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บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นแ ละความ เหมาะสม    
โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๒ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี ขั้นตอนด าเนินการ ด้งนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 31  พฤษภาคม 
๒๕๕9 แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีแผนงาน/โครงการจ าเป็นที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ซึ่งมีแผนงานบางโครงการที่ต้องเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดโครงการ ด้งนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขึ้น เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

กองแผนและงบประมาณ  
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สารบัญ 
 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ            1 
 สรุปยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ           2 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน            3-22 
 สรุปยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน           23 
 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน          24-26 
 สรุปยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน         27 
 ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว          28-29 
 สรุปยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว         30 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข          31 
สรุปยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข          32 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา               33-35 



1

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน
พัฒนาฯ น 40 ล 20

1 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
เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือกระตุ้นใหส้ตรี อบรมใหค้วามรูด้้าน 150,000       - - ร้อยละสตรีที่เข้าร่วม สตรีผู้เข้ารับการอบรม กองคลัง
สตรอี าเภอปะนาเระ มีใจรกัในการดูแล การดูแลสุขภาพ กิจกรรม รู้จักการปฎบิติัตน (อุดหนุน)

สุขภาพ และปรบัเปลี่ยน ในการดูแลสุขภาพ ประชาคม
พฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน

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
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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 -               -                    
           ใหไ้ด้มาตรฐานและเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
     1.2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับ -               -                    
           มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของทอ้งถิ่น 
     1.3  ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสาน -               -                    
           ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
     1.4  ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว -               -                    
     1.5  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 1              150,000          1              150,000          
           และผู้ด้อยโอกาส
     1.6  ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไข -               -                    
           ปญัหายาเสพติด
     1.7  การบริหารจัดการที่ดี -               -                    
     1.8  ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร -               -                    
           สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

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

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

-                   1             150,000         รวม 1             150,000         -             -                   -             
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               แนวทางพฒันาที่ 2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา ถนน ทอ่ระบายน ้า สะพาน ระบบขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 100 ล 81

1 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,374,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลงหนิคลุก สาย ม.3 ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

บ.ลูโบบาลา ต.เขาตูม ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,100 ม. ปลอดภยั

 - ม.5 ต.เมาะมาวี ปลอดภยั หนิคลุกหนา 0.15 ม.

อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,374,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลงหนิคลุก สาย ม.3 ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
บ.ลูโบบาลา ต.เขาตูม ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,400 ม. ปลอดภยั
 - ม.5 ต.เมาะมาวี ปลอดภยั หนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2560 -  2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

2.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่ชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

   ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่ 5 พฒันาโครงสร้างพื นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 101 ล 85

2 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลงหนิคลุก 4,478,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก สายบา้น ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
บอ่หวา้เหนือ - ม.4 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,700 ม. ปลอดภยั
จ.ปตัตานี - บ.ปาพอ้ ปลอดภยั ลูกรัง หนา 0.20 ม.
ต.ล้าใหม่ อ.เมือง และหนิคลุกหนา 0.15
จ.ยะลา
เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลงหนิคลุก 1,374,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
หนิคลุก สายบา้น ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
บอ่หวา้เหนือ - ม.4 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,700 ม. ปลอดภยั
จ.ปตัตานี - บ.ปา่พ้อ ปลอดภยั ลูกรัง หนา 0.20 ม.
ต.ล้าใหม่ อ.เมือง และหนิคลุกหนา 0.15
จ.ยะลา
เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 102 ล 89

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ 2,445,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
สายริมแม่น ้าสายบรีุ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4.00 ม. ปลอดภยั
ม.9-ม.5 ต.กะรุบี ปลอดภยั ยาว 1,000 ม.
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี หนา 0.03 ม.



5 

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ 2,445,000    ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
แอสฟลัทค์อนกรีต ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
สายริมแม่น ้าสายบรีุ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4.00 ม. ปลอดภยั
ม.9-ม.5 ต.ตะโละ - ปลอดภยั ยาว 1,000 ม.
ดือรามัน ต.กะรุบี หนา 0.03 ม.
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี
เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 105 ล 99

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,700,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก ม.5 บ.วงัล้อ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ต.โคกโพธิ ์- ต.ทา่ม่วง ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,600 ม. ปลอดภยั

อ.เทพา  จ.สงขลา ปลอดภยั หนา 0.50 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,700,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก ม.5 บ.วงัล้อ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ต.โคกโพธิ ์- ต.ทา่ม่วง ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,600 ม. ปลอดภยั

อ.เทพา  จ.สงขลา ปลอดภยั หนา 0.20 ม.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 106 ล 104

5 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 5,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต กวา้ง 8.70 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

แอสฟลัทค์อนกรีต ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,000 ม. ปลอดภยั

สายดินแดง-ประปา ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

เทศบาล ม.3-ม.5 ต.ยามู

อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 5,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ปรับปรุงผิวจราจร ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต กวา้ง 8.70 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

แอสฟลัทค์อนกรีต ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 740 ม. และ ปลอดภยั
สายดินแดง ต.ตาแกะ ปลอดภยั กว้าง 5.00 ม.

ประปาเทศบาล ม.3-ม.5 ยาว 450 ม.

ต.ยามู อ.ยะหร่ิง หนา 0.04 ม.

จ.ปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 106 ล 106

6 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนน กวา้ง 5.00 ม. 2,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

สาย ม.2 ต.สะดาวา ถนนในการคมนาคมมี ยาว 850 ม. โดยลงดินถม ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

อ.ยะรัง - ม.7 ต.กะมิยอ ความสะดวก รวดเร็ว   หนา 0.70 ม. ปลอดภยั

อ.เมือง จ.ปตัตานี ปลอดภยั ลูกรังหนา 0.20 ม.

วางทอ่ คสล.

ขนาด  0.80 ม.จ้านวน

5 แหง่ รวม 40 ทอ่น

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนน กวา้ง 5.00 ม. 3,600,000    ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

สาย ม.2 ต.สะดาวา ถนนในการคมนาคมมี ยาว 1,5000 ม. โดยลง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

อ.ยะรัง - ม.7 ต.กะมิยอ ความสะดวก รวดเร็ว   ดินถมหนา 0.70 ม. ปลอดภยั

อ.เมือง จ.ปตัตานี ปลอดภยั ลูกรังหนา 0.20 ม.

วางทอ่ คสล.

ขนาด  0.80 ม.จ้านวน

5 แหง่ รวม 40 ทอ่น
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 107 ล 107

7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,800,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

คอนกรีตสายเจริญ- ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 4.60 ม. ปลอดภยั

ประดิษฐ์ ซ.15 ม.1 ปลอดภยั 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.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,800,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

คอนกรีตสายเจริญ- ความสะดวก รวดเร็ว   กว้าง 6.00 ม. ปลอดภยั

ประดิษฐ์ ซ.15 ม.1 ปลอดภยั ยาว 209 ม. และกว้าง

ต.รูสะมิแล-เขตเทศบาล 4.40 ม. ยาว 56 ม.

ปตัตานี อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.03 ม.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 118 ล 155

8 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลูกรงั 4,050,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง
โดยยกระดับลูกรงั ม.4 ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ต.ควนโนรี - ม.3ต.ปา่ไร่ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,150 ม. ปลอดภยั

อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ปลอดภยั หนา 0.03 ม.

หนิคลุกหนา 0.15 ม.
วางทอ่ระบายน ้า คสล.

0.60 ม.12 จุด (84 ทอ่น)

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนน 4,050,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ม.4 ต.ควนโนรี ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

 - ม.3 ต.ปา่ไร่ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 2,150 ม. ปลอดภยั

อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ปลอดภยั ลงดินถมหนา 0.20 ม. 

ดินลูกรงัหนา 0.20 ม.

หนิคลุกหนา 0.15 ม.
วางทอ่ระบายน ้า คสล.

0.60 ม.12 จุด (84 ทอ่น)
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 118 ล 152

9 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลูกรัง 800,000       ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

โดยยกระดับลูกรัง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

สาย ม.1 ต.บางเขา-ม.2 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,500 ม. ปลอดภยั

ต.ตุยง อ.หนองจิก ปลอดภยั ดินถมหนา 0.50 ม.

จ.ปตัตานี ดินลูกรังหนา 0.15 ม.
วางทอ่ระบายน ้า คสล

0.80 ม. 2 จุด (16 ทอ่น)

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลูกรัง 800,000       ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

โดยยกระดับลูกรัง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

สาย ม.1 ต.บางเขา-ม.2 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 500 ม. ปลอดภยั

ต.ตุยง อ.หนองจิก ปลอดภยั ดินถมหนา 0.50 ม.

จ.ปตัตานี ดินลูกรังหนา 0.15 ม.
วางทอ่ระบายน ้า คสล

0.80 ม. 2 จุด (16 ทอ่น)
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 120 ล 162

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายคลอง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 8.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ชลประทาน-ปอเนาะปากา ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,300 ม. ปลอดภยั

ลียะ ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง

อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายคลอง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 8.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ชลประทาน-ปอเนาะปากา ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,300 ม. ปลอดภยั

ลียะ ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง
อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง หนา 0.20 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 121 ล 164

11 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายปอเนาะ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ปาบอเซ็ง-ศูนย์เด็กก้าพร้า ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,300 ม. ปลอดภยั

ม.2-3 ต.ตาลีอายร์ ปลอดภยั โดยลงหนิคลุก

อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายปอเนาะ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก
บาบอเซ็ง-ศูนย์เด็กก้าพร้า ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,300 ม. ปลอดภยั

ม.2-3 ต.ตาลีอายร์ ปลอดภยั โดยลงหนิคลุก

 - ต.ปลุากง หนา 0.15 ม.

อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 121 ล 165

12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,400,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายกาแจ- ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

โต๊ะปเียาะ ม.1-5 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,900 ม. ปลอดภยั

ต.มะนังดาล้า อ.สายบรีุ ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง

จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,400,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายกาแจ- ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

โต๊ะปเียาะ ม.1-5 ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,900 ม. ปลอดภยั

ต.มะนังดาล้า ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง
ม.5 ต.ตะบิ้ง อ.สายบรีุ หนา 0.20 ม.

จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 121 ล 166

13 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายโต๊ะราวอ- ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ทา่ด่าน-ปากาจินอ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 3,000 ม. ปลอดภยั

ม.2,6,7 ต.ดอนรัก ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง

อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.20 ม.

ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 3,600,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายโต๊ะราวอ- ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

ทา่ด่าน-ปากาจินอ ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 3,000 ม. ปลอดภยั

ม.2,6,7 ต.ดอนรัก ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง

 - ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก หนา 0.20 ม.

จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 85 ล 30

14 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,720,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต ผิวจราจร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

คอนกรีตสาย สาย อบจ. ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6.00 ม. ปลอดภยั
ปน.4071 (ปน.ถ.1-0071) ปลอดภยั ยาว 1,175 ม.

บา้นตุยง-บา้นบางตาวา หนา 0.04 ม

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,720,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก

คอนกรีตสาย สาย อบจ. ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 3,000 ม. ปลอดภยั

ปน.4071 ปลอดภยั โดยยกระดับลูกรัง

บา้นตุยง-บา้นบางตาวา หนา 0.20 ม.

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

7,050 ตารางเมตร
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 114 ล 139

15 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรถนน 1,937,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

คอนกรีต สาย อบจ.ปน. ความสะดวก รวดเร็ว   ผิวจราจรกวา้ง 5 ม. ปลอดภยั

แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั ยาว 1,000 ม.

4061-บา้นทา่กะดี หนา 0.04 ม.

หมู่ที่ 2 ต.บา้นนอก หนา 0.04 ม.

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรถนน 1,937,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ถนนในการคมนาคมมี ลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

คอนกรีต สาย อบจ.ปน. ความสะดวก รวดเร็ว   ผิวจราจรกวา้ง 5 ม. ปลอดภยั

แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั ยาว 1,000 ม.

4061-บา้นทา่กะดี หนา 0.04 ม.

หมู่ที่ 2 ต.บา้นนอก หนา 0.04 ม.

อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า

5,000 ตารางเมตร
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 113 ล 134

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนสายกะมิยอ-บาราโหม ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

(โดยเสริมผิวถนน ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาว 510 ม ปลอดภยั

แอสฟลัทค์อนกรีต) ปลอดภยั หนา 0.04 ม.ไหลทางกวา้ง

ข้างละ 1 ม. ยาว 510 ม.

หนา 0.04 ม. 

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 2,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ถนนสายกะมิยอ-บาราโหม ถนนในการคมนาคมมี คอนกรีต ขนาดผิวจราจร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

(โดยเสริมผิวถนน ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาว 517 ม ปลอดภยั

แอสฟลัทค์อนกรีต) ปลอดภยั หนา 0.05 ม.ไหลทางกวา้ง

ข้างละ 1 ม. ยาว 517 ม.

หนา 0.05 ม. 
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 113 ล 131

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,500,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายปา่คลอง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

คอกควาย (หน้าโรงพกั) ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,000 ม. ปลอดภยั

ม.2 - สะพานหนิ ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

(ดอนทราย)

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 2,500,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

หนิคลุก สายปา่คลอง ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

คอกควาย (หน้าโรงพกั) ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 1,390 ม. ปลอดภยั
ม.2 ต.ไทรทอง - ม.4 ปลอดภยั หนา 0.15 ม.

ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ลูกรงัหนา 0.03 ม.

จ.ปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 110 ล 122

18 โครงการก่อสร้างผิว เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างผิวจราจร 3,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

จราจรแอสฟลัทค์อกกรีต ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

ม.2 บา้นทา่กูโบ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาง 926 ม. ปลอดภยั

ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างผิว เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างผิวจราจร 3,200,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

จราจรแอสฟลัทค์อกกรีต ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

ม.2 บา้นทา่กูโบ ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาง 926 ม. ปลอดภยั
ต.ปโุละปโุย-ต.เกาะเปาะ ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 109 ล 117

19 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,896,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

สายบา้นทุ่งยาว ม.6 ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ปลอดภยั

ต.โคกโพธิ ์ถึง ม.3 ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

บา้นช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์

จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,896,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ถนนในการคมนาคมมี แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

สายบา้นทุ่งยาว ม.6 ความสะดวก รวดเร็ว   กวา้ง 6 ม. ยาว 1,815 ม. ปลอดภยั

ต.โคกโพธิ ์ถึง ม.3 ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

บา้นช้างไหต้ก 

ต.ช้างไหต้ก

อ.โคกโพธิ์

จ.ปตัตานี
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 107 ล 109

20 โครงการซ่อมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนผิวจราจร 3,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

พาราแอสฟลัทค์อนกรีต ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 6.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

สายตาแกะ-สุดเขตเทศบาล ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 952 ม. ปลอดภยั

ม.1 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการซ่อมผิวทาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนผิวจราจร 3,000,000     ร้อยละ 80 ของประชาชน ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้งาน กองช่าง

แอสฟัลทค์อนกรตีสาย ถนนในการคมนาคมมี กวา้ง 6.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ ได้ดีมีความสะดวก (ประสานแผน)

ม.1 ต.ตาแกะ - สุดเขต ความสะดวก รวดเร็ว   ยาว 952 ม. ปลอดภยั

เทศบาลต าบลบางปู ปลอดภยั หนา 0.04 ม.

ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง

จ.ปตัตานี
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่ชุมชน

   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

               2.2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 127 ล 5

1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังแสงสวา่ง ชนิด 10,000,000  - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองช่าง

แสงสวา่ง ชนิด การใช้เส้นทางของ Post top 12.00 ม. ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ

Post top ในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ (หลอด 400 W.MH) สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป - มา ในเวลา

จังหวดัปตัตานี จ านวน 30 ต้น ไปท างาน และปลอดภยั กลางคืน

มากขึ้น  

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการติดต้ังไฟฟา้ เพื่อความปลอดภยัใน ติดต้ังแสงสวา่ง ชนิด 15,000,000  - ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองช่าง

แสงสวา่ง ชนิด การใช้เส้นทางของ Post top 12.00 ม. ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ

Post top ในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ (หลอด 400 W.MH) สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป - มา ในเวลา

จังหวดัปตัตานี จ านวน 60 ต้น ไปท างาน และปลอดภยั กลางคืน

มากขึ้น  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2560 -  2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

2.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหไ้ด้มาตรฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

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

2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
     2.1  ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน ้า 20            55,396,000      20            55,396,000        
            สะพาน ระบบการขนส่งทางน ้าและทา่เทยีบเรือ
     2.2  ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 1              15,000,000      1              15,000,000        
     2.3  จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ -               -                      
     2.4  พฒันาปรับปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง -               -                      

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

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

-                   21           70,396,000       รวม 21           70,396,000     -             -                   -             
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               แนวทางพฒันาที่ 3.1 ส่งเสริมอนุรักษ ์ฟื้นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 134 ล 9

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,550,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.2,4 ต.คลองใหม่ และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน

อ.ยะรัง-ต.ยาบี ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน

อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,550,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ม.2,4 ต.คลองใหม่ และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.ยะรัง-ต.ยาบี ในแหล่งน้้า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2560 -  2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่ชุมชน

   ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่ 6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั้งยืน

3.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 134 ล 9

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

วางทอ่ 1.20 ม.
จ้านวน 8.00 ทอ่น
รวม 7 จุด

เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,213,000     จ้านวนแหล่งน้้าเพื่อ มีน้้าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 ต.ลิปะสะโง และก้าจัดขยะของเสีย กวา้ง 6.00 ม. ชุมชนเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.หนองจิก - ม.8 ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ประจัน อ.ยะรงั ลึก 3.00 ม.
.ปตัตานี วางทอ่ 1.20 ม.

จ านวน 56 ทอ่น
รวม 7 จุด
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               แนวทางพฒันาที่ 3.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาระบบระบายน ้า

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน

พัฒนาฯ น 138 ล 8

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขุดลอกคลอง 5,000,000     แหล่งน ้าสาธารณะ มีแหล่งแก็บกักน ้า กองช่าง

ริมถนนเพชรเกษม เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ขนาดความยาว 1,000 ม. ได้รับการดูแล และใช้ และช่วยแก้ไขปญัหา (ประสานแผน)

ต.บางป-ูต.ยามู ม.1, ม.2 ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ น การระบายน ้าทว่มขัง

ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ในพื นที่

จ.ปตัตานี

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหก้ารระบายน ้า ขุดลอกคลอง 4,000,000    แหล่งน ้าสาธารณะ มีแหล่งแก็บกักน ้า กองช่าง

ริมถนนเพชรเกษม เปน็ไปอย่างรวดเร็ว ขนาดความยาว 5,500 ม. ได้รับการดูแล และใช้ และช่วยแก้ไขปญัหา (ประสานแผน)

ต.บางป-ูต.ยามู ม.1, ม.2 ปอ้งกันน ้าทว่มขัง ประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ น การระบายน ้าทว่มขัง

ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ในพื นที่

จ.ปตัตานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.  2560 -  2562)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดปตัตานี เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1)

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินใหน่้าอยู่ และเปน็แหล่งสรา้งงาน สรา้งรายได้แก่ชุมชน

   ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท ในเขตจังหวดัที่ 6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั งยืน

3.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
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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 2              2,763,000        2              2,763,000        
            และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน
     3.2  ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั -               -                    
     3.3  ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาระบบระบายน ้า 1              4,000,000        1              4,000,000        

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

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

-                   3             6,763,000      รวม 3             6,763,000      -             -                   -             
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน
พัฒนาฯ น 149 ล 2

1 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.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ก าหนด)

เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการก่อสร้าง  - เพื่อใช้รองรับผู้เข้าชม ก่อสร้างอัฒจันทร์ 4,000,000    สามารถรองรับผู้ชม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อัฒจันทร ์B1 (ต่อเติม) การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ B1 กว้าง 8.10 ม. กีฬาได้ร้อยละ 100 สะดวกในการเข้าชม

 - เพื่อใหม้ีอัฒจันทร์ ยาว 32.00 ม. การแข่งขันกีฬา
รองรับผู้เข้าชมกีฬา (รายละเอียดตามแบบ
ในสนามกีฬาอย่างเพยีงพอ แปลนที่ก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว

แนวทางพัฒนาที ่5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานทีน่ันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

เดิมเปน็โครงการในแผน
พัฒนาฯ น 150 ล 3

2 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่ออาคารอัฒจันทร์ ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ 500,000       ได้อาคารที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
อัฒจันทร์อาคาร B มีสภาพสวยงาม กวา้ง 8.10 ม. ชั้นและประชาชนมี สะดวก และเปน็ระเบยีบ

 - เพื่อใหอ้าคาร ยาว 62.00 ม. ความพงึพอใจ เรียบร้อย
อัฒจันทร์มีสภาพ
สวยงาม

เปลี่ยนแปลงเปน็
โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่ออาคารอัฒจันทร์ ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ 500,000       ได้อาคารที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทาสีอัฒจันทร ์อาคาร B มีสภาพสวยงาม ทาสี กวา้ง 8.10 ม. ชั้นและประชาชนมี สะดวก และเปน็ระเบยีบ

 - เพื่อใหอ้าคาร ยาว 62.00 ม. ความพงึพอใจ เรียบร้อย
อัฒจันทร์มีสภาพ (รายละเอียดตามแบบ
สวยงาม แปลนที่ก าหนด)
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศและส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
     5.1  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชน -               -                    
           ทกุระดับ และพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
     5.2  ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 2              4,500,000        2              4,500,000        
           สถานที่นันทนาการ
     5.3  ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยว -               -                    
           ของประชาชน
     5.4  ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน -               -                    
           โบราณวตัถุ
     5.5  ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชน -               -                    
           มีส่วนร่วมในการจัดการทอ่งเที่ยว

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

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

-                   2             4,500,000      รวม 2             4,500,000      -             -                   -             
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเปน็โครงการในแผน
พัฒนาฯ น 158 ล 2

1 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 216,000 ประชาชนมีความปลอดภยั เกิดความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง

เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภยั ในชีวติและทรัพย์สิน และทรัพย์สินมากชี้น และ (เดิม)

ปลอดภยัอาคารศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ความสะดวกในการจราจร

และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า ภายในศูนย์ OTOP

หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์

(OTOP) (OTOP) (OTOP)

เปลี่ยนแปลงเปน็

โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 244,800 ประชาชนมีความปลอดภยั เกิดความปลอดภยัในชีวติ กองช่าง
เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภยั ในชีวติและทรัพย์สิน และทรัพย์สินมากชี้น และ (แก้ไข)
ปลอดภยัอาคารศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ภายในศูนย์แสดง ความสะดวกในการจราจร
และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า และจ าหน่ายสินค้า ภายในศูนย์ OTOP
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์
(OTOP) (OTOP) (OTOP)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -  2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1)
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที ่3 สร้างความมั่นคงในการด ารงชวีิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นทีม่ตีอ่รัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันตสิุข

แนวทางพัฒนาที ่6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขี้นภายในจังหวัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ
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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 -               -                    
           และทรัพย์สินของประชาชน
     6.2  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 1              244,800          1              244,800          
           ใหเ้กิดขึ้นภายในจังหวดั
     6.3  การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจ -               -                    
           ของคนในชาติ

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

ยุทธศำสตร ์
2560 2561 2562 รวม 3 ปี

-                   1             244,800         รวม 1             244,800         -             -                   -             
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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 -           -                      

และเปน็ไปตามความต้องการของทอ้งถิ่น
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทกุประเภทและทกุระดับใหไ้ด้มาตรฐาน -           -                      

สอดคล้องความต้องการของทอ้งถิ่น
1.3 ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษแ์ละสืบสานขนบธรรมเนียม -           -                      

ประเพณี ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบนัครอบครัว -           -                      
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 1          150,000           1          150,000             

และผู้ด้อยโอกาส
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด -           -                      
1.7 การบริหารจัดการที่ดี -           -                      
1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ -           -                      

ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
1         150,000          -          -                    -          -                    1         150,000           รวม

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี (2560 - 2562)

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ
2560 2561 2562 รวม 3 ปี
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2. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำโครงกำรสรำ้งพ้ืนฐำนใหไ้ด้มำตรฐำน
2.1 ก่อสร้าง บกุเบกิ ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน  า สะพาน 20        55,396,000       20        55,396,000        

ระบบขนส่งทางน  าและทา่เทยีบเรือ
2.2 ปรับปรุง ติดตั งระบบไฟฟา้และก่อสร้างระบบประปารวม 1          15,000,000       1          15,000,000        
2.3 จัดใหม้ีและพฒันาสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ -           -                      
2.4 พฒันาและปรับปรุงระบบจราจรและการขนส่ง -           -                      

21       70,396,000      -          -                    -          -                    21       70,396,000       
3. ยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์พื นฟแูละบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2          2,763,000         2          2,763,000          
และส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน

3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาภยัพบิติั -           -                      
3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบระบายน  า 1          4,000,000         1          4,000,000          

3         6,763,000       -          -                    -          -                    3         6,763,000         
4. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน

4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวสิาหกิจและโครงการตามแนวพระราชด าริ -           -                      
4.2 สนับสนุนใหม้ีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า และส่งเสริมการค้าการลงทนุในทอ้งถิ่น -           -                      
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด -           -                      
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร/ชุมชน โดยวธิกีารสหกรณ์ -           -                      

เปน็แนวทางการด าเนินงาน
-          -                    -          -                    -          -                    -          -                     

รวม

รวม

รวม
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5. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเปน็เลิศ และส่งเสรมิกำรทอ่งเที่ยว
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการใหก้ับประชาชน -           -                      

ทกุระดับและพฒันาทกัษะกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ 2          4,500,000         2          4,500,000          
5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่เปน็แหล่งเรียนรู้ แหล่งทอ่งเที่ยวของประชาชน -           -                      
5.4 ปรับปรุง พฒันาสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถุ -           -                      
5.5 ส่งเสริมและประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม -           -                      

ในการจัดการทอ่งเที่ยว
2         4,500,000       -          -                    -          -                    2         4,500,000         

6. ยุทธศำสตรก์ำรส่งเสรมิกำรรกัษำควำมมั่นคงและเสรมิสรำ้งสันติสุข
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน -           -                      

ของประชาชน
6.2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดใหม้ีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยใหเ้กิดขึ นภายในจังหวดั 1          244,800           1          244,800             
6.3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจของคนในชาติ -           -                      

1         244,800          -          -                    -          -                    1         244,800           
7. ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันาศักยภาพบคุลากร  ประชาชน  ด้านการใหค้วามรู้
    

-                      
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

7.2 การประชาสัมพนัธเ์กี่ยวกับประชาคมอาเซียน -                      
-          -                    -          -                    -          -                    -          -                     

28       82,053,800      -          -                    -          -                    28       82,053,800       
รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม
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