74 ซม. จ านวน 10 ชุด รอรถโดยสาร ระเบยีบเรียบร้อย
28 โครงการจัดซ้ือพดัลม เพื่อเพิ่มความสะดวก จัดซ้ือพดัลมเพดาน 15,000          -  - การปฏบิติังานของ เจ้าหน้าที่มีความ กองคลัง

เพดาน ภายในสถานีขนส่ง ในการปฏบิติังาน ขนาด 16 นิ้ว       เจ้าหน้าที่มีประสิทธิ คล่องตัวในการปฏบิติั
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี จ านวน 12 ตัว ภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เพิ่มขึ้น

29 โครงการจัดซ้ือสัญญาณ เพื่อบริการใหป้ระชาชน จัดซ้ือดาวเทยีม 8,000            -  - ประชาชนมาใช้บริการ ประชาชนได้รับรู้ กองคลัง
จานดาวเทยีม ณ สถานีขนส่ง อบจ.ปน. ขนาด 5 ฟตุ เกิดความพงึพอใจ ข่าวสารและความ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 บนัเทงิ

30 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม  เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือเก้าอี้บนุวมขาเหล็ก 18,000          -  -  มีหอ้งประชุมที่เปน็  จะมีความสะดวก กองคลัง
ขาเหล็กใช้ในหอ้งประชุมที่ ที่เหมาะสมและเปน็ จ านวน 30 ตัว ระเบยีบเรียบร้อย และความคล่องตัว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ระเบยีบ และเปน็สัดส่วน ในการประชุมทกุคร้ัง
จังหวดัปตัตานี

31 โครงการจัดซ้ือโต๊ะขาเหล็ก  เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือโต๊ะขาเหล็กพบัได้ 20,000          -  -  มีหอ้งประชุมที่เปน็  จะมีความสะดวก กองคลัง
พบัได้บโุฟเมก้า ส าหรับใช้ ที่เหมาะสมและเปน็ บโุฟเมก้า ระเบยีบเรียบร้อย และความคล่องตัว
ในหอ้งประชุมสถานีขนส่ง ระเบยีบ ขนาด 60x1.50x75 ม. และเปน็สัดส่วน ในการประชุมทกุคร้ัง
จังหวดัปตัตานี จ านวน 10 ตัว

32 โครงการจัดท าระบบ  เพื่อความสะดวกและ เขียนลูกสรบนผิวถนน 68,000          -  - ประชาชนได้รับความ  ประชาชนได้รับ กองคลัง
จราจรภายในสถานีขนส่ง ปลอดภยั จ านวน 22 จุด และติดต้ัง สะดวกและปลอดภยั ความสะดวกและ
ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี ปา้ยเตือน เคร่ืองหมาย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ปลอดภยั

บอกทาง จ านวน 12 ปา้ย
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33 โครงการก่อสร้างปอ้ม เพื่อดูแลความเรียบร้อย เปน็อาคาร คสล. ขนาด - 1,290,000     - ร้อยละ 20 มีที่พกั ท าใหส้ถานที่ราชการและ กองช่าง
ยามและเรือนพกัยาม ในร้ัวบริเวณสถานที่ กวา้ง 6.00 ม.ยาว 6.00 และเกิดความปลอดภยัใน บา้นพกัทางราชการได้มี
บริเวณอาคารส านักงาน ราชการเปน็การลด ม. จ านวน 3 หลัง ชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัทั้งชีวติ
องค์การบริหารส่วน ปญัหาความเดือดร้อน และทรัพย์สิน
จังหวดัปตัตานี ในชีวติและทรัพยสิน

34 โครงการจัดซ้ือรถขุด เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ 6,500,000     6,500,000      - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ตีนตะขาบไฮดรอลิค เดือดร้อนและพฒันา ไฮดรอลิค ความจุบุ้งกี้ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

คุณภาพชีวติของราษฎร ไม่น้อยกวา่ 0.9 ลบ.ม. ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง
ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ
ขนส่ง กวา่ 14.5 แรมม้า บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 

จ านวน 2 คัน ร้อยละ 50
35 โครงการจัดซ้ือรถขุด เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดชื้อรถขุดตีนตะขาบ - 6,900,000      - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง

ตีนตะขาบไฮดรอลิค เดือดร้อนและพฒันา ไฮดรอลิค ชนิดแขน จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ชนิดแขนยาวพเิศษ คุณภาพชีวติของราษฎร ยาวพเิศษ ความจุบุ้งกี้ ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกวา่ 0.4 ลบ.ม. พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ
ขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 

กวา่ 15 ม. จ านวน 1 คัน ร้อยละ 50
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36 โครงการจัดซ้ือรถสุขา เพื่อใหม้ีรถสุขาเคล่ือนที่ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ - 8,000,000      - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เคล่ือนที่ ชนิด 6 ล้อ บริการประชาชนในงาน ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่ สะดวกสบายในการใช้

เทศกาลประเพณีหรือ ดีเซลไม้น้อยกวา่ 130 ใหบ้ริการประชาชน บริการรถสุขาเคล่ือนที่
กิจกรรมต่าง ๆ แรงม้า ภายในติดต้ัง ร้อยละ 50 ในเทศกาล กิจกรรมต่าง ๆ 

อุปกรณ์สุขภณัฑ์หอ้ง ของจังหวดั
น้ าครบชุด จ านวน 2 คัน

37 โครงการจัดซ้ือรถผลิตน้ า เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถบรรทกุชนิด - 25,000,000    - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บริโภคจากแหล่งน้ า เดือดร้อนและพฒันา 6 ล้อ ขนาดน้ าหนัก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ธรรมชาติเปน็รถบรรทกุ คุณภาพชีวติของราษฎร บรรทกุรวม (GVW) ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง
ชนิด 6 ล้อ ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกวา่ 10,000 กก. พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ

ขนส่ง ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตน้ าด่ืม บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 
ได้ไม่น้อยกวา่ 10,000 ร้อยละ 50
ยูแอสแกลลอนต่อวนั

38 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า -  - 13,000,000   อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บรรทกุน้ าดับเพลิง เดือดร้อนและพฒันา ดับเพลิงแบบอเนก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
แบบอเนกประสงค์ คุณภาพชีวติของราษฎร ประสงค์ชนิด 10 ล้อ ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง
ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ

ขนส่ง ไม่น้อยกวา่ 220 แรงม้า บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 
บรรทกุน้ าได้ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 50
12,000 ลิตร จ านวน 
2 คัน
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39 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ - 14,000,000    - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บรรทกุเททา้ย เดือดร้อนและพฒันา เททา้ย ขนาด 10 ลบ.ม. จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ขนาด 10 ลบ.ม. คุณภาพชีวติของราษฎร ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง
ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม ดีเซลขนาดไม่น้อยกวา่ พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ

ขนส่ง 200 แรงม้า บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 
จ านวน 4 คัน ร้อยละ 50

40 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองก าจัด เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือเคร่ืองก าจัด - 15,000,000    - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด เดือดร้อนและพฒันา ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
เร่งด่วน คุณภาพชีวติของราษฎร เร่งด่วน สามารถบ าบดั ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม น้ าเสียได้สูงสุดไม่น้อย พฒันาทอ้งถิ่นและให้ จักรกล เพื่อใช้ในการ
ขนส่ง กวา่ 30 ลบ.ม./ชม. บริการประชาชน พฒันาทอ้งถิ่น 

ร้อยละ 50
41 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อบริการจัดเก็บขยะ จัดซ้ือถังขยะแบบมี 200,000        -  - ความพงึพอใจของ สถานที่อยู่สภาพสะอาด กองช่าง

ใหป้ระชาชนได้รวดเร็ว ล้อเข็นความจุ 120 ลิตร ประชาชนได้รับความ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี
และถูกสุขลักษณะ จ านวน 120 ใบ สะดวกรวดเร็ว มีความ

(สีเขียว 40 ใบ) สะอาดและกฎหลัก
(สีเหลือง 40 ใบ) อนามัย
(สีน้ าเงิน 40 ใบ)
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42 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า เพื่อก่อสร้างหอ้งน้ า ก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับ 240,000        -  - ความพงึพอใจของผู้ มีหอ้งน้ าหอ้งส้วมส าหรับ กองช่าง
ส าหรับคนพกิารบริเวณ ส าหรับคนพกิารบริเวณ คนพกิารขนาด พกิารได้รับความสะดวก คนพกิาร ทั้งการแก่
ส านักงาน อบจ.ปตัตานี ส านักงานองค์การ 2.00 X 2.40 ม. ปลอดภยัในการใช้ ผู้พกิารในการมาติดต่อ
และศูนย์ OTOP บริหารส่วนจังหวดั พร้อมสุขภณัฑ์จ านวน หอ้งน้ าหอ้งส้วม ราชการกับส านักงาน

ปตัตานีและศูนย์ 2 หอ้ง และ ระบบไฟฟา้ อบจ.ปตัตานี และ

OTOP ทุ่งนเรนท์ (ม2)/ 20000 บ.) ศูนย์ OTOP
43 โครงการเซฟเวอร์ เพื่อจัดสร้างระบบจัด จัดซ้ือระบบเซฟเวอร์ - 350,000       40,000         ร้อยละ 30 ของข้อมูล มีระบบการจัดเก็บรักษา กองช่าง

เก็บข้อมูลก่อสร้าง เก็บข้อมูลทางการ จัดเก็บข้อมูลขนาด ทางวศิวกรรมของ ข้อมูลทางวศิวกรรมอย่าง
ก่อสร้างและข้อมูล ความจ าไม่น้อยกวา่ กองช่างได้รับการเก็บ เปน็ระบบสามารถน ามา
ทางวศิวกรรม ส าหรับ 20 เทเลไบท ์และ รักษาอย่างปลอดภยั ใช้อ้างอิงได้สะดวก
กองช่าง ระบบเครือข่ายพร้อม

อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
44 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือส าหรับ -จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ 85,000         -  - ท าใหก้ารปฏบิติังาน มีเคร่ืองมือส าหรับการ กองช่าง

ประจ าโรงเก็บพสัดุ ปฏบิติังานซ่อมอุปกรณ์ ขนาดมอเตอร์ 2000 วตัต์ สะดวก รวดเร็ว ลด ปฏบิติังานต่าง ๆ ท าให้
ประจ าโรงเก็บพสัดุ พร้อมอุปกรณ์จ านวน ระยะเวลาการท างาน สามารถปฏบิติังานได้

1 เคร่ือง สวา่นกระแทก ลงประมาณร้อยละ 30 รวดเร็วและปลอดภยั
ไร้สาย ความจุแบต
เตอร่ี 18 v พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง
-แทน่เจาะขนาด 1"
มอเตอร์ 2 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
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-เคร่ืองฉีดน้ าแรงดัน
สูงขนาด 120 bar
พร้อมอุปกรณ์จ านวน
1 เคร่ือง
และเล่ือยยนต์ไฟฟา้
ความกวา้งโซ่ 11.5 นิ้ว 
ก าลังไฟ 700 W พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 เคร่ือง
-แทน่เจียรคู่ก าลังไฟ
600 W พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 แทน่ และ
เล่ือยจิ๊กซอล์ไฟฟา้ 
ก าลังไฟ 400 W พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 เคร่ือง 
และโต๊ะแทน่เล่ือย ก าลังไฟ
1800 W พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง

45 โครงการเปล่ียนหลังคา เพื่อเปล่ียนหลังคา จ้างเปล่ียนหลังคา 4,500,000     - - ผู้ปฏบิติังานในอาคาร ส านักงาน อบจ.ปตัตานี กองช่าง
ส านักงานองค์การ ส านักงาน อบจ.ปตัตานี ส านักงาน อบจ.ปตัตานี มีความพงึพอใจและ มีความแข็งแรงมั่นคง
บริหารส่วนจังหวดั ที่ช ารุดใหม้ีสภาพ เปน็หลังคามัลเทอซีล ได้รับรองความ ปลอดภยั 
ปตัตานี แข็งแรงมั่นคง พื้นที่รวม 2,200 ตร.ม. ปลอดภยั

พร้อมโครงหลังคา
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46 โครงการจัดหาเต็นท์ เพื่อใหม้ีเต็นทส์ าหรับ จัดซ้ือเต็นทผ้์าใบขนาด - 280,000       - มีวสัดุในการประกอบ สามารถสะสางการ กองช่าง
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 4.00 X 4.00 ม. กิจกรรมต่าง ๆ ของ ปฏบิติังานของ อบจ.ปน
อบจ.ปตัตานี สูง 3.00 ม. อบจ.ปตัตานี และลด ได้และใหบ้ริการแก่

พร้อมอุปกรณ์จ านวน ค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 20 สาธารณะได้
40 หลัง

47 โครงการจัดซ้ือพื้นฟลอร์ไม้ เพื่อใหม้ีฟลอร์ส าหรับ จัดซ้ือพื้นฟลอร์ไม้หรือ 50,000         - - มีอุปกรณ์วสัดุพื้นฟลอร์ สามารถใช้ในการ กองช่าง
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ วสัดุสังเคราะหโ์ครง ส าหรับการปฏบิติังาน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบจ.ปตัตานี สร้างเหล็กขนาด 1.00 ม. ของ อบจ.ปตัตานี ของ อบจ.ปตัตานี

ยาว 2.00 ม. สามารถลดลงร้อยละ 15 ได้รวดเร็วและเปน็ระบบ
สูง 0.20 ม.
พร้อมขาติดต้ังเหล็ก
สูง 0.80 ม. และอุปกรณ์
จ านวน 50 แผ่น

48 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหม้ีอุปกรณ์ปั่นไฟ จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ปั่นไฟ - 40,000         - มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วย สามารถท าใหก้ารปฏบิติั กองช่าง
ปั่นไฟเคล่ือนที่ ช่วยเหลือการใหต้ั้ง เคล่ือนที่ขนาดยนต์ เหลือการปฏบิติังาน งานของ อบจ.ปตัตานี

พร้อมของ อบจ.ปตัตานี 13 hp พร้อมอุปกรณ์ ในการปฏบิติัที่มี ได้ด าเนินการได้สะดวก
ในภาวะปกติและใน จ านวน 1 เคร่ือง สีภาพล าบาก และปลอดภยั
สถานที่ไม่สะดวก
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49 โครงการจ้างตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบอาคาร จ้างผู้ตรวจสอบอาคาร - 200,000       - อาคาร อบจ.ปตัตานี ท าใหอ้าคารของ อบจ. กองช่าง
อาคาร อบจ.ปตัตานี ที่เข้า ตรวจสภาพอาคารส านัก ได้รับการตรวจสอบและ ปตัตานี ได้รับความ

หลักเกณฑ์ตามแบบ งาน อบจ.ปตัตานี และ รับรองจากผู้ตรวจสอบ ปลอดภยัและมีการ
ควบคุมอาคารโดยผู้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารตาม พรบ.ควบคุม ตรวจสอบอย่างเปน็
ประกอบการตรวจสอบ สนามกีฬากลาง รวม อาคาร ระบบ
อาคาร จ านวน 2 หลัง

50 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อก่อสร้างศูนย์การ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ - 45,000,000   - ลดค่าใช้จ่ายในการ อปท.ในพื้นที่มีสถานที่ กองช่าง
ประชุม อบจ.ปตัตานี ประชุมการแสดงและ ประชุม ขนาดความจุ ประชุมหรือจัดกิจกรรม ประชุมหรือจัดกิจกรรมที่
(ประชาคม) การประกอบกิจการ 3,500 ตร.ม. และศูนย์ ของ อปท.ในพื้นที่ สะดวกและปลอดภยั

ขององค์กรปกครอง อาหารพร้อมที่พกั ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30
ส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดั เจ้าหน้าที่จ านวน 1 แหง่
ปตัตานีและใกล้เคียง

51 โครงการซ่อมแซม เพื่อบ ารุงรักษาอาคาร จ้างเหมาซ่อมแซม 500,000       700,000       500,000       อาคารในความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ กองช่าง
บา้นพกั บา้นพกัและอาคารใน อาคารบา้นพกัโดย ของ อบจ.ปน. ร้อยละ อาศัยในอาคารมีความ

ความรับผิดชอบของ ซ่อมแซมหรือเปล่ียน 20 ได้รับการซ่อมแซม ปลอดภยัและมีสุขภาพ
อบจ. ใหแ้ข็งแรงมั่นคง โครงสร้างที่ช ารุด จ านวน ใหม้ีความแข็งแรงขึ้น จิตที่ดี
และทนทาน 6 หลัง และซ่อมแซม

อาคารในความรับผิด
ชอบของ อบจ.ปน.
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52 โครงการติดต้ังประตู เพื่อเปดิปดิพื้นที่ภายใน จ้างติดต้ังประตูเหล็กดึง 1,500,000     - - ปอ้งกันพื้นที่ปฏบิติังาน รักษาความปลอดภยั กองช่าง
เหล็กและบนัไดเหล็ก และเปน็ทางขึ้นชั้นบน ขนาด 5.00 X 3.50 ม. และมีความปลอดภยั แก่อุปกรณ์ในโรงเก็บ

ของอาคารเก็บพสัดุ จ านวน 4 ช่อง พสัดุและท าใหก้าร
ขนาด 6.00 X 3.50 ม. ปฏบิติังานมีความ
จ านวน 1 ช่อง สะดวก
และบนัไดเหล็ก
กวา้ง 1.00 ม.
ยาว 8.00 ม.
จ านวน 1 แหง่

53 โครงการปา้ยประชา -เพื่อประชาสัมพนัธ์ ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 50,000,000   - - เพิ่มช่องทางในการรับ ประชาชนภายในพื้นที่ กองช่าง
สัมพนัธอ์ิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทาง อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดต้ัง ข้อมูลข่าวสารของทาง และบริเวณใกล้เคียง
ชนิดติดต้ังภายนอกอาคาร ราชการ ภายนอกอาคารบริเวณ ราชการองค์กรปกครอง ที่สัญจร-ไปมา สามารถ

-เพื่อประชาสัมพนัธ์ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP, ส่วนทอ้งถิ่น รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร
ภารกิจของหน่วยงาน อาคารองค์การบริหาร ของทางราชการมากยิ่งขั้น
องค์กรปกครองส่วน ส่วนจังหวดัปตัตานี, สถานี
ทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ที่รูจัก ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั
อย่างกวา้งขวางมากขึ้น ปตัตานี, สนามกีฬากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ปตัตานี
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54 โครงการปรับปรุงปา้ยชื่อ -เพื่อประชาสัมพนัธ์ ปรับปรุงปา้ยขนาด 170,000       - - อบจ มีปา้ยชื่อส านักงาน มีปา้ยชื่อหน่วยงาน กองช่าง
ส านักงานองค์การบริหาร หน่วยงาน ยาว 9.40 ม. สูง 3.00 ม. เปน็อัตลักษณ์จังหวดั ที่โดดเด่นและสวยงาม
ส่วนจังหวดัปตัตานี -สอดคล้องกับประเพณี ชายแดนใต้

วฒันธรรมในพื้นที่
55 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อเปน็พาหนะในการ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ - 750,000       - ท าใหก้ารปฏบิติังานมี การปฏบิติังานมีความ กองช่าง

บรรทกุ ขนส่งอุปกรณ์และ ขนาด 1 ตัน ความสะดวกและ สะดวกและรวดเร็ว
ใช้ในการปฏบิติังานอื่น ๆ (รถยนต์กระบะ) คล่องตัวจากเดิม มากขึ้น

ขนาดเคร่ืองยนต์ ร้อยละ 20
2,500 ซีซี

56 โครงการจัดซ้ือชุดรับแขก เพื่อใช้ส าหรับงานพธิกีาร จัดซ้ือชุดรับแขก 60,000         - - เกิดความคล่องตัวในการ ท าใหก้ารปฏบิติังานมี กอง การศึกษาฯ
จ านวน 2 ชุด ปฏบิติังาน ร้อยละ 80 ประสิทธภิาพ

57 โครงการจัดท าตู้เก็บ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดท าตู้เก็บเอกสารแบบ 170,000       - - การจัดเก็บเอกสาร เพื่อความเปน็ระเบยีบ กอง การศึกษาฯ
เอกสาร แบบบานเล่ือน เอกสารใหเ้ปน็ระเบยีบ แบบบานเล่ือนกระจก เปน็ระเบยีบร้อยละ 90 และดูสวยงาม สะดวก
กระจก เรียบร้อย สามารถค้นหา ขนาด 0.35 ม. ต่อการค้นหาข้อมูล

ได้ง่าย ยาว 4.60 ม. สูง 2.50 ม. ในการปฏบิติังาน
จ านวน 2 ตู้

58 โครงการจัดซ้ือโพเดียม เพื่อใช้ส าหรับงานพธิกีาร จัดซ้ือโพเดียมส าเร็จรูป 30,000           -   - เกิดความคล่องตัวในการ ท าใหก้ารปฏบิติังาน กอง การศึกษาฯ
ปฏบิติังาน ร้อยละ 80 มีประสิทธภิาพ

59 โครงการแผงกั้นเหล็ก เพื่อจัดระบบจราจร จัดแผงกั้นเหล็กแบบมี 45,000         - - ความพงึพอใจจากการใช้ มีความสะดวก 
มีล้อเล่ือน ภายในสนามกีฬา ล้อเล่ือนขนาด ยาว 2.2 ม. เส้นทางจราจรสนามกีฬา ปลอดภยั ในการใช้

สูง 1 ม. จ านวน 10 แผง ร้อยละ 80 สนามกีฬา
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60 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตัด
หญ้าแบบสะพายไหล่แบบ

ใช้ในการตัดหญ้า 
ปรับปรุงภมูิทศัน์พื้นที่

เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
ไหล่แบบข้อแข็ง 4 เคร่ือง 

48,000         -  - สนามกีฬามีความสะอาด สนามกีฬามีความสะอาด กอง การศึกษาฯ
หญ้าแบบสะพายใหล่ สนามกีฬาและสนาม ไหล่ แบบข้อแข็ง เปน็ระเบยีบ ร้อยละ 80 สวยงาม เปน็ระเบยีบ 
แบบข้อแข็ง ฟตุบอลใหอ้ยู่ในสภาพ จ านวน 3 เคร่ือง สนามฟตุบอลได้มาตรฐาน

ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ในการแข่งขันฟตุบอล
61 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 500,000       - - เพิ่มประสิทธภิาพในการ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กอง การศึกษาฯ

วงจรปดิ CCTV ดูแลความปลอดภยั CCTV พร้อมติดต้ัง รักษาความปลอดภยั และทรัพย์สินมากขึ้น และ
ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 16 ตัว 7 จุด สามารถแก้ไขปญัหา 

เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ
ในพื้น 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต้

62 โครงการจัดซ้ือกระดาน เพื่อพฒันาระบบการ จัดซ้ือกระดานอัจฉริยะ 150,000       - - -ส่ือมีจ านวนเพยีงพอกับ ครูและนักเรียน ได้มีส่ือและ กอง การศึกษาฯ
อัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์ จัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้อง พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จ านวนนักเรียน สามารถสอนนักเรียนใหม้ี
ติดต้ัง กับเจตนารมณ์ของ และโปรแกรม ระบบสัมผัส -นักเรียนได้รับความรู้จาก คุณภาพได้

หลักสูตร หน้าจอชนิดจุดตัด ส่ือที่ทนัสมัยและเกิดการ
อินฟาเรด มีขนาดจอภาพ เรียนรู้
ไม่น้อยกวา่ 60 นิ้ว 
ความละเอียดไม่น้อยกวา่
1,920X1,080 พกิเซล

63 โครงการจ้างเหมา เพื่อท าความสะอาดหอ้งน้ า ประชาชนที่มาใช้บริการ 108,000       - - หอ้งน้ าภายในสนามกีฬา หอ้งน้ าภายในสนาม กอง การศึกษาฯ
ท าความสะอาดหอ้งน้ า ภายในสนามกีฬา สนามกีฬากลาง สะอาดและประชาชน กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี
ภายในสนามกีฬากลาง มาตรฐาน อบจ.ปตัตานี ร้อยละ 80 มีความพงึพอใจ สะอาดและมีสภาพ
อบจ.ปตัตานี ในการใช้บริการ แวดล้อมที่ดี
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64 โครงการจัดซ้ือรถตู้ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน - 3,000,000     3,000,000     สามารถนิเทศ ติดตาม สามารถนิเทศ ติดตาม กอง การศึกษาฯ
ตรวจราชการโรงเรียน และประเมินผลการจัดการ และประเมินผลการจัดการ
ในสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานอื่น ได้อย่าง ของหน่วยงานอื่น ได้อย่าง
คล่องตัวและรวดเร็ว คล่องตัวและรวดเร็ว

65 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อใหโ้รงเรียนมี จัดตกแต่งบริเวณโรงเรียน 10,000         10,000         10,000         โรงเรียนมีการปรับปรุง โรงเรียนมีภมูิทศัน์ โรงเรียน
และสภาพแวดล้อมภายใน บรรยากาศน่าอยู่ ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อม สวยงามน่าอยู่ บา้นเขาตูม
โรงเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อใช้ เหมาะส าหรับการจัด

เปน็สถานที่พกัผ่อน กิจกรรมการเรียนการสอน
หย่อนใจส าหรับนักเรียน
และผู้ปกครอง ร้อยละ100

66 โครงการเชื่อมต่อ เพื่อส่งเสริมทกัษะการ ติดต้ังอินเตอร์เน็ต 33,000         33,000         33,000         โรงเรียนมีระบบ มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ใน โรงเรียน
อินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลการศึกษา ความเร็วสูง อินเตอร์เน็ตใช้ ร้อยละ100 โรงเรียน บา้นเขาตูม

และอื่นๆ 
67 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก 300,000       - - โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น โรงเรียน

เด็กและปรับปรุงภมูิทศัน์ และปรับปรุงภมูิทศัน์ และปรับปรุงภมูิทศัน์ เพยีงพอส าหรับนักเรียน เพยีงพอส าหรับนักเรียน บา้นเขาตูม
ในโรงเรียน และมีภมูิทศัน์ที่สวยงาม และมีภมูิทศัน์ที่สวยงาม

ร้อยละ 100
68 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหม้ีอาคารเรียน นักเรียน ครูและบคุลากร 200,000       - - นักเรียน ครูและบคุลากร นักเรียน ครูและบคุลากร โรงเรียน

อาคารเรียน ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภยั ใช้ประโยชน์จากอาคาร ใช้ประโยชน์จากอาคาร บา้นเขาตูม
ได้อย่างปลอดภยั ได้อย่างปลอดภยั 
ร้อยละ 100
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69 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อรักษาสภาพโรงเรียน -ปรับปรุงอาคารเรียน 1,075,000     - - อาคารเรียนได้มาตรฐาน อาคารเรียนมีความคงทน โรงเรียน
และอาคารเรียนใหม้ี -ปรับปรุงหอ้งสมุด ที่ก าหนด สภาพแวดล้อมสวยงาม บา้นเขาตูม
ความคงทนถาวร -ทาสีอาคารเรียน เปน็ระเบยีบ และ
สวยงามน่าอยู่ -ต่อเติมโรงอาหาร ถูกสุขลักษณะ

70 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เปน็ที่ประกอบ ก่อสร้างอาคาร - 3,000,000     - โรงเรียนมีอาคารเอนก โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
เอนกประสงค์ 2 ชั้น อาหารและเปน็โรงอาหาร เอนกประสงค์ 2 ชั้น ประสงค์ 2 ชั้นเพื่อจัด มีอาคารเอนกประสงค์ บา้นตะบงิตีงี

ของนักเรียน ใช้เปน็สถานที่ กิจกรรมต่างๆร้อยละ 100 2 ชั้น เพื่อจัดกิจกรรม
ละหมาดของนักเรียน ต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ
และบคุคลากรในโรงเรียน
และเปน็สถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้

71 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ 100,000       90,000         90,000         โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
บริเวณโรงเรียน เปน็ระบบระเบยีบเรียบร้อย โรงเรียน มีภมูิทศัน์สวยงาม มีภมูิทศัน์สวยงาม บา้นตะบงิตีงี

เอื้อต่อการเรียนรู้ เปน็ระบบระเบยีบเรียบร้อย เปน็ระบบระเบยีบ
ของนักเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ของ เรียบร้อยเอื้อต่อการเรียนรู้

นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียน
72 โครงการปรับปรุงหอ้ง เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสม ครูและบคุลากร สามารถ 350,000       - - โรงเรียนมีหอ้งส านักงาน มีหอ้งส านักงานและหอ้ง โรงเรียน

ส านักงานและหอ้ง กับการปฏบิติังาน ใช้หอ้งส านักงาน และหอ้งปฏบิติัการ ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ บา้นตะบงิตีงี
ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ ความสะอาดและสวยงาม และหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์ เหมาะสม ที่สะอาด น่าอยู่ 
โดยใช้กระเบื้องปพูื้น วทิยาศาสตร์ที่สะอาด กับการปฏบิติังาน และสามารถปฏบิติังาน

น่าอยู่ เหมาะสมกับการ ร้อยละ 100 ได้อย่างเต็มความสามารถ
ปฏบิติังาน 
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73 โครงการจัดซ้ือพดัลม เพื่อใช้ในการระบาย จัดซ้ือพดัลมติดผนัง 15,000         - - โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
ติดผนัง ขนาดใบพดั ความร้อน ใช้ในการจัด ขนาดใบพดั 16 นิ้ว มีพดัลมใช้ระบาย ได้เข้าร่วมกิจกรรม บา้นตะบงิตีงี
16 นิ้ว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จ านวน 15 เคร่ือง ความร้อน อย่างมีความสุข

74 โครงการจัดซ้ือศาลา เพื่อเปน็ที่จัดกิจกรรม นักเรียนสามารถใช้ศาลา - 500,000       - โรงเรียนมีศาลาจัดกิจกรรม โรงเรียนมีศาลาจัดกิจกรรม โรงเรียน
ที่อ่านหนังสือนอกหอ้งเรียน การเรียนการสอน ท ากิจกรรมการเรียน การเรียนการสอน การเรียนการสอน บา้นตะบงิตีงี
เพื่อรองรับโครงการ นอกหอ้งเรียน มีที่ร่ม การสอนนอกหอ้งเรียน ร้อยละ 80 นอกหอ้งเรียน มีที่ร่ม
หอ้งสมุดมีชีวติ พกัผ่อนหลังการเล่นกีฬา พกัผ่อนหลังการเล่นกีฬา 

และเปน็ที่อ่านหนังสือ และเปน็ที่อ่านหนังสือ
ในเวลาวา่ง ในเวลาวา่ง

75 โครงการเชื่อมทางเดินเทา้ เพื่อเปน็ทางเดินของ นักเรียนและบคุคลากร 100,000       - - โรงเรียนมีทางเดินเทา้ นักเรียนและบคุคลากร โรงเรียน
ระหวา่งอาคารเรียนส าหรับ นักเรียนและบคุคลากร ในโรงเรียน ระหวา่งอาคารเรียน ในโรงเรียนได้ใช้ทางเดิน บา้นตะบงิตีงี
นักเรียนและบคุคลากร ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน เทา้ระหวา่งอาคาร 
ในโรงเรียน และบคุคลากรในโรงเรียน สะดวกรวดเร็วในการ

ร้อยละ 100 ปฏบิติักิจกรรมต่างๆ 
76 โครงการจัดหาตู้เหล็ก เพื่อความเปน็ระเบยีบ หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร 14,000         - - หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน

เก็บเอกสารบานเปดิทบึ เรียบร้อยในการเก็บ และมีความเปน็ระเบยีบ และมีความเปน็ระเบยีบ และมีความเปน็ระเบยีบ บา้นตะบงิตีงี
4 ชั้นส าหรับหอ้งอนุบาล เอกสารสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ เรียบร้อยสะดวกต่อการ
จ านวน 2 ตู้ ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ร้อยละ 100 ปฏบิติังาน

77 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร มีตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 100,000       - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
ล๊อกเกอร์ จ านวน 8 ตู้ ใหเ้ปน็ระบบ ระเบยีบ ของโรงเรียนอย่างเปน็ สารสนเทศอย่างเปน็ระบบ สารสนเทศอย่างเปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี

และสวยงามสะดวกในการ ระบบ ง่ายและสะดวก ง่ายและสะดวกต่อการ ง่ายและสะดวกต่อการ
หยิบใช้งาน ต่อการใช้งาน ใช้งานร้อยละ 100 ใช้งาน
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78 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อใหน้ักเรียนระดับ นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน 100,000       - - นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้นั่งเรียน โรงเรียน
เก้าอี้นักเรียนไม้ทั้งตัว มัธยมศึกษาได้ใช้ ที่เหมาะสมและเปน็ อย่างเปน็ระเบยีบ ที่เหมาะสมเปน็ระเบยีบ บา้นตะบงิตีงี
ระดับมัธยมศึกษา ในการเรียน ระเบยีบ ร้อยละ 100 และใช้เก็บวางส่ิงของ
จ านวน 100 ชุด ที่จ าเปน็

79 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสารใหเ้ปน็ หอ้งพยาบาลมีตู้จัดเก็บ 10,000         - - โรงเรียนมีหอ้งพยาบาล หอ้งพยาบาลมีตู้จัดเก็บ โรงเรียน
ส าหรับจัดเก็บเอกสาร ระบบ และเปน็ระเบยีบ เอกสารใหเ้ปน็ระบบ มีเปน็ระเบยีบ เอกสารใหเ้ปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในหอ้งพยาบาล และเปน็ระเบยีบ ร้อยละ 100 และเปน็ระเบยีบ
ส าหรับหอ้งพยาบาล เพื่อรองรับการประเมิน
จ านวน 1 ตู้

80 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 300,000       - - นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียน
สนามส าหรับเด็กอนุบาล ทั้ง 4 ด้านของเด็ก ใหน้ักเรียนโรงเรียนบา้น ในการช่วยฝึกทกัษะ เพื่อส่งเสริมทกัษะ บา้นตะบงิตีงี

เปน็อุปกรณ์ช่วยฝึกทกัษะ ตะบงิตีงี การเคล่ือนไหวด้านร่างกาย การเคล่ือนไหว
การเคล่ือนไหวด้านร่างกาย ร้อยละ 100

81 โครงการจัดซ้ือเล่ือยฉลุ เพื่อใช้ฝึกทกัษะการงาน จัดซ้ือเล่ือยฉลุไฟฟา้ 30,000         - นักเรียนมีอุปกรณ์เล่ือยฉลุ นักเรียนได้เรียน โรงเรียน
ไฟฟา้ อาชีพใหแ้ก่เด็กนักเรียน เพื่อฝึกทกัษะการงานอาชีพ ไฟฟา้เพื่อฝึกทกัษะการงาน และฝึกทกัษะการงาน บา้นตะบงิตีงี

ใหแ้ก่นักเรียน อาชีพ ร้อยละ 100 อาชีพ
จ านวน10 เคร่ือง 

82 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็กตู้สูง เพื่อจัดเก็บแฟม้เอกสาร มีตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 50,500         - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
บานเล่ือนกระจกส าหรับใช้ ธรุการต่างๆ ใหเ้ปน็ ของโรงเรียนอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ บา้นตะบงิตีงี
ในหอ้งส านักงาน ระเบยีบเรียบร้อย ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
จ านวน 7 ตู้ ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน ร้อยละ 100 ต่อการใช้งาน
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83 โครงการซ่อมประตู เพื่อความปลอดภยั -นักเรียนและบคุลากร 60,000         - - โรงเรียนมีความปลอดภยั โรงเรียนมีความปลอดภยั โรงเรียน
ทางเข้าอาคารเรียน ในทรัพย์สินของทาง มีความปลอดภยั จากการโจรกรรมทรัพย์สิน จากการโจรกรรมทรัพย์สิน บา้นตะบงิตีงี
2 ประตู ราชการ -ทรัพย์สินของราชการ ของทางราชการ ของทางราชการ

ไม่สูญหาย ร้อยละ 80
84 โครงการจัดซ้ือที่นอน เพื่อใหเ้ด็กอนุบาลมีที่นอน จัดซ้ือที่นอนส าหรับเด็ก 200,000       - - เด็กนักเรียนอนุบาลมีที่นอน เด็กนักเรียนอนุบาลมีที่นอน โรงเรียน

ส าหรับเด็กอนุบาล ที่สะอาดและเหมาะสม นักเรียนอนุบาล ที่สะอาดและเหมาะสม ที่สะอาดและเหมาะสม บา้นตะบงิตีงี
จ านวน 60 ชุด จ านวน 60 ชุด ร้อยละ 100

85 โครงการจัดซ้ือจัดหา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จัดซ้ือจัดหากระดาน 55,000         - - โรงเรียนมีความพร้อม ครูสามารถจัดกิจกรรม โรงเรียน
กระดานไวทบ์อร์ด การเรียนการสอนใหเ้ด็ก ไวทบ์อร์ดเพื่อใช้ในการ ในการจัดสภาพหอ้งเรียน การเรียนการสอนใหเ้ด็ก บา้นตะบงิตีงี
จ านวน 12 หอ้ง นักเรียนโรงเรียนบา้น จัดกิจกรรมการเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน นักเรียนได้อย่างเต็ม

ตะบงิตีงี การสอนใหเ้ด็กนักเรียน การสอนร้อยละ 80 ศักยภาพ
โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี

86 โครงการพฒันาปรับปรุง เพื่อพฒันาปรับปรุง พฒันาและปรับปรุง 100,000       - - นักเรียนเข้ารับบริการ หอ้งสมุดมีบรรยากาศที่ดี โรงเรียน
หอ้งสมุดโรงเรียน บรรยากาศในหอ้งสมุด บรรยากาศในหอ้งสมุด ใช้หอ้งสมุด ร้อยละ 80  เปน็แหล่งเรียนรู้ที่เปน็ บา้นตะบงิตีงี

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย โรงเรียน ระเบยีบเรียบร้อย
และเปน็แหล่งเรียนรู้ และนักเรียนเข้ารับบริการ
ด้วยตนเอง ใช้หอ้งสมุดเพิ่มมากขึ้น

87 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหม้ีอาคารเรียน นักเรียน ครูและบคุลากร 200,000       - - นักเรียน ครูและบคุลากร นักเรียน ครูและบคุลากร โรงเรียน
อาคารเรียน ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภยั ใช้ประโยชน์จากอาคาร ใช้ประโยชน์จากอาคาร บา้นตะบงิตีงี

ได้อย่างปลอดภยั ได้อย่างปลอดภยั 
ร้อยละ 100
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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 37            11,389,960      38            11,374,200      36            11,224,200      111          33,988,360      
           ใหไ้ด้มาตรฐานและเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
     1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับ 2              376,000          -               -                    -               -                    2              376,000          
           มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น 
     1.3  ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน 23            9,426,840        14            8,820,000        14            8,820,000        51            27,066,840      
           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
     1.4  ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว 5              7,998,900        3              7,800,000        3              7,800,000        11            23,598,900      
     1.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 22            12,856,050      16            10,686,000      15            10,186,000      53            33,728,050      
           และผู้ด้อยโอกาส
     1.6  ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไข 13            27,038,750      11            10,580,000      11            10,580,000      35            48,198,750      
           ปญัหายาเสพติด
     1.7  การบริหารจัดการที่ดี 18            14,225,560      15            13,610,000      15            13,610,000      48            41,445,560      
     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร 68            72,264,680      25            141,033,000    9              16,833,000      102          230,130,680    
           สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

79,053,200     413         438,533,140   รวม 188         155,576,740   122         203,903,200   103         



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2,099,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ปน.ถ1-0011 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ต.กะมิยอ อ.เมือง ข้างละ 0-1.00 ม.
จ.ปตัตานี ยาว 517 ม. 

หนา 0.04 ม.
2 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 5,887,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีต สาย ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0075 บ.จะบงั สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
โต๊ะก-ูบ.สาบนั ข้างละ 1.00 ม. 
ต.ตันหยงดาลอ ยาว 1,973 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.
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แนวทางพัฒนาที ่2.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา ถนน ท่อระบายน ้า สะพาน ระบบขนส่งทางน ้าและท่าเทียบเรือ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
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3 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร - 9,076,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 1) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 2.00 กม.
จ.ปตัตานี

4 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร  - - 8,818,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 2) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 1.941 กม.
จ.ปตัตานี

5 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส 9,676,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,900  ม.

6 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส  - 9,676,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,900  ม.
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7 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส  -  - 8,315,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,614  ม.

8 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร 9,067,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 1) กวา้ง 5.00- เดินทาง
0040 บ.กะลูแป- 6.00 หนา 0.04 ม.
บ.โต๊ะชูด ต.เตราะบอน ยาว 3,280 ม.
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

9 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร 9,951,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 1) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0036 บ.บาเลาะ-บ.ปา่ทุ่ง ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม.
ต.ปะเสยะวอ อ.สายบรีุ หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 2,120 ม.

10 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร - 9,951,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 2) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0036 บ.บาเลาะ-บ.ปา่ทุ่ง ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม.
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบรีุ หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 2,120 ม.

79



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการซ่อมสร้าง/ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร 6,339,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 1) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0067 บ.กะโผ๊ะ-บ.ช้างใหต้ก ไหล่ทางข้างละ 0.00-
ต.โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ์ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,909 ม.

12 โครงการซ่อมสร้าง/ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร  - 9,826,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต  ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 2) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.กะโผ๊ะ-บา้นช้างใหต้ก ไหล่ทางข้างละ 0.00-
ต.โคกโพธิ ์อ.โคกโพธิ์ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 2,237 ม.

13 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 9,849,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บา้นบอ่ม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,300 ม.
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14 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์  - 9,835,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บา้นบอ่ม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,300 ม.

15 โครงการซ่อมสร้าง/ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร 9,412,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
3091 แยกทางหลวง ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
หมายเลข 4082- 1.00 ม. หนา 0.03 ม.
บ.จาเราะบองอ ต.เขาตูม ระยะทาง 3,974 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

16 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 9,492,000     - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1-0047 บ.ปแูล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ เดินทาง
ปโูล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง 0.00 - 1.00 ม. หนา
(ตอนที่ 2) ต.ยะรัง 0.04 ม. ระยะทาง 
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 3,300 ม.
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17 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์  - 7,199,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1-0047 บ.ปแูล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ เดินทาง
ปโูล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง 0.00 - 1.00 ม. หนา
(ตอนที่ 1) ต.ยะรัง 0.04 ม. ระยะทาง 
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 2,340 ม.

18 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 8,163,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1 - 0023 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.พงสะตา-บ.ตะโล๊ะ ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
ต.ยะรัง อ.ยะรัง 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 2,683 ม.

19 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์   - - 8,163,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1 - 0023 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจร กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.พงสะตา-บ.ตะโล๊ะ ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
ต.ยะรัง อ.ยะรัง 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,617 ม.

20 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - 9,908,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
3006 แยกทางหลวง หนา 0.04 ม.
หมายเลข 410-บ.ปยูุด ระยะทาง 2,945 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี
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21 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร - 8,968,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
3018 บ.มูหลง-บ.ตาแกะ ข้างละ 1.00 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

ระยะทาง 1,974 ม.
22 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 9,890,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีต สาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ว 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3056 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.โคกโหนด- 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
บ.ควนแปลงงู อ.โคกโพธิ์ ระยะทาง 3,300 ม.
จ.ปตัตานี

23 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 9,510,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต สาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3061 บ.ปา่ไร่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
 -บ.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 1.00 ม. หนา 0.035 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,541 ม.

24 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 9,843,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต สาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.6041 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.ดอนเค็ต-บ.นาประดู่ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
(ตอนที่ 1) อ.โคกโพธิ์ ระยะทาง  3,300 ม.
จ.ปตัตานี
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25 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 9,891,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4055 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.คลองช้าง-บ.ควนโนรี หนา 0.04 ม. 
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,320 ม.

26 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 9,487,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
3085 แยกทางหลวง หนา 0.04 ม.
หมายเลข 4082 ระยะทาง 2,100 ม.
บ.จาเราะบองอ (ตอนที่1) 
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

27 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์  - 9,190,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
3085 แยกทางหลวง หนา 0.04 ม.
หมายเลข 4082 ระยะทาง 2,030 ม.
บ.จาเราะบองอ (ตอนที่ 2)
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
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28 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 4,092,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3037 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.บางตาหยาด - หนา 0.04 ม. 
บ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ระยะทาง 1,039 ม.
จ.ปตัตานี

29 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ - 9,813,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4057 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.03 ม. เดินทาง
บ.วงักวา้ง-บา้นเปี้ย ระยะทาง 5,582 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

30 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,720,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ผิวจราจร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย สาย อบจ. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม.  เดินทาง
ปน. 4071 (ปน.ถ.1-0071) ยาว 1,175 ม. 
บา้นตุยง-บา้นบางตาวา หนา 0.04 ม. 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

31 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 2,239,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อน ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
กรีตสาย ม.5 ต.ยามู - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 580 ม. เดินทาง
ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง เสริมหนิคลุกหนา 
จ.ปตัตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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32 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,164,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อน ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
กรีตสายบา้นกาเระ ม.5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. เดินทาง
ต.ละหาร - บา้นจลาโก ยาว 2,000 ม. เสริม
ม.6 ต.มะนังดาล้า หนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัท ์

หนา 0.04 ม.
33 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 7,149,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.7 ต.ปา่ไร่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 1,650 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน - ต.คอลอ เสริมหนิคลุกหนา 
ตันหยง อ.หนองจิก 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

34 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 8,629,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 เดินทาง
ต.ควนโนรี - ม.5 ม. เสริมหนิคลุกหนา
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ ์ 0.15 เมตร ผิวแอสฟลัท์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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35 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,664,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,280 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ ์- เสริมหนิคลุกหนา
 ต.คอลอตันหยง -  0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

36 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 8,606,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
บ.ปลักปรือ ม.1 -  เสริมหนิคลุกหนา 
ต.ม่วงเตี ย ต.ดาโต๊ะ 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

37 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 5,003,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.5  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,700 ม. เดินทาง
ต.บางโกระ - ม.1 หนา 0.15 ม.
ต.ทา่เรือ  อ.โคกโพธิ์ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.
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38 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 12,090,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 เมตร เดินทาง
ต.ปา่บอน -ม.2 ยาว 2,850 ม. เสริม
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ ์ หนิคลุกหนา 0.15 ม. 
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
39 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 10,925,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ต.บางเขา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี เสริมหนิคลุกหนา 

0.15 ม. ผิวแอสฟลัท ์
คอนกรีต หนา 0.04 ม.

40 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 7,508,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 2,400 ม. เดินทาง
ต.ตะโล๊ะกาโปร์ - ม.1 เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม
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41 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,840,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. เดินทาง
แบลาริมคลอง ม.5 หนา 0.15 ม. 
ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

42 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 7,261,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นคลอง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,900 ม. เดินทาง
ม.1 ต.ดอน - ม.1 เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
ต.ตันหยงจึงงา ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

43 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,585,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบา้นบองอ ม.1 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 950 ม. เดินทาง
ต.ตรัง - ม.4 ต.เกาะจัน เสริมหนิคลุกหนา
อ.มายอ จ.ปตัตานี  0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
44 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 2,830,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นกาโด สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ตรัง - ต.ปะโด เสริมหนิคลุกหนา 
อ.มายอ จ.ปตัตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท ์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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45 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,267,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,400 ม. เดินทาง
ต.เกาะจัน - ม.2 เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
ต.กระเสาะ อ.มายอ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

46 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,396,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.3 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 900 ม. เดินทาง
ต.มายอ - ม.1 ต.ถนน เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
อ.มายอ จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
47 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,097,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ - หนา 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
ม.4 ต.พเิทน คอนกรีต หนา 0.04 ม.
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี

48 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,002,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นโตะชูด สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ม.6 ต.พเิทน เสริมหนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.ทุ่งยางแดง ต.ลางา ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.
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49 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,623,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายสวนจีน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ม.4 ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ เสริมหนิคลุกหนา 
จ.ปตัตานี 0.15 ม ผิวแอสฟลัท์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
50 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,889,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.6 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,025 ม. เดินทาง
ต.บานา อ.เมือง เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
51 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,066,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางหลังโรงเรียน ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4 ม. ยาว 1,300 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บา้นคลองต้่า ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  เสริมหนิคลุก หนา 0.10 ม. เดินทาง
ต.ตะโละกาโปร์ เสริมผิวแอสฟลัทติ์ก
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

52 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 7,358,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายบา้น ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ผิวแอสฟลัทติ์ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สะพานหนิ ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต กวา้ง 5. ม. เดินทาง
ต.ดอนทราย-บ.ม่วงชุม ยาว 1,860 ม. 
ม.2 ต.ไทรทอง หนา 0.04 ม. เสริมหนิ
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี คลุก หนา 0.15 ม.

91



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

53 โครงการยกระดับถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,359,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายมัสยิด - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. เสริมหนิคลุก เดินทาง
พรุโลท ูม.6 ต.ปล่องหอย หนา 0.15 ม. ระยะทาง
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี 1,090 ม. ผิวแอสฟลัท์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
54 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 7,896,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 ต.ยามู สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ช่วงที่ 1 กวา้ง 15.50 ม. เดินทาง
-ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ยาว 600 ม. เสริม
จ.ปตัตานี หนิคลุกหนา 0.15 ม.

ช่วงที่ 2 กวา้ง 8.50 ม.
ยาว  140 ม. หนา
0.10 ม. ผิวแอสฟลัท์
คอนกรีต หนา 0.04 ม.

55 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 4,259,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1,3 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ต.ตาลีอายร์ - ต.ปลุากง เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต

หนา 0.04 ม.
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56 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,583,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.5 - ม.6 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,700 ม. เดินทาง
ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต

หนา 0.04 ม.
57 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 6,256,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ตะโละ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
อาโหร์ ม.2-บ.ทา่กุน เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
ม.5 ต.ตะโละกาโปร์ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

58 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,970,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,800 ม. เดินทาง
ต.สาบนั- ม.1 เสริมหนิคลุก หนา 0.10 ม.
 ต.ตันหยงดาลอ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

59 โครงการถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,644,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.5-ต.ควนโนรี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์ม.3 เสริมหนิคลุก หนา 0.15 ม.
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.
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60 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 3,630,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1,3 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ช่วงที่ 1) กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.บา้นนอก-ม.5 ยาว 675 ม. เสริมหนิคลุก
ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ หนา 0.15 ม. (ช่วงที่ 2)
จ.ปตัตานี กวา้ง 4 ม. ยาว 325 ม. 

เสริมหนิคลุกหนา 0.15 ม.
ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
หนา 0.04 ม.

61 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 1,989,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้น สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 636 ม. เดินทาง
ปลุามาวอ ม.5 ต.ดอน กวา้ง 4 ม. เสริมหนิคลุก
อ.ปะนาเระ - ม.4 หนา 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
บ.หวัคลอง ต.บา้นนอก คอนกรีต หนา 0.04 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

62 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 8,205,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.บาลูกา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 2,185 ม. เดินทาง
สะแลแม ม.4 ต.ปะโด เสริมหนิคลุกหนา 
อ.มายอ - บ.ลานควาย 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.
ต.กอล้า อ.ยะรัง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม
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63 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 4,623,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ปาเซตีงี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 1,500 ม. เดินทาง
-บ.บอืแต ม.1, ม.8 เสริมหนิคลุกหนา 
ต.ตะโละดือรามัน 0.15 ม. กวา้ง 4 ม.
อ.กะพอ้-บ.ตะบงิรูโบะ ระยะทาง 1,600 ม.
ม.4 ต.มะนังดาล้า ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

64 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 5,007,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 1,300 ม. เดินทาง
ต.ละหาร- ต.ตะลุบนั เสริมหนิคลุกหนา
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.

ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
หนา 0.04 ม.

65 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 7,703,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ตะบิ ง - บ.จ่ากอง เสริมหนิคลุกหนา
ม.6 ต.ปะเสยะวอ 0.15 ม. ขนาดกวา้ง
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี 5 ม. ผิวแอสฟลัท์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
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66 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 6,798,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.บาเลาะ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ขนาดกวา้ง 5 ม. เดินทาง
ม.5 - บ.ทา่กุน ยาว 2,000 ม. 
ต.ปะเสยาวอ - ม.4 หนา 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท์
บ.ปา่ทุ่ง ต.บางเก่า คอนกรีตหนา 0.04 ม.
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี

67 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 5,754,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ทา่เรือ - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. ระยะทาง เดินทาง
บ.ล้อแตก ม.5 1,955 ม. เสริมหนิ
ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ คลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
68 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 7,167,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท ์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.5 - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา เดินทาง
ต.ทรายขาว - ม.3  0.15 ม. กวา้ง 4 ม.
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ ยาว 2,435 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต

หนา 0.04 ม.
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69 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 3,097,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา เดินทาง
บ.เตราะหมอชาย ม.3 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.
ต.ทุ่งพลา - ม.1 ยาว 850 ม. 
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ ์ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

70 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 2,438,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 800 ม. เดินทาง
บ.ม่วงหวาน ม.2 กวา้ง 4 ม. เสริมหนิ
ต.สาคอบน - ม.2 คลุกหนา 0.15 ม.
ต.ปาหนัน อ.มายอ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

71 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 6,661,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ถนนตก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 1,765 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ถนน - ต.มายอ เสริมหนิคลุกหนา
จ.ปตัตานี 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.

ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
หนา 0.04 ม.
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72 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 7,413,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.อาเนาะ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 1,666 ม. เดินทาง
บากา - บ.ทุ่งโพธิ ์ม.5 เสริมหนิคลุกหนา
ต.ลิปะสะโง-เชื่อมต่อ 0.15 ม. กวา้ง 6 ม.
ทางหลวงแผ่นดินสาย ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
ปตัตานี-ยะลา หนา 0.04 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

73 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 9,167,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นปรัง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 2,080 ม. เดินทาง
ม.2 ต.ทา่ก้าช้า - ม.9 เสริมหนิคลุกหนา 
บ.ใหม่วทิยา ต.บอ่ทอง 0.15 ม. กวา้ง 6 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
74 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 8,300,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. เสริม เดินทาง
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก หนิคลุกหนา 0.15 ม. 
 - ม.4 ต.ปะกาฮารัง ยาว 2,236 ม. 
อ.เมือง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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75 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - 7,662,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นปากา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว เดินทาง
ลือซง (ริมคลอง 1,726 ม. เสริมหนิคลุก
ชลประทาน) ม.6 หนา 0.15 ม. 
ต.ดอนรัก - ต.ตุยง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

76 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง -  - 6,673,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.7 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. ระยะทาง เดินทาง
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน- 1,788 ม. เสริมหนิคลุก
ต.คอลอตันหยง หนา 0.15 ม. ผิว
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี แอสฟลัทค์อนกรีต 

หนา 0.04 ม.
77 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนลาดยาง - 1,707,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีตกวา้ง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  5 ม. หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.รูสะมิแล - ต.ปะกา ยาว 450 ม.
ฮารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต

หนา 0.04 ม.
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78 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง - - 5,359,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีตเสริม ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบา้นข่าลิง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนิคลุกหนา 0.15 ม. เดินทาง
ม.1 ต.พเิทน  กวา้ง 5 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง - ม.6 ยาว 1,420 ม.
ต.ลุโบะ๊ยิไร อ.มายอ ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

79 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 2,108,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุก สายบา้นโต๊ะกู ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.7 ต.ปะกาฮารัง - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
เส้นปากาจินอ ม.6 หนา 0.15 ม.
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก
จ.ปตัตานี

80 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 4,216,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุกสาย ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.1 ต.ลิปะสะโง - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 4,000 ม. เดินทาง
ม.4,3,1 ต.ปะกาฮารัง หนา 0.15 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี

81 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,374,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุก สาย ม.3 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ลูโบะบาลา ต.เขาตูม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,100 ม. เดินทาง
- ม.5 ต.เมาะมาวี หนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
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82 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,932,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคมมีความ เสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบา้นกูนิง ม.5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 500 ม. เดินทาง
ต.เขาตูม อ.ยะรัง หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี - บ.วงัพญา (ตามแบบที่ อบจ. ก้าหนด)
อ.เมือง จ.ยะลา

83 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก - 1,079,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุกสาย ม.1 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.กอล้า - บ.ดูซงปาแย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ม.2 ต.เมาะมาวี หนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง  จ.ปตัตานี

84 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 2,216,000     -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.1 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.กอล้า - ม.3 ต.กระโด สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,500 ม. เดินทาง
อ.ยะรัง  จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

85 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนลงหนิคลุก 4,478,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สายบา้น ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บอ่หวา้เหนือ - ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,700 ม. เดินทาง
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ ลูกรัง หนา 0.20 ม. 
 จ.ปตัตานี- บ.ปาพอ้ ม.3 และหนิคลุกหนา 0.15 ม.
ต.ล้าใหม่ อ.เมือง (ตามแบบที่ อบจ. ก้าหนด)
จ.ยะลา
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86 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,887,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุกสาย ม.1 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.บางตาวา - ม.8 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ตุยง อ.หนองจิก ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

87 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2,398,900      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.กอแล- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
มิและ ม.6 ต.ปะกาฮารัง ยาว 700 ม.
อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.10 ม.

88 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร 4,051,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.4 สาย อบจ. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 ม. เดินทาง
ปน. ถ1-0004 บา้นเขาวงั ไหล่ทางข้างละ 1 ม.
อ.มายอ-บา้นปลูากาซิง ยาว 1,000 ม.
ม.4 ต.กอล้า อ.ยะรัง หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี

89 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ -  - 2,445,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายริมแม่น ้าสายบรีุ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4.00 ม. เดินทาง
ม.9, ม.5 ต.กะรุบี ยาว 1,000 ม.
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี หนา 0.03 ม.
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90 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,396,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยาง สาย ม.2 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 8.00 เมตร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ม่วงเตี ย - ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ตาเซะ อ.เมือง หนา 0.03 ม.
จ.ปตัตานี

91 โครางการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,638,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยาง สาย ปน ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
036/2559 สาย ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 700 ม. เดินทาง
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน หนา 0.03 ม.
จ.ปตัตานี

92 โครงการก่อสร้างคูส่งน ้า เพื่อใช้รับที่ส่งออกจาก ก่อสร้างคูระบายน ้า 3,500,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.กาหยี ม.3 คลองส่งน ้าไปแจกจ่ายให้ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตะโละดือรามัน กับพื นที่เพาะปลูก ยาว 1,500 ม. เดินทาง
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี - อย่างทั่วถึง ลึก 1.50 เมตร
บ.เชิงเขา ต.บลูาสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส

93 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,600,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.3 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ทรายขาว-ต.นาประดู่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,850 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

เสริมลูกรังหนา 0.20 ม.
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94 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,850,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.6 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายคลองตาย - คูลึก สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ทรายขาว - หนา 0.02 ม.
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์
จ.ปตัตานี

95 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 5,800,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.6 สายล้าหยัง- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ทุ่งแรด ต.ทรายขาว- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 4,200 ม. เดินทาง
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ หนา 0.20 ม.
จ.ปตัตานี

96 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 4,800,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.6 สายล้าหยัง- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คูลึก ต.ทรายขาว - สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

97 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 3,300,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.1 ต.ทรายขาว- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.
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98 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 4,800,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.6 ต.ทรายขาว- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

99 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,700,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.5 บ.วงัล้อ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.โคกโพธิ ์- ต.ทา่ม่วง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,600 ม. เดินทาง
อ.เทพา จ.สงขลา หนา 0.50 ม.

100 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 5,100,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ต.ปาหนัน- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.สาคอบน อ.มายอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 3,000 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

101 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงถนนหนิคลุก 2,650,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.4 บ.นางโอ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.แม่ลาน - ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,200 ม. เดินทาง
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

102 โครงการบกุเบกิถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนน  - 11,500,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ม.1 ต.ดอนรัก ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 12.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
อ.หนองจิก - บ.บาง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 520.00 ม. เดินทาง
ปลาหมอ - รูสะมิแล ลึก 3.00 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี เสริมผิวลูกรัง 0.25 ม.

หนิคลุก 0.15 ม.
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103 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนบกุเบกิ  - 1,600,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บกุเบกิสายมหาวทิยาลัย ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 7.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สงขลานครินทร์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ลึก 3.00 ม. เดินทาง
วทิยาเขตปตัตานี เสริมลูกรัง 0.30 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี หนิคลุก 0.15 ม.

104 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 5,000,000      - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ปรับปรุงผิวจารจร ในการคมนาคมมีความ คอนกรีตก วา้ง 8.70 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
แอสฟลัทค์อนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
สายดินแดง-ประปา หนา 0.04 ม.
เทศบาล ม.3 ม.5 ต.ยามู 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

105 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ 6,900,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สายบา้นกาแล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,300 ม. เดินทาง
กือหมิ ม.5 ต.คอลอ หนิคลุก 0.10 ม.
ตันหยง - ม.2 ต.ยาบี หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

106 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนน กวา้ง 5.00 ม. 2,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย ม.2 ต.สะดาวา ในการคมนาคมมีความ ยาว 850 ม. โดยลงดินถม ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
อ.ยะรัง - ม.7 ต.กะมิยอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.70 ม. เดินทาง
อ.เมือง จ.ปตัตานี ลูกรังหนา 0.20 ม. 

วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.80 ม. จ้านวน
5 แหง่ รวม 40 ทอ่น 106
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107 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,800,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายเจริญ- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 4.60 ม. เดินทาง
ประดิษฐ์ ซ.15 ม.1 ยาว 80 ม. และกวา้ง
ต.รูสะมิแล-เขตเทศบาล 4.40 ม. ยาว 60 ม. 
ปตัตานี อ.เมือง จ.ปตัตานี ผิวจราจรหนา 0.03 ม. 

พร้อมคูระบายน ้า คสล. 
ยาว 140 ม. 

108 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ 1,850,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตพร้อม จัดเก็บเคร่ืองจักรกล คอนกรีต กวา้ง 8.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ลานจอดรถบริเวณ และท้าความสะอาด ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม. เดินทาง
โรงเก็บเคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรกล และลานแอสฟลัทข์นาด

อบจ.ปตัตานี พื นที่ไม่น้อย 850 ม2

109 โครงการซ่อมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนผิวจราจร 3,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายตาแกะ-สุดเขตเทศบาล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 952 ม. เดินทาง
ม.1 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี

110 โครงการซ่อมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนผิวจราจร 5,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 8.70 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายดินแดง-ประปา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 740 ม. เดินทาง
เทศบาล ม.3 ต.บางป ู หนา 0.04 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
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111 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพาน คสล. 10,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ข้ามคลองระหวา่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวา้ง 7 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ม.2 ต.ตาลีอายร์ กับ ม.3 ปลอดภยั ยาว 100 ม. เดินทาง
ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง 
จ.ปตัตานี

112 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 12,635,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทติ์ก สายบา้น ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรแอสฟลัส์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ปาเส-ตาหมน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ถึงบา้นปยิามุมัง- ยาว 2,700 ม.
ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี

113 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,637,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สายบา้นปาเส ม.4 ในการคมนาคมมีความ ขนาดกวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ต.ตาลีอายร์ถึง ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 400 ม. เดินทาง
ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

114 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอนกรีต ม.1บา้นโต๊ะตีเต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. เดินทาง
ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหร่ิง หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี
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115 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,870,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายบอ่ม่วง-ปา่ศรี ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
(ระยะที่ 2) ม.4 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนาเฉล่ีย 0.04 ม. เดินทาง
บา้นตาหมน ต.ปยิามุมัง 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

116 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,320,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางผิวแบบ ในการคมนาคมมีความ ผิวแบบ Para Asphal ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
Para Asphal Concrete สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  Concrete กวา้ง 8 ม. เดินทาง
หน้าศูนย์พฒันาชีวติใหม่ ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย 
ม.3 บา้นปยิา ต.ปยิามุมัง 0.04 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

117 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,896,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายบา้นทุ่งยาว ม.6 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.โคกโพธิ ์ถึง ม.3 หนา 0.04 ม.
บา้นช้างใหต้ก อ.โคกโพธิ์
จ.ปตัตานี

118 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 2,400,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็ก กวา้ง 7 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
บา้นมะปรางมัน ม.2 ปลอดภยั ยาว 16 ม. เดินทาง
ต.ช้างใหต้ก อ.โคกโพธิ์
จ.ปตัตานี

109



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

119 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 3,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมเหล็ก กวา้ง 7 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
บา้นปากอ่าว ม.3 ปลอดภยั ยาว 20 ม. เดินทาง
บา้นช้างใหต้ก อ.โคกโพธิ์
จ.ปตัตานี

120 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก 9,600,000     9,600,000     9,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายบา้นแม่กัง หมู่ที่ 1 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. เดินทาง
ถึงบา้นตุปะ ม.5 
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปตัตานี

121 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนผิวจราจร 10,000,000   10,000,000   10,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอนกรีต ม.1 บา้นกาหยี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. เดินทาง
เชื่อมส่ีเลน ม.5 หนา 0.04 ม. 
บา้นปาแดลางา 
ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก 
จ.ปตัตานี

122 โครงการก่อสร้างผิว เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างผิวจราจร 3,200,000     3,200,000     3,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ม.2 บา้นทา่กูโบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 926 ม. เดินทาง
ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี
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123 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนผิวจราจร 2,600,000     2,600,000     2,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์ก กวา้ง 6 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอนกรีตสายบา้นจิดะห ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั   ยาว 614 ม. เดินทาง
ถึง คูไส้ไก่ ม.4 หนา 0.04 ม.
(ถนนใหญ่สายใหม่
ฟาร์มน ้าด้า) ต.ปโุละปโุย 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

124 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมแซมถนนลาดยาง 3,768,000     3,768,000     3,768,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยาง (เสริมผิว) ในการคมนาคมมีความ (เสริมผิว) กวา้ง 8 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายสามแยกบา้นทา่ก้าช้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ทา่ก้าช้า เชื่อมต่อ หนา 0.04 ม.
บา้นบางทนั ต.บางเขา

125 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 8,000,000     8,000,000     8,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคมมีความ เสริมเหล็ก ขนาดกวา้ 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายกาแลกุม-ิเลียบแม่น ้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ปตัตานี ม.4 หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง
ต.คอลอตันหยง ข้างละ 0.00-0.50 ม. 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ 

10,000 ตร.ม.
126 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพาน คสล. 10,000,000   10,000,000   10,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คสล.บริเวณปากอ่าว มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 8 ม. ยาว 100 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ม.1 และ ม.2 ต.บางตาวา ปลอดภยั เดินทาง
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
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127 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพาน คสล 10,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ข้ามหมู่บา้น ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 7 ม. ยาว 120 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ต.ทา่ก้าช้าถึง ม.7 ปลอดภยั เดินทาง
ต.บางเขา

128 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 13,920,000   13,920,000   13,920,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจร กวา้ง 6 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 3,000 ม. เดินทาง
สายชลประทานบา้นแนป-ุ หนา 0.04 ม. 
บา้นโคกยาล่วง ม.1,2 หรือมีพื นที่ด้าเนินการ
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก ไม่น้อยกวา่ 1,800 ตร.ม.
จ.ปตัตานี

129 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 9,974,000     9,974,000     9,974,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรกวา้ง 6 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,170 ม. เดินทาง
ภายในหมู่บา้นปากาลียะ หนา 0.04 ม.
ม.2 ต.ลิปะสะโง หรือมีพื นที่ด้าเนินการ
อ.หนองจิก ไม่น้อยกวา่ 13,120 ตร.ม.

130 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 10,102,000   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
สายออเลาะบากา ยาว 2,170 ม. 
เชื่อมถนนส่ีเลน หนา 0.04 ม. 
ทุ่งโพธิน์อก ม.5 หรือมีพื นที่ด้าเนินการ
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก ไม่น้อยกวา่ 12,020 ตร.ม.
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131 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,500,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สายปา่คลอง ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอกควาย (หน้าโรงพกั)  สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. เดินทาง
ม.2 - สะพานหนิ 
(ดอนทราย)

132 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 4,200,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สายม่วงชุม (ม.2)- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สะพานหนิ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. เดินทาง

133 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 2,400,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สายโคกนิบง ม.1- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
ดอนทราย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.15 เดินทาง

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,200,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนสายกะมิยอ-บาราโหม ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
(โดยเสริมผิวถนน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. ยาว 510 ม. เดินทาง
แอสฟลัทค์อนกรีต) หนา 0.04 ม.ไหล่ทางกวา้ง

ข้างละ 1 ม. ยาว 510 ม. 
หนา 0.04 ม.

135 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,500,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอนกรีตสายปอเนาะ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ขนาดกวา้ง 6 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ปะกาฮารัง ยาว 1,500 ม. 
อ.เมือง จ.ปตัตานี- หนา 0.04 ม.
ปะกาลียะ ม.2 
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก 
จ.ปตัตานี 113
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136 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 3,750,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. (พร้อมไหล่ทาง) ในการคมนาคมมีความ (พร้อมไหล่ทาง)  ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
สายริมคลอง ม.6-ม.7 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ขนาดกวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.ปยูุด อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม. 

ยาว 1,000 ม.
137 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 4,322,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ผิวจารจรกวา้ง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประสานแผนฯ)
คอนกรีต สายบา้นกะมิยอ- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  6 ม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ เดินทาง
บา้นคลองมานิง 0-1ม. ยาว 1,373 ม. 
ต.คลองมานิง อ.เมือง หนา 0.04 ม. 
จ.ปตัตานี

138 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างผิวจราจร 7,191,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรถนนลาดยาง ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
แอสฟลัทค์อนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจรกวา้ง 6. ม. เดินทาง
สาย อบจ.ปน. 3032 ไหล่ทางข้างละ 1 ม.
บา้นทา่น ้าตะวนัตก- ยาว 1,000 ม. 
บา้นคอกกระบอื หนา 0.04 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

139 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรถนน 1,937,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สาย อบจ.ปน. สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ผิวจราจรกวา้ง 5 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ยาว 1,000 ม.
4061-บา้นทา่กะดี หนา 0.04 ม.
หมู่ที่ 2 ต.บา้นนอก
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี 114
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140 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,900,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสาย ม.4 ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรแอสฟลัท์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตาลีอาร์-บอ่ม่วง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต ขนาดกวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.บาโลย-ต.ตาลีอายร์ ยาว 1,200 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

141 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,180,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายเชื่อม ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรแอสฟลัท์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.สาบนั-ต.ตันหยงดาลอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต ขนาดกวา้ง 5 ม. เดินทาง
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ยาว 1,000 ม.

หนิคลุกหนา 0.10 ม. 
หนา 0.03 ม.

142 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนเลียบพรุคอ 4,650,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบพรุคอ สายบา้นกอลี ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.6-บา้นตะโละและห์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 3,000 ม. เดินทาง
ม.7-ม.6 บา้นกอลอกาปะ ดินถม 0.04 ม.
ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ ลูกรัง 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

143 โครงการยกระดับถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนเลียบพรุคอ 2,900,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุกสายพงตือเบาะ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.5 บา้นมือลอ ม.7 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,500 ม. เดินทาง
ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ ดินถม 0.15 ม.
จ.ปตัตานี
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144 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3,800,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ในการคมนาคมมีความ ลาดยาง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบาตะกูโบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.สาคอบน อ.มายอ- ยาว 1,000 ม.
บา้นมาปะ ต.ระแวง้ ลงหนิคลุก หนา 0.10 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หนา 0.03

145 โครงการสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน - 9,300,000      - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสายบา้น ในการคมนาคมมีความ ลาดยาง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สาคอบน ต.สาคอบน- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. เดินทาง
บา้นสมาหอ ต.สาคอใต้ ยาว 2,500 ม.
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนิคลุก 0.10 ม.

หนา 0.03 ม.
146 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ในการคมนาคมมีความ เสริมเหล็ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายหมู่ที่ 7 บา้นต้นซ่าน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.แม่ลาน-บา้นปลักใหญ่ ยาว 1,000 ม.
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

147 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนเสริมผิว - 7,000,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ จราจรแบบแอสฟลัท์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบา้นควน หมู่ที่ 1 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.ทา่เรือ-บา้นชะเมา ยาว 3,500 ม.
หมู่ที่ 1 ต.นาเกตุ หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี

116



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

148 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพาน คสล. - - 1,500,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายตันหยงเปาว ์ มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 8 ม. ยาว 15 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ทา่ก้าช้า-บา้นแคนา ปลอดภยั เดินทาง
ต.บางเขา อ.หนองจิก
จ.ปตัตานี

149 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างสะพาน คสล. 7,630,000     - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โต๊ะจง หมู่ที่ 2 ต.มะนังยง มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 9 ม. ยาว 30 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ปลอดภยั เดินทาง

150 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชน ซ่อมสร้างทางลาดยาง - - 3,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางลาดยางผิวจราจร มีความสะดวกปลอดภยั ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในการสัญจร คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
บา้นลางา ม.4 ต.สะนอ- ยาว 1,000 ม.
บา้นต้นทเุรียน ม.6 หนิคลุก 0.10 ม. 
ต.ยะรัง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต

หนา 0.03 ม.
151 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชน ปรับปรุงถนนหนิคลุก - 1,400,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนิคลุก สายบา้น มีความสะดวกปลอดภยั กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ปายอดุนง ม.4 ต.สะนอ- ในการสัญจร หนา 0.20 ม. เดินทาง
บา้นปรือเยาะ ม.2 
ต.สะนอ อ.ยะรัง
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152 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนลูกรัง 800,000        -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โดยยกระดับลูกรัง ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ม.1 ต.บางเขา-ม.2 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ตุยง อ.หนองจิก ดินถมหนา 0.50 ม.
จ.ปตัตานี ดินลูกรังหนา 0.15 ม.

วางทอ่ระบายน ้า คสล.
0.80 ม.2 จุด (16 ทอ่น)

153 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,100,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.8 ต.โคกโพธิ์- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.6 ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

โดยเสริมลูกรัง 0.20 ม.
154 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 4,300,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนิคลุก ม.6 ต.ทา่เรือ - ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.โคกโพธิ ์- อ.โคกโพธิ์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,500 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

155 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนลูกรัง 4,050,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โดยยกระดับลูกรัง ม.4 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ควนโนรี - ม.3 ต.ปา่ไร่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,150 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี หนา 0.03 ม.

หนิคลุกหนา 0.15 ม.
วางทอ่ระบายน ้า คสล
0.60 ม.12 จุด (84 ทอ่น)
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156 โครงการบกุเบกิถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนนลูกรัง 1,950,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ม.5 ต.ควนประ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.นาประดู่ - ม.5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ ลูกรัง 0.30 ม.
จ.ปตัตานี หนิคลุกหนา 0.15 ม.

วางทอ่ระบายน ้า คสล
0.80 ม. 2 จุด (84 ทอ่น)

157 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 2,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สายบา้นต้นซ่าน- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ปลักใหญ่ ม.9 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ ยาว 500 ม.
จ.ปตัตานี

158 โครงการก่อสร้างพื น เพื่อปอ้งกันน ้าทว่มขัง ก่อสร้างพื นคอนกรีตเสริม 1,500,000      -  - ชั น คสล.รางน ้าที่ได้ อาคารอัฒจันทร์ที่สมบรูณ์ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ในฤดูฝนและแก้ไขปญัหา เหล็กพร้อมรางคอนกรีต มาตรฐานร้อยละ 20 และแก้ไขปญัหาน ้าทว่ม
รางคอนกรีต (หน้าอาคาร ขยะ พื นที่ไม่น้อยกวา่ 1,100
อัฒจันทร์) สนามกีฬา ตร.ม. (ตามแบบที่ อบจ.
กลาง อบจ.ปตัตานี ก้าหนด)

159 โครงการซ่อมสร้างและ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างและเสริมผิว 2,850,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ ในการคมนาคมมีความ จราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตต.ทุ่งพลา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์- ม.1 ต.ปา่ไร่  ยาว 945 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี หนา 0.05 

(ลงหนิคลุก 0.10 ม.
ยาว 350 ม.) 119
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160 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ซ่อมสร้างถนน 4,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย อบจ.ปน.3074 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ยามูเฉลิม - บ.บอืแน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
ปแีน  อ.ยะรัง หนิคลุกหนา 0.10 ม.
จ.ปตัตานี ยาว 1,000 ม.

ผิวจราจรลาดยาง
แอสฟลัทค์อนกรีตหนา
0.03 ม. 

161 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน คสล. 2,409,750      - 2,409,750     ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สายบา้นกาหยี ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.3 ต.ตะโละดือรามัน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 700 ม. เดินทาง
อ.กะพอ้ - บ.เชิงเขา หนา 0.15 ม.
ต.บลูกาสาเมาะ (ตามแบบ อบจ.ก้าหนด)
อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส

162 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,200,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สายคลอง ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 8.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ชลประทาน-ปอเนาะปากา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,300 ม. เดินทาง
ลียะ ม.6 ต.ปะกาฮารัง โดยยกระดับลูกรัง
อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
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163 โครงการบกุเบกิถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน บกุเบกิถนน 4,100,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ดูวา-แบสามอ ม.2-3 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ถนน อ.มายอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี โดยยกระดับลูกรัง

หนา 0.20 ม.
ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

164 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,600,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สายปอเนาะ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปาบอเซ็ง-ศูนย์เด็กก้าพร้า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,300 ม. เดินทาง
ม.2-3 ต.ตาลีอายร์ โดยลงหนิคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

165 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,400,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สายกาแจ- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
โต๊ะปเียาะ ม.1-5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,900 ม. เดินทาง
ต.มะนังดาล้า อ.สายบรีุ โดยยกระดับลูกรัง
จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
166 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,600,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนิคลุก สายโต๊ะราวอ- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ทา่ด่าน-ปากาจินอ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 3,000 ม. เดินทาง
ม.2,6,7 ต.ดอนรัก โดยยกระดับลูกรัง
อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
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167 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน 1,650,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย ม.1 ต.ปลุากง- ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.3 ต.ละโล๊ะ อ.ยะหร่ิง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,100 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี โดยยกระดับลูกรัง

หนา 0.20 ม.
ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

168 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนน 2,550,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย ม.4 ต.กระหวะ - ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,700 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี โดยยกระดับลูกรัง

หนา 0.20 ม.
ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

169 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,700,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.1 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตอหลัง - ม.5 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,700 ม. เดินทาง
ต.ตันหยงดาลอ ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.ยะหร่ิง
จ.ปตัตานี

170 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,200,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.5 ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตะบิ ง - ม.6 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.กะดุนง อ.สายบรีุ ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี
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171 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ม.2 ต.กะดุนง- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ม.5 ต.ตะบิ ง อ.สายบรีุ ยาว 1,200 ม.
จ.ปตัตานี หนา 0.04 เสริมหนิคลุก

หนา 0.05 ม. 
172 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,960,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนิคลุก สาย ม.2 ต.นาเกตุ ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 5.00 เมตร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
 - ม.1 ต.ทา่เรือ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

173 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ 11,302,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.3 ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน- สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ควนโนรี ยาว 3,180 ม.
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี หนา 0.05

เสริมหนิคลุก 0.10 ม.
174 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 1,350,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ คอนกรีตกวา้งข้างละ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0001 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  7.00 ม. ช่องจราจร เดินทาง
เข้าทา่เทยีบเรือประมง ยาว 250 ม. 
ปตัตานี ต.บานา อ.เมือง หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี
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175 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 1,130,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0002 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ยาว 486 ม. หนา 0.04 ม. เดินทาง
ทา่เทยีบเรือเก่า-ทา่เทยีบ
เรือใหม่ ต.บานา อ.เมือง
จ.ปตัตานี

176 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,747,000      -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ในการคมนาคมมีความ กวา้ง 14.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0005 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  ระยะทาง 525 ม. เดินทาง
สายภายในเขต หนา 0.04 ม.
อุตสาหกรรม B6 ต.บานา
อ.เมือง จปตัตานี
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1 โครงการขุดเจาะ เพื่อใหม้ีน ้าใช้ อุปโภค ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม - 12,000,000   - พื นที่การเกษตรตาม สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
บอ่บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร ถังเก็บน ้า หมู่ที่ 5 เปา้หมายมีน ้าใช้เพื่อการ การขาดแคลนน ้า ส้าหรับ (ประชาคม)
บริโภคและการเกษตร อย่างพอเพยีง ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ เกษตรอย่างพอเพยีง การอุปโภคบริโภค 

จ.ปตัตานี ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรรม ของประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ได้ทนั
ตามความต้องการ ปอ้งกัน
และบรรเทา แก้ไขปญัหา
วกิฤตการณ์น ้า 
ในเร่ืองน ้าแล้ง รวมทั ง
ควบคุมการใช้น ้าบาดาล 
ใหเ้หมาะสมกับศักยภาพ
และความจ้าเปน็โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน
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2 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา - 1,200,000     - พื นที่การเกษตรตาม เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล เปา้หมายมีน ้าใช้เพื่อการ มีน ้าใช้ในด้านอุปโภค (ประชาคม)
แบบบาดาล อุตสาหกรรม ขนาดถังความจุ 12 ลบ.ม. เกษตรอย่างพอเพยีง บริโภคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมได้ทั่วถึง สูง 12 ม. ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และเกษตรกรรมได้ทั่วถึง
3 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหร้ะบบไฟฟา้และ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟา้ 2,000,000     - 2,000,000     สามารถลดค่าใช้จ่ายใน ท้าใหร้ะบบไฟฟา้และ กองช่าง

ไฟฟา้และระบบประปา ระบบประปาสามารถ และระบบประปา โดย การซ่อมบ้ารุงลง ระบบประปาของสนาม
สนามกีฬากลาง ใช้งานได้อย่างมี ปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ ร้อยละ20 กีฬากลางมีระบบที่

ประสิทธภิาพ ลดการ สกอร์บอร์ด และระบบ สามารถควบคุมและ
ร่ัวซึม และได้รับการ ควบคุมไฟฟา้ของสนาม ตรวจสอบได้สะดวก
ดูแลอย่างมีระบบ และปรับปรุงโดยเดินทอ่

เมตรประปาภายใน
สนามฟตุบอล, ลู่วิง่,
ภายในอัฒจรรย์มีหลังคา
และระบบควบคุมระบบ
ประปา

4 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน ้าใช้ ก่อสร้างระบบประปา - 1,200,000     - ประชาชนที่อาศัยในพื นที่ ประชาชนมีน ้าใช้ในการ กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล มีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค (ประชาคม)
แบบบาดาล ขนาดถังความจุ 12 ลบ.ม. เพยีงพอ

สูง 12 ม. หมู่ที่ 1 
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น

126



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

5 โครงการติดตั งไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยัใน ติดตั งแสงสวา่ง ชนิด 10,000,000    -ประชาชนในพื นที่ ประชาชนในพื นที่ได้รับ กองช่าง
แสงสวา่ง ชนิด การใช้เส้นทางของ Post top 12.00 ม. ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ
Post top ในพื นที่ ประชาชนในพื นที่ (หลอด 400 W.MH) สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป - มา ในเวลา
จังหวดัปตัตานี จ้านวน 38 ตัน ไปท้างาน และปลอดภยั กลางคืน

มากขึ น
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แนวทางพัฒนาที ่2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานทีส่าธารณประโยชน์

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อใช้เปน็สถานที่รับเสด็จ สนับสนุนงบประมาณ 125,000       - - ลานคอนกรีตได้มาตรฐาน นักเรียนมีลานคอนกรีต กองคลัง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สมเด็จพระเทพ เพื่อปรับปรุงลาน ตามแบบที่ก้าหนด เอนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน เงินอุดหนุน
เอนกประสงค์ รัตนราชสุดาๆ สยามบรม คอนกรีตใหแ้ก่ ใช้ส้าหรับจัดกิจกรรม

ราชกุมารี กิจกรรมเข้าแถว โรงเรียน ตชด. ของโรงเรียน
เคารพธงชาติ เล่นกีฬา พรียานุเคราะห ์4
และกิจกรรมอื่น ๆ 
ของโรงเรียน

2 โครงการก่อสร้างรั วศูนย์ เพื่อใหม้ีรั วแสดงขอบเขต ก่อสร้างรั ว คสล. รอบ 650,000        -  - ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ท้าใหม้ีพื นที่จัดเจนและ กองช่าง

OTOP ของพื นที่ศูนย์ OTOP พื นที่ศูนย์ OTOP  ความ รักษาความปลอดภยั สวยงาม มีความปลอดภยั

ยาวรวม 250 ม. 

สูง 2.50 ม.
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เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการก่อสร้างอาคาร เปน็ศูนย์รวมในการประชุม ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,000,000      -  - ประชาชนในอ้าเภอกะพอ้ ประชาชนในพื นที่ อ.กะพอ้ กองช่าง
ศูนย์จริยธรรม บ.มะกอ และติดต่อประสานงาน จริยธรรม สามารถใช้อาคารส้าหรับ มีศูนย์ประชุมและสถานที่ (ประชาคม)
ต.ปล่องหอย นักเรียนตาดีกาในพื นที่ ขนาดกวา้ง 6.00 ม. การประชุมและจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี ยาว 12.00 ม. ร้อยละ 20

สูง 2.50 ม.
4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร จัดท้าหอ้งละหมาด 100,000        -  - ประชาชนในตลาด อ้านวยความสะดวก กองช่าง

ตลาดเทศววิฒัน์ เทศววิฒัน์ใหม้ีหอ้งส้าหรับ และที่อาบน ้าละหมาด เทศววิฒัน์มีสถานที่ ใหก้ับประชาชน มีสถานที่ (ประชาคม)
ละหมาดใหก้ับประชาชน ในอาคาร กวา้ง 3.30 ม. ประกอบศาสนกิจ ประกอบศาสนกิจ

ยาว 6.60 ม. ได้อย่างเพยีงพอ
5 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใหป้ระชาชนในพื นที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,000,000     - - อาคารได้มาตรฐาน ประชาชนในพื นที่มี กองช่าง

ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 3 มีสถานที่พบปะ ประชุม จริยธรรม ขนาดกวา้ง ตามแบบที่ก้าหนด สถานที่พบปะสัมมนา
ต.ยะรัง จ.ปตัตานี ได้สะดวก และเปน็สถานที่ 6 ม.ยาว 12 ม. ประชุม ได้สะดวกยิ่งขึ น

จัดกิจกรรม สูง 3.20 ม.
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แนวทางพัฒนาที ่2.4 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั งไฟ เพื่อปอ้งกันการเกิด ติดตั งไฟสัญญาณจราจร - 300,000       300,000       ร้อยละ 10 ของบริเวณ ปอ้งกันภยัอันตรายที่ กองช่าง
สัญญาณจราจรไฟกระพริบ  อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ไฟกระพริบ พลังงาน ทางแยกทางร่วมในถนน อาจเกิดขึ นบนทอ้งถนน
พลังงานแสงอาทติย์ และเพิ่มความปลอดภยั แสงอาทติย์ขนาด 300 ถ่ายโอนของ อบจ.ปน.
ขนาด 300 เสา  ใหก้ับชีวติและทรัพย์สิน เสาสูง 4 ม. ได้รับการติดตั งไฟ
สูง 4 ม. จ้านวน 10 จุด บริเวณ สัญญาณจราจรไฟกระพริบ
จ้านวน 10 จุด ทางแยกถ่ายโอน แก้ปญัหาอุบติัเหตุและ

ความปลอดภยั
2 โครงการติดตั งสัญญาณ เพื่อเพิ่มความปลอดภยั จ้างติดตั งสัญญาณเตือน 100,000        - 100,000       อุบติัเหตุลดลง ร้อยละ 70 ลดอุบติัเหตุจราจร กองช่าง

เตือนทางจราจร ในการขับขี่ จราจร เช่น ไฟเตือน และอุบติับนทอ้งถนน (ประชาคม)
แบบโซล่าเซลล์และ
ลูกบอลสะทอ้นแสง
บนถนนของ อบจ.ปน.
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน



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 99            445,867,650    64            441,457,000    32            194,425,750    195          1,081,750,400    
            สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ
     2.2  ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 2              12,000,000      3              14,400,000      1              2,000,000        6              28,400,000        
     2.3  จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 5              2,875,000        3              -                    -               -                    8              2,875,000          
     2.4  พฒันาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง 1              100,000          1              300,000          2              400,000          4              800,000             
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บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

196,825,750   213         1,113,825,400   รวม 107         460,842,650   71           456,157,000   35           



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,708,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ม.6,4,3 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง- ในแหล่งน้้า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ยาบ ี อ.หนองจิก ลึก 2.50 ม.
จ.ปตัตานี

2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,677,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ต.บางตาวา- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.บางเขา อ.หนองจิก ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

3 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 4,924,000      - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ต.กระเสาะ- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.มายอ, ต.ถนน ในแหล่งน้้า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่3.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
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4 โครงการขุดลอก เพื่อก้าจัดวชัพชืการ จ้างขุดลอกผักตบชวา - 120,000       120,000       เพิ่มพื้นที่การระบายน้้า ท้าใหส้ภาพแม่น้้า กองช่าง 
ผักตบชวา ระบายน้้า ในแม่น้้าและล้าคลอง ปอ้งกันน้้าทว่ม ล้าคลองมีความสะอาด (ประชาคม)

ในอ้าเภอหนองจิก ร้อยละ 20 และมีความสามารถใน
ระยะยาว 15 กม. การระบายน้้าได้ดี

5 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกแหล่งน้้า ขุดลอกคลอง 2,268,000     - - เพิ่มปริมาณกักเก็บน้้า มีปริมาณน้้าส้าหรับ กองช่าง
สาย ม.2,3 ต.สะดาวา สาธารณประโยชน์ที่ต้ืน กวา้ง 8.00 ม. ในแหล่งน้้าสาธารณะ การเพาะปลูกพชืใน (ประชาคม)
อ.ยะรัง - ต.คลองมานิง เขิน บรรเทาความเดือด ยาว 6,000 ม. ในชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นและ
อ.เมือง จ.ปตัตานี ร้อนของราษฎรที่เกิดจาก ลึก 3.00 ม. ร้อยละ 20 ปอ้งกันน้้าทว่มในฤดูฝน

ภยัแล้งและน้้าทว่ม
6 โครงการดูแลอุดหนุน เพื่อสร้างแหล่งอนุบาล อุดหนุนกลุ่มประมง - 1,800,000     1,800,000     เพิ่มจ้านวนปลาและเพิ่ม ช่วยอนุรักษเ์พิ่มจ้านวน กองช่าง

การอนุรักษก์ลุ่มประมง ปลาในพื้นที่ประมงพื้น พื้นบา้นในการสร้าง รายได้แก่ชาวประมง ปลาและสร้างจิตส้านึก (ประชาคม)
พื้นบา้น บา้น แหล่งอนุบาลปลา เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในการอนุรักษป์ลาให้

เช่น ถังน้้าต้ืน และส่งเสริม ประชาชนในพื้นที่
การเล้ียงหอยของชาว
ประมงพื้นบา้นจ้านวน
9 อ้าเภอ/ละ 2 กลุ่ม
รวม 18 กลุ่ม
กลุ่มละ 100,000 บาท
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7 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,185,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ตุยง ต.ตุยง-ต.ปโุละปโุย และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 10.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก ในแหล่งน้้า ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.5 ม.

8 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,550,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2,4 ต.คลองใหม่ และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.ยะรัง-ต.ยาบ ีอ.หนองจิก ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

9 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,613,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ตุยง-ต.บอ่ทอง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 3,800 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 3.50 ม.
10 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 330,000        - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.2 ต.ลิปะสะโง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ้าเภอหนองจิก ม.8 ในแหล่งน้้า ยาว 1,300 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ประจัน อ.ประจัน ลึก 2.50 ม

จ.ปตัตานี วางทอ่ระบายน้้า คสล.  -  -
ขนาด Æ 1.20 เมตร
จ้านวน 6 จุดๆละ 4 ทอ่น
(24 ทอ่น)
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11 โครงการขุดลอกกร่องน้้า เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,616,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ธรรมชาติ บา้นบติีง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.5, ม.7 ต.ตะโละ ในแหล่งน้้า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ดือรามัน อ.กะพอ้ ลึก 2.50 ม.

จ.ปตัตานี
12 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 2,150,000      - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.1, ม.3 ต.สาคอบน- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.ระแวง้ อ.ยะรัง ในแหล่งน้้า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.
13 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,521,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.1 ต.สะนอ-ต.สะดาวา- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 12.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.ประจัน อ.ยะรัง ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

14 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,213,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 ต.ลิปะสะโง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 6.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.หนองจิก-แม่น้้า ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ปตัตานี จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.

วางทอ่ Ø 1.20 ม.
จ้านวน 8.00 ทอ่น
รวม 7 จุด
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15 โครงการขุดลอกแม่น้้า เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง -  - 4,573,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ทา่ยาลอ-บางตาวา และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 40.00-50.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 3.50 ม.
16 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน้้า ขุดลอกคลองพร้อมตัดแต่ง 20,000,000   20,000,000   20,000,000   แหล่งน้้าสาธารณะ มีแหล่งเก็บกักน้้า กองช่าง

พร้อมตัดแต่งปา่โกงกาง เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ปา่โกงกาง ระยะทาง ได้รับการดูแล และใช้ และช่วยแก้ไขปญัหา (ประสานแผนฯ)
ริมคลองสามแยก ปอ้งกันน้้าทว่มขัง 2,000 ม. ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น การระบายน้้าทว่มขัง
เกาะแลหนัง ม.3, 5 ในพื้นที่
และเกาะกอและ ม.3
ต.ทา่ก้าช้า อ.หนองจิก
จ.ปตัตานี

136



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,589,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3,4 ต.ตะโละไกรทอง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ในแหล่งน้้า ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

ลึก 3.5 ม.
2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 1,694,000      - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.2 ต.ไทรทอง-ม.4 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 6.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ในแหล่งน้้า ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

3 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,954,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ดอนทราย- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
ม.4 ต.ไทรทอง ในแหล่งน้้า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่4 พัฒนาชมุชนและท้องถ่ินให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชมุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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4 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 798,000        -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ดอน-ม.5 และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.ทา่น้้า อ.ปะนาเระ ในแหล่งน้้า ยาว 2,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.

5 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,163,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.4 ต.บา้นนอก และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ปะนาเระ-ม.5 ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.สาบนั อ.ยะหร่ิง ลึก 3.00 ม
จ.ปตัตานี  -  -

6 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,143,000      -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ตันหยงลูโละ- และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
ต.บาราโหม อ.เมือง ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม

7 โครงการก่อสร้างก้าแพง เพื่อระบายน้้าทว่มขัง ก่อสร้างก้าแพง คสล. 20,000,000   - - ร้อยละ 30 ของจ้านวน ปอ้งกันน้้าทว่มขัง กองช่าง
คสล. กั้นตล่ิง พร้อมประตู และกักเก็บน้้าไวใ้ช้ กันตลิง พร้อมประตู แหล่งน้้าเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น และสามารถใช้น้้า (ประสานแผนฯ)
ระบายน้้าคลองอาแวเบาะ ในการเกษตร ระบายน้้าคลองอาแวเบาะ รวมทั้งจ้านวนปริมาณ เพื่อการเกษตร
ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง หมู่ที่ 3 ต.บางป ู เก็บกักน้้าเพิ่มขึ้น
จ.ปตัตานี อ.ยะหร่ิง

8 โครงการขุดลอกคูคลอง เพื่อใหก้ารระบายน้้า ขุดลอกคลอง แหล่งน้้าสาธารณะ มีแหล่งเก็บกักน้้า กองช่าง
ริมถนนเพชรเกษม เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ขนาดความยาว 1,000 ม. 5,000,000     - - ได้รับการดูแล และใช้ และช่วยแก้ไขปญัหา (ประสานแผนฯ)
ต.บางป-ูต.ยามู ม.1, ม.2, ปอ้งกันน้้าทว่มขัง ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้น การระบายน้้าทว่มขัง
ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ในพื้นที่
จ.ปตัตานี 138



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดระบบระบาย เพื่อแก้ปญัหาน้้าทว่มขัง ก่อสร้างระบบระบายน้้า 2,000,000      -  - สามารถระบายน้้าที่ ปอ้งกันน้้าทว่มขังใน กองช่าง

น้้าสนามกีฬากลาง สนามกีฬาและมีบอ่รวบ โดยใช้ระบบไฟฟา้ควบคุม ทว่งขังภายในเขต สนามกีฬาและปอ้งกัน

รวมน้้าเพื่อระบายน้้าออก และสร้างบอ่รับน้้า  10 นาที ทรัพย์สินทางราชการ

ขนาดความจุไม่น้อยกวา่

1000 ม2

(20X20X2.5 ม.)

10 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 450,000       - - จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต.ควน และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8 ม. ยาว 900 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.ปะนาเระ-ต.ลางา ในแหล่งน้้า ลึก 2.50 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี

11 โครงการก่อสร้างคู เพื่อระบายน้้าด้านหลัง สร้างคูระบายน้้าด้านหลัง 500,000       - - โรงเรียนสามารถ โรงเรียนสามารถระบายน้้า กองช่าง
ระบายน้้าบริเวณด้านหลัง อาคาร อาคารทั้ง 4 อาคาร ระบายน้้าออกจาก ออกจากโรงเรียนได้อย่าง
อาคารโรงเรียนบา้นตะบงิ- โรงเรียนอย่างรวดเร็ว รวดเร็ว ปอ้งกันการ
ตีงี อ.มายอ จ.ปตัตานี ร้อยละ 100 เพาะพนัธุข์องพาหะน้าโรค
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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 10            37,351,000      6              29,324,000      4              26,493,000      20            93,168,000      
            และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
     3.2  ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั -               -                    -               -                    -               -                    -               -                    
     3.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาระบบระบายน ้า 10            35,597,000      1              1,694,000        -               -                    11            37,291,000      
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รวม 20           72,948,000     7             31,018,000     4             

รวม 3 ปี

26,493,000     31           130,459,000   

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น 100,000       - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม สามารถสร้างรายได้ กองแผนฯ
ส้มโอ อ.ยะรัง ก าลังการผลิตส้มโอ เกษตรกรในพื้นที่ อ.ยะรัง โครงการได้รับควารู้ ใหก้ับชุมชน (ประชาคม)

-เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับกลุ่ม จากการฝึกอบรม
แม่บา้นที่มีฐานะยากจน

2 โครการสานสีรุ้ง อ.มายอ เพื่อเปน็การสร้างงาน ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000         ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม สามารถสร้างรายได้ กองแผนฯ
สร้างอาชีพ และเพิ่มทกัษะ เกี่ยวกับการจักรสาน โครงการได้รับควารู้ ใหก้ับชุมชน (ประชาคม)
ทกัษะในการประกอบ และปฎบิติัจริง จากการฝึกอบรม
อาชีพ

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ -ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 150,000       - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความเปน็อยู่ กองแผนฯ
การเล้ียงปลาทบัทมิ และลดต้นทนุทางการ -สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ โครงการได้รับควารู้ ที่ดีขึ้น (ประชาคม)
อ.เมือง เกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร และอื่น ๆ จากการฝึกอบรม

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
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แนวทางพัฒนาที ่4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชด าริ

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐานการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อเปน็สถานที่รวม ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000     -  - ประชาชนในพื้นที่ลดค่า มีการรวมกลุ่มของ กองช่าง

รวมผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ รวบรวมผลิตภณัฑ์ ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เกษตรกรในการผลิตทาง (ประชาคม)

อ.ทุ่งยางแดง ชุมชน เช่น ผลผลิตทาง โครงสร้าง คสล และมีความพงึพอใจ การเกษตรใหม้ีคุณภาพ

การเกษตรเพื่อรวมกลุ่ม โคงหลังคาเหล็กมุมด้วย ร้อยละ 20 และสามารถสร้าง

ขายพอ่ค้าคนกลาง แมทอลซีลขนาด 6.00 ม. รายได้เพิ่มขึ้น

X 18.00 . จ านวน 1 หลัง
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แนวทางพัฒนาที ่4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การลงทุนในท้องถิ่น

 ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มคุีณภาพมาตรฐานการส่งออก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเปน็การสร้างงาน ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000         - - ประชาชนมีอาชีพ สามารถสร้างรายได้ กองแผนฯ
กลุ่มจักรสานไม้ไผ่ สร้างอาชีพ และเพิ่มทกัษะ เกี่ยวกับการจักรสาน และรายได้เพิ่มขึ้น ใหก้ับชุมชน (ประชาคม)
ย่านต่อไห อ.ปะนาเระ ทกัษะในการประกอบ และปฎบิติัจริง ร้อยละ 20

อาชีพ
2 โครงการส่งเสริมกลุ่ม -เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถ สนับสนุนปจัจัยการผลิต 65,000          -  - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ใช้พื้นที่สาธารณบริเวณ เพื่อร่วมด าเนินการตาม และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)
ปลอดภยัจากสารพษิ พื้นที่พรุใหเ้กิดประโยชน์ โครงการกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20 และสามารถขยายตลาด
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี สูงสุด ปลูกแตงโมปลอดภยั ได้เพิ่มขึ้น

-เพื่อใหเ้กษตรกร จากสารพษิ 
มีอาชีพเสริม สร้างรายได้
อย่างยั่งยืน

3 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหก้ลุ่มอาชีพเกิดการ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000          -  - ประชาชนมีอาชีพ มีการพฒันาและยกระดับ กองแผนฯ
การพฒันาการผลิต พฒันา สามารถเพิ่มก าลัง เกี่ยวกับการพฒันาการ และรายได้เพิ่มขึ้น มาตรฐานผลิตภณัฑ์ (ประชาคม)
และบรรจุภณัฑ์ อ.แม่ลาน ผลิต รองรับการขยายตัว ผลิตและบรรจุภณัฑ์ ร้อยละ 20

ของกลุ่มอาชีพ 143

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่2 สร้างมลูค่าเพ่ิมและขยายชอ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

แนวทางพัฒนาที ่4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมผู้น าชุมชน - เพื่อใหชุ้มชนมีความรู้ จัดอบรมผู้น าชุมชน 240,000       - - - ผู้น าชุมชน มีความรู้ ผู้น าชุมชนได้รับการ กองคลัง
ภาคประชาชน ความเข้าใจการสหกรณ์ ผู้น 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
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



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 3              300,000          -               -                    -               -                    3              300,000          
     4.2  สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า 1              1,500,000        -               -                    -               -                    1              1,500,000        
           การลงทนุในทอ้งถิ่น
     4.3  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 3              165,000          -               -                    -               -                    3              165,000          
     4.4  ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวธิกีารสหกรณ์ 1              240,000          -               -                    -               -                    1              240,000          
           เปน็แนวทางการด าเนินงาน
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รวม 8             2,205,000      -             -                   -             

รวม 3 ปี

-                   8             2,205,000      

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกีฬา อบจ.คัพ เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละ 90 ของ สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
ภาคใต้ประจ าปี ระหวา่งข้าราชการ อบจ. อบจ.คัพ ภาคใต้ บคุลากรได้เข้าร่วม ใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะ

14 จังหวดัภาคใต้ ประจ าปี การแข่งขันกีฬา ข้าราชการที่เข้าร่วม
อบจ. ภาคใต้ประจ าปี การแข่งขัน

2 โครงการส่งเสริมพฒันา เพื่อเพิ่มศักยภาพ สนับสนุนเปน็ค่าใช้จ่ายใน 3,000,000     3,000,000     3,000,000     สามารถพฒันาตนเอง ชมรมกีฬาได้รับการ กองคลัง
การกีฬาของสมาคมกีฬา และสร้างโอกาสใหก้ับ การจัดส่งนักกีฬาของ ไปสู่ระดับมาตรฐานขึ้น ส่งเสริมและมีพฒันาการ (อุดหนุน)
แหง่จังหวดัปตัตานี นักกีฬาของชมรมกีฬา ชมรม ต่าง ๆ เข้าร่วม ร้อยละ 70 ทางกีฬาที่ดี

ต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวดั การแข่งขันกีฬาใน
ปตัตานี ระดับต่าง ๆ 

3 โครงการเข้าค่ายนักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าค่ายนักกีฬา 80,000         50,000         50,000         นักเรียนทกุคนที่เข้าร่วม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กองการศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น นักกีฬาในการเข้าร่วม มีทกัษะด้านกีฬา กีฬามีความพร้อม
แหง่ประเทศไทย แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมพฒันา - ผู้บริหาร ข้าราชการ 10,000         10,000         10,000         บคุลากรในสังกัด อบจ. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองการศึกษา
ระหวา่งส่วนราชการ การกีฬาในระดับองค์กร ลูกจ้างประจ า ปตัตานีได้เข้าร่วมแข่งขัน สุขภาพพลานามัยที่ดี 
ในสังกัดองค์การบริหาร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพนักงานจ้าง กีฬาภายในศูนย์ราชการ เกิดความสามัคคี
ส่วนจังหวดัปตัตานี พลานามัยที่ดีของ อบจ.ปตัตานี จ านวน ศาลากลางจังหวดั ในหมู่คณะไปสู่ความ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั บคุลากร อีกทั้งเปน็การ 150 คน ร่วมมือในการท างาน
กับองค์กรปกครอง สร้างความสัมพนัธอ์ันดี - ผู้บริหาร ข้าราชการ ในองค์กรและหน่วยงานอื่น
ส่วนทอ้งถิ่น, หน่วยงาน ระหวา่ง ผู้บริหาร ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ของรัฐ, หน่วยงานเอกชน, ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า จ้างที่ปฏบิติัหน้าที่ต้ังอยู่ใน
กลุ่มมวลชน,กลุ่มผู้น า ฯลฯ และพนักงานจ้าง อบจ.ปน ศูนย์ราชการ อบจ.ปตัตานี 
ประจ าปงีบประมาณ 2560 กับส่วราชการ/เอกชน จ านวน 300 คน

ในจังหวดัปตัตานี
5 โครงการคัดเลือกและ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ข้าราชการ บคุลากร 500,000       500,000       500,000       นักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม นักเรียนเกิดการพฒันา กองการศึกษา

เข้าร่วมการแข่งขัน ใหน้ักเรียนในสังกัดได้เล่น ทางการศึกษา มีทกัษะด้านกีฬา ศักยภาพด้านกีฬา 
กีฬานักเรียนสังกัด อปท กีฬามีร่างกายแข็งแรง นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เกิดความสามัคคี
ในรอบคัดเลือกระดับ และเพื่อใหเ้กิดความ อบจ.ปตัตานี จ านวน ในหมู่คณะ 
ภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ ร่วมมือ ร่วมใจและมีความ 70 คน เข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับประเทศ เปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน กีฬาฟตุซอล กีฬา

ระหวา่งนักเรียนในสังกัด วอลเลย์บอลชายหาด 
อบจ.ปตัตานี กีฬาเปตอง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

6 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากร บคุลากรประจ าสนามกีฬา 50,000         75,000         75,000         ได้รับความรู้เร่ือง บคุลากรประจ าสนามกีฬา กองการศึกษาฯ
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สนามกีฬาได้อบรมเชิง จ านวน 20 คน การจัดการสนามกีฬา เกิดทกัษะในการท างาน
เพื่อเพิ่มความรู้ ปฏบิติัการ พฒันา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มากขึ้น
และพฒันาสนามกีฬา การปฏบิติังานใหม้ีผล
กลางองค์การบริหาร สัมฤทธิสู์งสุด และพฒันา
ส่วนจังหวดัปตัตานี บคุลากรสนามกีฬา
ประจ าป ี2560 ในการดูแลสนามกีฬา

ใหเ้ปน็ที่ยอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอื่น

7 โครงการเขาตูมจูเนียร์ เพื่อสร้างความรักความ จัดการแข่งขันกีฬา 100,000       100,000       100,000       โรงเรียนและชุมชน สร้างความสามัคคีและ โรงเรียน
ฟตุซอลคัพ คร้ังที่ 10 สามัคคี และความสัมพนัธ์ ฟตุซอล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ความสัมพนัธท์ี่ดีกับ บา้นเขาตูม

ที่ดีใหก้ับโรงเรียน มีความรักความสามัคคี โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และชุมชน มีสัมพนัธท์ี่ดี ต่อกัน

ร้อยละ 90
8 โครงการกีฬาสู่ความ เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ นักเรียนและเยาวชน 70,000         70,000         70,000         นักเรียนและเยาวชน นักเรียนและเยาวชน โรงเรียน

เปน็เลิศ พฒันาการด้านกีฬา ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงี
และก้าวไกลถึงระดับ ร้อยละ 80 ได้พฒันาทกัษะ มีทกัษะและพฒันาการ
ประเทศ ด้านกีฬา ด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสวน เพื่อปรับปรุงสวนเฉลิม ถมดินรอบอัฒจันทร์ 1,400,000      -  - สวนเฉลิมพระเกียรติ มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติใหเ้ปน็สถานที่ พร้อมเสริมผิวจราจร สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. และเด็ก สามารถใช้ (ประชาคม)
สนามกีฬากลาง พกัผ่อนหย่อนใจของ แอสฟลัต์และปผิูวยาง ได้รับการปรับปรุงใหเ้กิด บริหารและออกก าลัง
อบจ.ปตัตานี ผู้สูงอายุและเด็ก สังเคราะหห์นา 5 มม. ความสวยงามและเปน็ที่ กายอย่างปลอดภยั

ขนาดกวา้ง 1.50 ม. พกัผ่อนหย่อนใจ
ยาว 402 ม. พร้อมติดต้ัง
ระบบไฟฟา้สนามและติดต้ัง
ระบบรดน้ าอัตโนมัติ
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย

2 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใช้รองรับผู้เข้าชม ก่อสร้างอัฒจันทร์ 1,500,000     - - สามารถรองรับผู้ชม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อัฒจันทร์ (ต่อเติมเดิม) การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ B1 กวา้ง 8.10 ม. กีฬาได้ร้อยละ 100 สะดวกในการเข้าชม
อาคาร B1, B2  - เพื่อใหม้ีอัฒจันทร์ ยาว 32.00 ม. การแข่งขันกีฬา

รองรับผู้เข้าชมกีฬา B2 กวา้ง 8.10 ม.
ในสนามกีฬาอย่างเพยีงพอ ยาว 37.00 ม.
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานทีน่ันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่ออาคารอัฒจันทร์ ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ 500,000       - - ได้อาคารที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง 
อัฒจันทร์ อาคาร B มีสภาพสวยงาน กวา้ง 8.10 ม. ชั้นและประชาชนมี สะดวก และเปน็ระเบยีบ

 - เพื่อใหอ้าคาร ยาว 62.00 ม. ความพอึพอใจ เรียบร้อย
อัฒจันทร์มีสภาพ
สวยงาม

4 โครงการจัดภมูิทศัน์ จัดระบบการใช้พื้นที่หน้า ก่อสร้างลานคอนกรีต 1,400,000 - 1,500,000     สามารถจัดการพื้นที่ให้ จัดระเบยีบการใช้ กองช่าง
หน้าอัฒจันทร์มีหลังคา อัฒจรรย์ใหม้ีความ และร้านจ าหน่ายสินค้า ใหใ้ช้ประโยชน์ได้ดีกวา่ ประโยชน์ของพื้นที่ให้

เหมาะสมและสมดุล ขนาด 5.00 X 15.00 ม. เดิมร้อยละ 15 เปน็ระบบและดูแลได้ง่าย
โดยสร้างเหล็กจ านวน 
2 หลัง พร้อมจัดภมูิทศัน์
บริเวณอัฒจันทร์สนามกีฬา

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000       100,000       100,000       -มีสนามฟตุบอล ลานกีฬา สนามกีฬาและอาคารส่ิง กอง การศึกษาฯ
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. กลาง อบจ.ปน. ใหไ้ด้ สนามกีฬากลางอบจ.ปน. และลู่วิง่เพยีงพอ ปลูกสร้างมีความพร้อม

มาตรฐานมั่นคงและมี กับจ านวนประชาชน ส าหรับการจัดกิจกรรม
สภาพที่ดี -สนามกีฬาและอาคาร กีฬา

ปลูกสร้างมีความพร้อม
ส าหรับการจัดกิจกรรม
กีฬา ร้อยละ 80
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา ก่อสร้างสนามฟตุซอล 36,000,000   - - ประชาชนที่มาใช้บริการ สนามกีฬากลาง อบจ.ปน กอง การศึกษาฯ
ฟตุซอล ลานกีฬา สนาม ลานกีฬา สนามฟตุบอล ลานกีฬา สนามฟตุบอล สนามกีฬากลางมีความ ได้มีสนามกีฬา
ฟตุบอลมาตรฐานและลู่วิง่ มาตรฐานและลู่วิง่ มาตรฐานและลู่วิง่ พงึพอใจ ร้อยละ 70 ที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานภายในสนามกีฬา มาตรฐานภายในสนาม มาตรฐานภายในสนาม
กลาง อบจ.ปน. กีฬากลาง อบจ.ปน. กีฬากลาง อบจ.ปน.
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5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบ -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า ก่อสร้างหอถังประปา - 2,320,000     - ระบบประปาตรงตาม ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภค กองช่าง
ประปา ม.3 ต.แหลมโพธิ์ บริโภคอุปโภคใช้ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. มาตรฐานที่ก าหนด บริโภคที่สะอาด
(แหลมตาช)ี อ.ยะหร่ิง -เพื่อส่งเสริมการทอ่ง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)
จ.ปตัตานี เที่ยวในจังหวดัปตัตานี พร้อมระบบถังกรองและ

ขุดเจาะบอ่บาดาลขนาด
 6 นิ้ว ลึกไม่น้อย 120
เมตร (ตามแบบ อบจ.
ก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า- -เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยว ก่อสร้างหอ้งน้ าหอ้ง - 880,000       - หอ้งน้ า-หอ้งส้วม ตามแบบ ประชาชนมีหอ้งน้ า กองช่าง
หอ้งส้วม ม.3 - ประชาชนมีหอ้งน้ า- ส้วม ขนาดกวา้ง 2.40 ม. อบจ.ก าหนด หอ้งส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
ต.แหลมโพธิ ์(แหลมตาช)ี หอ้งส้วมใช้ ยาว 4.80 ม. จ านวน 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี -เพื่อส่งเสริมการทอ่ง 4 หอ้ง (ตามแบบ อบจ.

เที่ยวในจังหวดัปตัตานี ก าหนด)
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

แนวทางพัฒนาที ่5.4 ปรับปรุง พัฒนาสถานทีท่่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
 ผลผลิตของโครงการ

3 โครงการติดต้ังทุ่นอเนก  - เพื่อใช้เปน็ที่ทางเดิน  - ติดต้ังทุ่นอเนก - 360,000       - ทุ่นอเนกประสงค์ใช้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประสงค์เปน็ที่จอดเรือ และจอดเรือ ประสงค์ จ านวน จอดเทยีบเรือที่ได้ สะดวกปลอดภยัในการ
ม.3 ต.แหลมโพธิ์  - เพื่อการส่งเสริมการ 200 ตารางเมตร มาตรฐาน ขึ้นลง - เรือ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี ทอ่งเที่ยวใน

จังหวดัปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ จัดประชาสัมพนัธ์ 250,000       250,000       250,000       ประชาชนและ เผยแพร่แหล่งทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ
การประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธแ์ละแนะน า แหล่งทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็ที่รู้จักทั้งชาวไทย
แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวดั แหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ ที่ส าคัญของจังหวดั ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ และต่างประเทศ
ปตัตานีทางส่ือทวี ี ของจังหวดัปตัตานี โดยทางทวี ีหรือ สถานที่ทอ่งเที่ยว
และส่ิงพมิพ์ หนังสือพมิพ์ เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



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 8              6,810,000        8              6,805,000        8              6,805,000        24            20,420,000      
           ทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
     5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 6              40,900,000      1              100,000          2              1,600,000        9              42,600,000      
           สถานที่นันทนาการ
     5.3  ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว -               -                    -               -                    -               -                    -               -                    
           ของประชาชน
     5.4  ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน -               -                    3              3,560,000        -               -                    3              3,560,000        
           โบราณวตัถุ
     5.5  ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชน 1              250,000          1              250,000          1              250,000          3              750,000          
           มีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว
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2562

รวม 15           47,960,000     13           10,715,000     11           

รวม 3 ปี

8,655,000      39           67,330,000     

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ จ้างติดต้ังปา้ยรณรงค์ 100,000 100,000       100,000       ใหป้ระชาชนมีความ ท าใหม้ีความต่ืนตัวและ กองช่าง

ปอ้งกันและบรรเทา รณรงค์ปอ้งกันภยัทาง ปอ้งกันอุบติัเหตุจราจร ระมัดและลดอุบติัภยัลง ปฏบิติัตามกฎจราจร 

สาธารณภยัช่วงเทศกาล จราจรทอ้งถนน ช่วงเทศกาลขนาด ร้อยละ 15 ท าใหจ้ านวนอุบติัเหตุ

1.20 X 2.40 ม. ลดลงได้

ติดต้ังตามจุดที่ก าหนด

รวม 20 ปา้ย

2 โครงการอุดหนุน เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และอบรม 180,000       180,000       180,000       เพิ่มประสิทธภิาพของ อบจ.ปตัตานีมีสมาชิก กองช่าง
การฝึก อปพร. ทบทวนของ อปพร. ทบทวน อปพร ของ สมาชิก อปพร.ของ อปพร. ที่สามารถช่วย

ของ อบจ.ปน อบจ.ปตัตานี อบจ.ปตัตานี และเพิ่ม เหลือกิจกรรมในการ
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ ในฐานสมาชิกได้ รักษาความสงบและ
30 คน รวม 60 คน ร้อยละ 15 เสริมสร้างสันติสุข
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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. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อใหชุ้มชน/หมู่บา้น จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 100,000       100,000       100,000       ร้อยละ 80 ประชาชน ชุมชน/หมู่บา้นเส่ียงภยั กองช่าง
การปอ้งกันและบรรเทา ที่อยู่ในพื้นที่เส่ียงภยั ด้านการปอ้งกัน ในพื้นที่เส่ียงภยั มีความ มีความพร้อมในการจัดการ (ประชาคม)
สาธารณภยั มีความพร้อมในการจัดการ และบรรเทาสาธารณภยั พร้อมในการจัดการ ภยัพบิติั ถูกต้องตามหลัก

สาธารณภยัของชุมชน และฝึกซ้อมแผน ภยัภบิติั สามารถช่วยเหลือ สากล 
และสามารถปอ้งกัน การปอ้งกัน ตนเองและผู้อื่นได้อย่าง
และลดการสูญเสียได้อย่าง ถูกวธิ ีและลดการสูญเสีย
มีประสิทธภิาพ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอด จ้างเหมาบริการรักษา 570,000       570,000       570,000       ประชาชนที่ใช้บริการ เพิ่มความปลอดภยั กองคลัง
รักษาความปลอดภยัสถานี ภยัในชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัจาก มีความปลอดภยั ใหก้ับประชาชนและ
ขนส่งผู้โดยสารจังหวดั ของประชาชนตลอดจน ผู้บริการด้านรักษาความ และสามารถปอ้งกัน รักษาทรัพย์สินของ
ปตัตานี ทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภยัส าหรับรักษา ทรัพย์สินของทาง ทางราชการได้

ความปลอดภยัและอ านวย ราชการได้ร้อยละ 80
ความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ และดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการ

2 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 216,000       - - ประชาชนมีความปลอดภยั เกิดความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภยั ในชีวติและทรัพยสิน และทรัพย์สินมากขึ้น และ
ปลอดภยัอาคารศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ความสะดวกในการจราจร
และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า ภายในศูนย์ OTOP
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
 (OTOP) (OTOP) (OTOP)
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แนวทางพัฒนาที ่6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

3 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 216,000       - - -ประชาชนมีความปลอดภยั เกิดความปลอดภยัในชีวติ กอง การศึกษาฯ
เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภยั ในการใช้บริการสนามกีฬาฯ และทรัพย์สินมากขึ้น และ
ปลอดภยัภายในสนาม ภายในสนามกีฬากลาง ภายในสนามกีฬาฯ -ทรัพย์สินภายในสนาม ความสะดวกในการจราจร
กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี อบจ.ปน จ านวน 2 คน ภายในสนามกีฬาฯ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ 200,000       , 200,000        - ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม บคุลากรขององค์การ ส านักปลัดฯ
ปมีหามงคล” พระบาทสมเด็จพระเจ้า บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ได้แสดงออกถึงความ บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี

อยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมาชิกสภาองค์การ จงรักภกัดี และน้อม ได้ร่วมกันแสดงออก
 พระบรมราชินีนาถ บริหารส่วนจังหวดัปตัตานี ร าลึกถึงพระมหา ซ่ึงความจงรักภกัดี

และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า กรุณาธคุิณอันหาที่สุด แด่องค์พระบาทสมเด็จ
เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ พนักงานจ้าง และบคุลากร มิได้ พระเจ้าอยู่หวัฯ สมเด็จ
ประโยชน์จากกิจกรรม ขององค์การบริหาร พระนางเจ้าฯ พระบรม
ความดีเพื่อสังคม ส่วนจังหวดัปตัตานี ราชินีนาถ และพระบรม
และสาธารณะที่บคุลากร วงศานุวงศ์ เพื่อถวายเปน็
ขององค์การบริหาร พระราชกุศลในโอกาส
ส่วนจังหวดัปตัตานีร่วมกัน มหามงคลและเปน็

แนวทางในการพฒันา
ต่อไป
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อเผยแพร่และเสริม- จัดอบรมใหค้วามรู้ 200,000       200,000       200,000       นักเรียน เยาวชน ก านัน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กองกิจการสภาฯ
เกี่ยวกับประชาธปิไตย สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธปิไตย ผู้ใหญ่บา้นและประชาชน เกี่ยวกับระเบยีบกฎหมาย
และการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับกระบวนการ และการมีส่วนร่วมของ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ของประชาชนในพื้นที่ ประชาธปิไตย และการมี ประชาชนในพื้นที่จังหวดั ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปกครองระบอบ
จังหวดัปตัตานี ส่วนร่วมของประชาชน ปตัตานี ประกอบด้วย ประชาธปิไตย และสิทธิ ประชาธปิไตย

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี นักเรียน เยาวชน ก านัน หน้าที่ของตนมากยิ่งขึ้น
ผู้ใหญ่บา้นและประชาชน
จ านวน  100  คน
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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 3              380,000          3              380,000          3              380,000          9              1,140,000        
           และทรัพย์สินของประชาชน
     6.2  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 3              1,002,000        1              570,000          1              570,000          5              2,142,000        
           ใหเ้กิดขึ้นภายในจังหวดั
     6.3  การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ 2              400,000          2              400,000          1              200,000          5              1,000,000        
           ของคนในชาติ
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รวม 8             1,782,000      6             1,350,000      5             

รวม 3 ปี

1,150,000      19           4,282,000      

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการค่ายเยาวชนพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้รองรับ จัดอบรมเข้าค่ายเยาวชน 500,000       500,000        - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ
ประชาธปิไตยกับอาเซียน การเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนในสังกัด โครงการได้รับควารู้ มีความรู้ ความเข้าใจ

องค์การบริหารส่วน จากการฝึกอบรม เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น
จังหวดัปตัตานี

2 โครงการอบรม เพื่อใหบ้คุลกรมีความรู้ จัดฝึกอบรมการเรียนรู้ 60,000         60,000         60,000         ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม บคุลากรมีความเข้าใจ กองการศึกษาฯ
ภาษาอาเซียน ทางภาษาอาเซียน เช่น ทางภาษาอาเซียน โครงการได้รับควารู้ ในภาษาและสังคม (ประชาคม)

พม่า เขมร มลายู จ านวน 2 รุ่น จากการฝึกอบรม ของชาติอาเซียนมากขึ้น
ใช้ในการปฏบิติังาน รุ่นละ 15 คน
เช่น การควบคุมงาน รวม 30 คน
ก่อสร้าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -  2562)

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

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ



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 2              560,000          2              560,000          1              60,000            5              1,180,000        
           ด้านการใหค้วามรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
     7.2  การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน -               -                    -               -                    -               -                    -               -                    
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2562

รวม 2             560,000         2             560,000         1             

รวม 3 ปี

60,000          5             1,180,000      

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร ์
2560 2561



 

3.2.2 บัญชปีระสานโครงการพัฒนา แบบ ผ 02/1

หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

อ าเภอเมือง

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 4,500,000           -  - 4,500,000       อบต.ปะกาฮารัง กองช่าง

สายปอเนาะ ม.6 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี -

ปะกาลียะ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (พร้อมไหล่ทาง) 7,750,000           -  - 7,750,000       อบต.ปยูุด กองช่าง

สายริมคลอง ม.6-ม.7 ต.ปยูุด อ.เมือง จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกะมิยอ-บาราโหม 2,200,000           -  - 2,200,000       อบต.กะมิยอ กองช่าง

(โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต) 

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 510 ม. หนา 0.05 ม.

ไหล่ทางกวา้งข้างละ 1 ม. ยาว 510 ม. หนา 0.05 ม.

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายกะมิยอ - คลองมานิง 4,400,000           -  - 4,400,000       อบต.กะมิยอ กองช่าง

(โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต) 

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางกวา้ง

ข้างละ 1 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม.

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 18,850,000        -  - 18,850,000    
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บัญชปีระสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ตามกรอบการประสานทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัจังหวัด



หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

อ าเภอไม้แก่น

1 โครงการถนนหนิคลุก สายปา่คลองคอกควาย (หน้าโรงพกั) 2,500,000         -  - 2,500,000     อบต.ไทรทอง กองช่าง

ม.2 - สะพานหนิ (ดอนทราย)

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายม่วงชุม (ม.2) - สะพานหนิ 4,200,000         -  - 4,200,000     อบต.ไทรทอง กองช่าง

(ดอนทราย)

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกนิบง ม.1 - ดอนทราย 2,400,000         -  - 2,400,000     อบต.ไทรทอง กองช่าง

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 700 ม.

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 9,100,000        -  - 9,100,000    
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

อ าเภอหนองจิก

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ม .1 10,000,000     10,000,000     10,000,000    30,000,000     อบต.ปโุละปโุย กองช่าง

บา้นกาหยี เชื่อมส่ีเลน ม.5 บา้นปาแดลางา ต.ปโุละปโุย 

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.05 ม. 

2 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟลัทค์อนกรีต สาย 3,200,000       3,200,000      3,200,000      9,600,000      อบต.ปโุละปโุย กองช่าง

ม.2 บา้นทา่กูโบ ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 926 ม. หนา 0.05 ม.

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 2,600,000       2,600,000      2,600,000      7,800,000      อบต.ปโุละปโุย กองช่าง

บา้นจิดะห ์ถึง คูไส้ไก่ ม.4 (ถนนใหญ่สายใหม่ฟาร์มน ้าด้า)

ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 614 ม. หนา 0.05 ม.

4 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (เสริมผิว) สายสามแยกบา้น 3,768,000       3,768,000      3,768,000      11,304,000     อบต.ทา่ก้าช้า กองช่าง

ทา่ก้าช้า ต.ทา่ก้าช้า เชื่อมต่อบา้นบางทนั ต.บางเขา

ขนาดกวา้ง 8 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.5 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกาแลกุมิ- 8,000,000       8,000,000      8,000,000      24,000,000     อบต. กองช่าง

เลียบแม่น ้าปตัตานี ม.4 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี คอลอตันหยง

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ

0.00-0.50 ม. หรือมีพื นที่ไม่น้อยกวา่ 10,000 ตร.ม.
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ 

6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณปากอ่าว ม.1 และ ม.2 10,000,000     10,000,000     10,000,000    30,000,000     อบต.บางตาวา ส้านักปลัดฯ

ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 8 ม. ยาว 100 ม.

7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามหมู่บา้น ม.4 ต.ทา่ก้าช้า 10,000,000      -  - 10,000,000     อบต.ทา่ก้าช้า กองช่าง

ถึง ม.7 ต.บางเขา

ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 120 ม.

8 โครงการขุดลอกคลองพร้อมตัดแต่งปา่โกงกาง ริมคลองสาม 20,000,000     20,000,000     20,000,000    60,000,000     อบต.ทา่ก้าช้า กองช่าง

แยกเกาะแลหนัง ม.5 และ เกาะกอและ ม.3

ระยะทาง 2,000 ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 13,920,000     13,920,000     13,920,000    41,760,000     อบต.ลิปะสะโง ส่วนโยธา

สายชลประทานบา้นแนป-ุบา้นโคกยาล่วง ม.1,2 ต.ลิปะสะโง

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ระยะทาง 3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่

ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,800 ตร.ม.

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 9,974,000       9,974,000      9,974,000      29,922,000     อบต.ลิปะสะโง ส่วนโยธา

ภายในหมู่บา้นปากาลียะ ม.2 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,170 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่ด้าเนิน

การไม่น้อยกวา่ 13,120 ตร.ม.
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงาน

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 10,102,000     10,102,000     10,102,000    30,306,000     อบต.ลิปะสะโง ส่วนโยธา

สายออเลาะบากา - เชื่อมถนนส่ีเลน ทุ่งโพธิน์อก ม.5 

ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,170 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื นที่ด้าเนิน

การไม่น้อยกวา่ 12,020 ตร.ม.

รวมทั้งสิ้น  11  โครงการ 101,564,000  91,564,000    91,564,000    284,692,000  

169



หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

อ าเภอโคกโพธิ์

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก สายบา้นทุ่งยาว 4,896,000         -  - 4,896,000      อบต.ช้างใหต้ก กองช่าง

ม.6 ต.โคกโพธิ ์ถึง ม.3 บา้นช้างใหต้ก

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 4 กม.

2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นมะปรางมัน 2,400,000         -  - 2,400,000      อบต.ช้างใหต้ก กองช่าง

ม.2 บา้นมะปรางมัน

ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 16 ม.

3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นปากอ่าว 3,000,000         -  - 3,000,000      อบต.ช้างใหต้ก กองช่าง

ม.3 บา้นช้างใหต้ก

ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 20 ม.

4 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก สายบา้นแม่กัง ม.1 9,600,000        9,600,000      9,600,000      28,800,000     อบต.ควนโนรี กองช่าง

ถึง บา้นตุปะ ม.5 

ขนาดกวา้ง 6 ม.  ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม.

รวมทั้งสิ้น  4  โครงการ 19,896,000     9,600,000     9,600,000     39,096,000    
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หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ

อ าเภอยะหริง่

1 โครงการก่อสร้างก้าแพง คสล. กั นตล่ิง พร้อมประตูระบายน ้า 20,000,000        -  - 20,000,000      เทศบาลต้าบล กองช่าง

คลองอาแวเบาะ ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี บางปู

ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.

2 โครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายตาแกะ- 3,000,000          -  - 3,000,000       เทศบาลต้าบล กองช่าง

สุดเขตเทศบาล ม.1 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี บางปู

ขนาดกวา้ง 6.50 ม. ยาว 952 ม.

3 โครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟลัทค์อนกรีต สายดินแดง- 5,000,000          -  - 5,000,000       เทศบาลต้าบล กองช่าง

ประปาเทศบาล ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี บางปู

ขนาดกวา้ง 8.70 ม. ยาว 740 ม.

4 โครงการขุดลอกคูคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางป ู- ต.ยามู 5,000,000          -  - 5,000,000       เทศบาลต้าบล กองช่าง

ม.1 , ม.2 , ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี บางปู

ขนาดความยาว 1,000 ม.

5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองระหวา่ง ม.2 10,000,000        -  - 10,000,000      อบต.ตาลีอายร์ ส่วนโยธา

ต.ตาลีอายร์ กับ ม.3 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 7 ม. ยาว 100 ม.

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก สาย 12,635,000        -  - 12,635,000      อบต.ตาลีอายร์ ส่วนโยธา

บา้นปาเส - ตาหมน ถึง บา้นปยิามุมัง - ตาลีอายร์

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.05 ม. โดยเฉล่ีย

171

ชื่อโครงการ
งบประมาณ 



หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่ ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม ที่ขอประสาน ที่รบัผิดชอบ
ชื่อโครงการ

งบประมาณ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นปาเส ม.4 ต.ตาลีอายร์ 1,637,000          -  - 1,637,000       อบต.ตาลีอายร์ ส่วนโยธา

ถึง ม. 2 ต.ตะโละ

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. โดยเฉล่ีย

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ม .1 2,000,000          -  - 2,000,000       อบต.บาโลย ส่วนโยธา

บา้นโต๊ะตีเต ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.04 ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบอ่ม่วง-ปา่ศรี (ระยะที่ 2) 7,870,000          -  - 7,870,000       อบต.ปยิามุมัง ส่วนโยธา

ม.4 บา้นตาหมน ต.ปยิามุมัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

10 โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวแบบ Para Asphal 2,320,000          -  - 2,320,000       อบต.ปยิามุมัง ส่วนโยธา

Concrete หน้าศูนย์พฒันาชีวติใหม่ ม.3 บา้นปยิา 

ต.ปยิามุมัง อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

ขนาดกวา้ง 8 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย 0.05 ม.

รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ 69,462,000       -  - 69,462,000     
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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. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษา ในสังกัดใหไ้ด้มาตรฐาน 37        11,389,960       38        11,374,200       36        11,224,200       111       33,988,360        

และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้มาตรฐาน 2          376,000           -           -                     -           -                     2          376,000             

สอดคล้องความต้องการของทอ้งถิ่น
1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม 23        9,426,840         14        8,820,000         14        8,820,000         51        27,066,840        

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว 5          7,998,900         3          7,800,000         3          7,800,000         11        23,598,900        
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 22        12,856,050       16        10,686,000       15        10,186,000       53        33,728,050        

และผู้ด้อยโอกาส
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด 13        27,038,750       11        10,580,000       11        13,610,000       35        51,228,750        
1.7 การบริหารจัดการที่ดี 18        14,225,560       15        13,610,000       15        13,610,000       48        41,445,560        
1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ 68        72,264,680       25        141,033,000     9          16,833,000       102       230,130,680       

ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
188      155,576,740    122      203,903,200    103      82,083,200      413      441,563,140     
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3.2.3 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (2560 - 2562)

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ
2560 2561 2562 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
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงกำรสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน  า สะพาน 99        445,867,650     64        441,457,000     32        194,425,750     195       1,081,750,400    

ระบบขนส่งทางน  าและทา่เทยีบเรือ
2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 2          12,000,000       3          14,400,000       1          2,000,000         6          28,400,000        
2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 5          2,875,000         3          -                     -           -                     8          2,875,000          
2.4 พฒันาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง 1          100,000           1          1                    2          400,000           4          500,001             

107      460,842,650    71       455,857,001    35       196,825,750    213      1,113,525,401   
3. ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์พื นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10        37,351,000       6          29,324,000       4          26,493,000       20        93,168,000        
และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั -           -                     -           -                     -           -                     -           -                      
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 10        35,597,000       1          1,694,000         -           -                     11        37,291,000        

20       72,948,000      7         31,018,000      4         26,493,000      31       130,459,000     
4. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจและโครงการตามแนวพระราชด าริ 3          300,000           -           -                     -           -                     3          300,000             
4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้าการลงทนุในทอ้งถิ่น 1          1,500,000         -           -                     -           -                     1          1,500,000          
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 3          165,000           -           -                     -           -                     3          165,000             
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวธิกีารสหกรณ์ 1          240,000           -           -                     -           -                     1          240,000             

เปน็แนวทางการด าเนินงาน
8         2,205,000       -          -                    -          -                    8         2,205,000         
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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
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

5. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศ และส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชน 8          6,810,000         8          6,805,000         8          6,805,000         24        20,420,000        

ทกุระดับและพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 6          40,900,000       1          100,000           2          1,600,000         9          42,600,000        
5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยวของประชาชน -           -                     -           -                     -           -                     -           -                      
5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ -           -                     3          3,560,000         -           -                     3          3,560,000          
5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 1          250,000           1          250,000           1          250,000           3          750,000             

ในการจัดการทอ่งเที่ยว
15       47,960,000      13       10,715,000      11       8,655,000       39       67,330,000       

6. ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 3          380,000           3          380,000           3          380,000           9          1,140,000          

ของประชาชน
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั 3          1,002,000         1          570,000           1          570,000           5          2,142,000          
6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจของคนในชาติ 2          400,000           2          400,000           1          200,000           5          1,000,000          

8         1,782,000       6         1,350,000       5         1,150,000       19       4,282,000         
7. ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพบคุลากร  ประชาชน  ด้านการใหค้วามรู้
    

2          560,000           2          560,000           1          60,000             5          1,180,000          
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน -           -                     -           -                     -           -                     -           -                      
2         560,000          2         560,000          1         60,000           5         1,180,000         

348      741,874,390    221      703,403,201    159      315,266,950    728      1,760,544,541   
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2560-2562) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

ของแผนพัฒนาสามปี  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถือเป็นการติดตามและประเมินผล
ความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดได้หรือไม่ และโครงการพัฒนาจะประสบความส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด     

หากไม่มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   ย่อมส่งผลต่อการ 
ด าเนินงาน  ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ถ้ามีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี   ในทาง
ตรงกันข้ามจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนและการด าเนิ นงานในหลายด้าน รวมทั้งเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  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 
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4.2.5 ด าเนินการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนราชการตามที่ก าหนด 
4.2.6 ประมวลและสรุปผลการติดตามและประเมินผล 
4.2.7 รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  คณะกรรมการพัฒนา 
        ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
        ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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