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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดโดยก าหนดห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561-2564) 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม 2559  และส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-
2564)  เสร็จภายในพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และตรงกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อน น าไปสู่การแก้ไขปัญหา   และการพัฒนาจังหวัดได้อย่าง
ยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบทบาทในการให้บริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนทั้งจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ บนพ้ืนฐานความต้องการ และหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่น  ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  และร่วมตรวจสอบ  จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ในรูปแบบของการจัดเวทีประชาคม  เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการ  และร่วมแสดงความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะ  จนได้มาซึ่งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (พ.ศ. 2561-2564 )  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเล่มนี้   จะเป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง       
และขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมด าเนินการท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เป็นผลดีต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
******************* 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  1. ด้านกายภาพ  
      1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

    จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชายแดนที่ ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ 
1,940.35 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  1,212,723  ไร่  
       อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา     
             1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็น 

-พ้ืนราบชายฝั่งทะเล  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ  1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด  ได้แก่  
ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 -30  
กิโลเมตร  มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอชายทะเล  6  อ าเภอ  ประกอบด้วย
อ าเภอหนองจิก  อ าเภอเมืองปัตตานี  อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบุรี  และอ าเภอไม้แก่น    

-พ้ืนที่ราบลุ่ม  บริเวณตอนกลาง  และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน 
ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม  ปลูกข้าว  ยางพารา  ได้แก่  พ้ืนที่ในเขตอ าเภอแม่ลาน อ าเภอยะรัง 
อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอมายอ  และอ าเภอปะนาเระ 

-พ้ืนที่ภูเขา  เป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ และ 
ทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี  บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  และเป็นพ้ืนที่ปลูกลองกอง 
ยางพารา  

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
-ปริมาณน้ าฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มี 

ฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่
ทางด้านตะวันออกไม่มีภูเขาสูงใดกั้น  จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ท าให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือน
ตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะ
ภูมิประเทศมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ท าให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของ
จังหวัดปัตตานีอยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากเปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในช่วงระหว่าง 
2554–2558 ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง 1,287.9 มิลลิเมตร ถึง 2,448.9 มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณ
น้ าฝนในรอบ 5 ปีอยู่ท่ี 1,781.3 มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 147 วัน ปีที่มีฝนตกมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2554 วัดได้ 
2,448.9 มิลลิเมตร มีฝนตก 180 วัน ปีที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือปี พ.ศ.2558 วัดปริมาณได้ 1,287.3 มิลลิเมตร มี
ฝนตก 131 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน 2554 วัดได้ 517.5 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตก
น้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2557  ไม่มีฝนตก  ปริมาณน้ าฝนสูงที่สุดใน  1 วัน  วัดได้  162.2  มิลลิเมตร 
เมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน  2554 
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        ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ าฝนลดลงจาก  2,013.9  มม./ปี  ในปี  2558  
เป็น 1,287.9  มม./ปีปริมาณฝนสูงสุด  47.8 มม./วัน  จ านวนฝนที่ลดลงจากปีก่อน  จาก 134  วัน  เป็น  
131 วัน 

ตารางที่ 1  ปริมาณน้ าฝนปี  2558 

เดือน ปริมาณน้ าฝน (มม.) จ านวนวันท่ีฝนตก (วัน) ปริมาณฝนสูงสุด วันท่ีปริมาณฝนสูงท่ีสุด 

มกราคม 10.2 5 5.3 9 

กุมภาพันธ์ 0.2 1 0.2 2 

มีนาคม 0.6 1 0.6 27 

เมษายน 50.9 5 44.4 14 

พฤษภาคม 125.7 12 45.0 10 

มิถุนายน 54.2 6 34 8 

กรกฎาคม 130.9 14 38.6 20 

สิงหาคม 243.2 22 47.8 24 

กันยายน 103.5 7 40.8 16 

ตุลาคม 147.6 19 29.6 27 

พฤศจิกายน 341.6 25 44.7 13 

ธันวาคม 79.6 14 14.5 22 

รวมทั้งปี 1,287.9 131 47.8 24 

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี (ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  2558  เมื่อ 10  มิถุนายน  2558) 

- อุณหภูมิ  เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลจึงได้รับ 
อิทธิพลจากลมมรสุมอย่างเต็มที่  คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย ท าให้ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก และ
อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและจะมีอากาศเย็นได้ในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในช่วงระหว่างปี 2554–
2558 มีค่าอยู่ที่ 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.8 องศา
เซลเซียส ในปีพ.ศ.2558  มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  27.5  องศาเซลเซียส  มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่   
33.2 องศาเซลเซียส  มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  23.68  องศาเซลเซียสในรอบ  5  ปี วันที่มีอุณหภูมิ
สูงที่สุดวัดได้  37.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  9  เมษายน  2558  และตรวจวัดอุณหภูมิต่ าสุดได้  17.4  องศา
เซลเซียสเมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2557 
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1.4 ลักษณะของท่ีดิน  
  ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน  จังหวัดปัตตานีมีเนื้อท่ีทั้งหมด  1,940.35  ตารงกิโลเมตร  

หรือประมาณ 1,212,722  ไร่  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้  
  - พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ  86,135 ไร่ + 0 ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึง
หรือ ป่าพรุ   

- พ้ืนที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  943,211  ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพารา  ปาล์ม
น้ ามัน  นาข้าว  ไม้ยืนต้น  ไม้ผลผสม  และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

- พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ  27,957  ไร่  ประกอบด้วย พ้ืนที่อ่างเก็บ น้ าคลองระบายน้ า 
ทะเลสาบ   บึง   และล าคลอง 

- พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ส าคัญ  มีเนื้อที่ประมาณ  114,811  ไร่  ประกอบด้วยพื้นที่ชุมชน ที่
อยู่อาศัย  ตัวเมือง  ย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

- พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ประมาณ  40,608  ไร่  ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้า
สลับไม้พุ่ม เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด  

           ตารางที่  2  พ้ืนที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่  

ไร่ ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 86,135 9.46 

ป่าไมผ้ลดัใบรอสภาพฟื้นฟู 1,128 0.09 

ป่าไมผ้ลดัใบสมบรูณ ์ 44,369 3.66 

ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟ ู 4,515 0.37 

ป่าเลนสมบูรณ ์ 25,334 2.09 

ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟ ู 7,375 0.61 

ป่าพรุสมบรูณ ์ 3,017 0.25 

ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟ ู 50 0.00 

ป่าปลูกสมบูรณ ์ 347 0.03 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 943,211 77.79 

นาร้าง 43,007 3.56 

นาข้าว 230,638 19.02 

ไม้ยืนต้นผสม 83 0.01 

ยางพารา 426,243 35.15 

ปาล์มน้ ามัน 23,436 1.93 

สัก 180 0.01 

ไม้ผลผสม 120,938 9.97 

มะพร้าว 72,592 5.99 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 187 0.02 
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ประเภทการใช้ที่ดิน 
พ้ืนที่  

ไร่ ร้อยละ 

โรงเรือนเลี้ยงสตัว์ปีก 21 0.00 

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 25,886 2.13 

พ้ืนที่น้ า 27,957 2.30 

แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง 19,265 1.59 

หนอง บึง ทะเลสาบ 622 0.05 

อ่างเก็บน้ า 3,577 0.29 

บ่อน้ าในไร่นา 623 0.05 

คลองชลประทาน 3,870 0.32 

พ้ืนที่ชุมชนที่และสิ่งปลูกสร้าง 114,811 9.46 

ตัวเมืองย่านการค้า 11,414 0.92 

หมู่บ้าน 88,004 7.26 

สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ 6,368 0.53 

สนามบิน 1,637 0.13 

ถนน 6,943 0.57 

โรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม 175 0.01 

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 145 0.01 

สุสาน ป่าช้า 6 0.00 

สนามกอล์ฟ 392 0.03 

พ้ืนที่อื่นๆ 40,608 3.35 

ทุ่งหญ้าธรรมชาต ิ 1,212 0.10 

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ 18,475 1.52 

พื้นที่ลุ่ม 15,108 1.25 

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 83 0.01 

เหมืองแร ่ 1,059 0.09 

บ่อลูกรัง 287 0.02 

บ่อทราย 20 0.00 

นาเกลือ 2,113 0.17 

หาดทราย 2,251 0.19 

รวม 1,212,722 100.00 

ทีม่า : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ข้อมูล  ณ ตุลาคม  2556 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   ซึ่งมีความส าคัญต่อ 

เศรษฐกิจและการด ารงชีพของประชากร  ได้แก่  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าสายบุรี  คลองท่าเรือ  และคลองสุไหงบารู  
และชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี  116  กิโลเมตร 
 
 



5 
 

 แหล่งน้ าชลประทาน  จังหวัดปัตตานี  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  1  แห่ง  คือ   โครงการเขื่อน 
ปัตตานี  ของกรมชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร  มีบานระบายน้ า จ านวน  7 
ช่อง สามารถระบายน้ าสูงสุดได้  1,750  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ า
บางลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า  
เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค  และการรักษาสภาพแวดล้อม  ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัด
ปัตตานี ประมาณ 300,000 ไร่  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า) จ านวน  5 แห่ง 
ปริมาณน้ าประมาณ  1.5  ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน   ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์   
โบราณคดี  เศรษฐกิจ  สังคม  และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของ
โลก เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากรแห่งโลก หรือ IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม  ซ่อมแซมเรือ  และเป็นที่ค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่าง ๆ  มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ  จนถึงพุทธศตวรรษที่  21-22  เมื่อพ่อค้า
ชาวตะวันตก  เช่น  โปรตุเกส  ฮอลันดา  อังกฤษ  สเปน  ได้เข้ามาค้าขาย  ตั้งสถานีการค้า  ท าให้อ่าวปัตตานีมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าว
ปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ  เช่น การประมงพ้ืนบ้าน  การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า  ท่าเทียบเรือ  เพ่ือการคมนาคมขนส่ง  การพักผ่อนเพื่อนันทนาการ  การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและ
ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่า
แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้         
    ป่าไม้  สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่า             

ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น  99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
25,995.375 ไร่ อุทยานแห่งชาติ  2  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัด
นราธิวาส และอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว  มีเนื้อที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม  3  จังหวัด  คือ
จังหวัดปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์  เนื้อที่ 16,312.50 ไร่)  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์
ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่   

2. ด้านการเมือง /การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  จังหวัดปัตตานี   ได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น  12  อ าเภอ  115   

ต าบล  642  หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  
เทศบาลเมือง 2 แห่ง  ต าบล 15  แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล  96  แห่ง  แบ่งเป็น อบต. ขนาดใหญ ่ 1 แห่ง  
ขนาดกลาง  87  แห่ง และขนาดเล็ก  8  แห่ง 

โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด  ก าหนดโครงสร้างไว้ดังนี้ 
  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด  คือ  ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  และหมู่บ้าน 
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  หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย  หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง  ยกเว้น   
2  กระทรวงที่ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด  คือ  กระทรวงการต่างประเทศ   และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  หน่วยงานที่มีท่ีตั้งส านักงานในจังหวัดปัตตานี  จ าแนกได้  5  ประเภท  ดังนี้ 

1. หน่วยงานส่วนภูมิภาค  จ านวน  33  หน่วยงาน อยู่ในการก ากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ 
จังหวัด 

2. หน่วยงานส่วนกลาง  จ านวน   66  หน่วยงาน  ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  (กรมต้นสังกัด) 
3. หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  114  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วน 

จังหวัด 1  แห่ง เทศบาล  17  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  96  แห่ง 
4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  18  หน่วยงาน 
5. หน่วยงานอิสระ  จ านวน  9  หน่วยงาน 
2.2 การเลือกตั้ง  จังหวัดปัตตานีมีเขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  
2.2.1 เขตเลือกตั้งที ่ 1  ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองปัตตานี  และอ าเภอยะหริ่ง  (ยกเว้น 

ต าบลหนองแรต ต าบลมะนังยง  ต าบลตันหยงดาลอ  ต าบลจะรัง  ต าบลสาบัน  ต าบลตอหลัง  ต าบลบาโลย  
และต าบลตันหยงจึงงา)  
   2.2.2 เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย อ าเภอหนองจิก  อ าเภอโคกโพธิ์  และอ าเภอแม่ลาน 
            2.2.3 เขตเลือกตั้งที่  3  ประกอบด้วย อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบุรี  อ าเภอไม้แก่น   
อ าเภอกะพ้อ และอ าเภอยะหริ่ง  (เฉพาะต าบลหนองแรต  ต าบลมะนังยง  ต าบลตันหยงดาลอ  ต าบลจะรัง  
ต าบล สาบัน ต าบลตอหลัง  ต าบลบาโลย  และต าบลตันหยงจึงงา) 

2.2.4 เขตเลือกตั้งที ่ 4  ประกอบด้วย  อ าเภอมายอ  อ าเภอทุ่งยางแดง  และอ าเภอยะรัง 
3. ประชากร  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวนประชากรทั้งสิ้น  697,668  คน  เป็นชาย  345,883 คน 

เป็นหญิง  351,785  คน  อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี  จ านวน  129,497  คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง  จ านวน  91,962  คน และอ าเภอยะหริ่ง จ านวน 86,043  คน  อัตราความ
หนาแน่นของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 359 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,337 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ 
อ าเภอยะรัง มีอัตราเฉลี่ย 500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อ าเภอยะหริ่ง มีอัตราเฉลี่ย  437  คนต่อ 1 ตาราง
กิโลเมตร และอ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอแม่ลาน  มีอัตราเฉลี่ย  185  คน ต่อ  1  
ตารางกิโลเมตร                          
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                        ตารางที่  3  แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอในปี   2559  
 

ล าดับที่ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1.  อ าเภอเมืองปัตตานี 63,526 65,971 129,497 43,124 

2.  อ าเภอโคกโพธิ์ 32,864 34,555 67,419 19,719 

3.  อ าเภอหนองจิก 40,724 37,697 78,421 19,253 

4.  อ าเภอสายบุรี 33,701 35,080 68,781 16,580 

5. อ าเภอยะหริ่ง 42,681 43,362 86,043 18,945 

6.  อ าเภอยะรัง 46,010 45,952 91,962 20,814 

7.  อ าเภอปะนาเระ 22,557 23,314 45,871 11,433 

8. อ าเภอมายอ 29,226 30,089 59,315 12,935 

9.  อ าเภอทุ่งยางแดง 11,431 11,884 23,315 5,300 

10. อ าเภอกะพ้อ 8,910 9,096 18,006 4,076 

11.  อ าเภอแม่ลาน 8,132 8,441 16,573 4,131 

12.  อ าเภอไม้แก่น 6,121 6,344 12,465 3,136 

รวม 345,883 351,785 697,668 179,446 
      

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี   ข้อมูล  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2559 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนประชากรจังหวัดปัตตานีในห้วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2557–2559 

 จากแผนภูมิจังหวัดแสดงจ านวนประชากร พบว่า  แนวโน้มอัตราจ านวนประชากรในห้วงเวลา  3  ปี  
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557–2559 เพ่ิมข้ึนทุกปี ซึ่งสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร  และ
อัตราการย้ายเข้าของประชากร 
 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  

การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และตาม
โครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2542  และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา  ดังนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถม ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 ร่วมจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี  มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน จ านวน 1,324 แห่ง จ านวนครู/อาจารย์/ผู้สอน  จ านวน 16,629 คน นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน 
จ านวน 284,337 คน อัตราส่วนของครู/อาจารย์/ผู้สอน  1  คน  ต่อนักเรียน  17 คน  รายละเอียดจ าแนกได้
ดังนี้ 

 
 

 675,000.00  680,000.00  685,000.00  690,000.00  695,000.00  700,000.00

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

685,310.00 

694,023.00 

697,668.00 

จ ำนวนประชำกรจังหวัดปัตตำนี

จ ำนวนประชำกร
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ตารางที่  4  แสดงสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดปัตตานี 

 
สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา 

จ านวน (คน)  

อัตราส่วน
นักเรียน/ครู 

จ านวนครู/
อาจารย์ 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา 

1. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1,2,3 

321 4,070 67,443 16:1 

2. สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 

17 532 9,708 18:1 

3. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน     
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       35 1,982 26,741 13:1 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่ศาสนา 52 4,095 81,032 19:1 
- โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 29 133 1,830 13:1 
- โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 1 11 65 6:1 
- สถาบันปอเนาะ  214 686 17,504 25:1 
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา)      

636 4,064 57,386 14:1 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา 6 257 4,859 19:1 
5. สังกัดอุดมศึกษา 4 549 12,856 23:1 
6. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

2 27 524 19:1 

7. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 318 6,542 20:1 
รวม 1,331 16,947 286,490 16:1 

  

4.2 สาธารณสุข  
จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับในการให้การบริการประชาชนครอบคลุมทุกอ าเภอ 

และทุกต าบล เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  153  แห่ง ได้แก ่ โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน  
1  แห่ง คือ โรงพยาบาลปัตตานี ขนาด  504  เตียง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน  11 แห่ง แยกเป็นขนาด  60  เตียง  
3  แห่ง  ขนาด  30  เตียง  8  แห่ง  นอกจากนี้มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม    คือ   โรงพยาบาลค่าย 
อิงคยุทธบริหาร จ านวน 30  เตียง และสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ขนาด 110  เตียง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข  จ านวน  140  แห่ง โดยมีอัตราส่วนแพทย์  1  คนต่อ
ประชากร  6,172  คน  ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ  คือ  แพทย์  1  คนต่อประชากร  5,000  คน 
แสดงให้เห็นว่า  จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จ านวนมากท าให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง และ
จากข้อมูลพบว่าจ านวนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ซึ่งคาดว่าอีก  5  ปีข้างหน้าจะไม่สามารถรองรับ
บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบรายวันได้  และจากข้อมูลจ านวนวันนอนของผู้ป่วยใน
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ก็มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน ตึกผู้ป่วยจึงมีสภาพแออัด  และเตียงผู้ป่วยหนักยังไม่เพียงพอจึงต้องส่งต่อ
บริการไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 

ตารางที่  5  แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ปี  พ.ศ.2558 

ชื่อสถานบริการ จ านวน
ประชากร 

ขนาดเตียง อัตราเตียงต่อ
ประชากร 

*สถานบริการ        
ปฐมภูมิ 

รพ.ปัตตานี,รพท. 114,888 504 1:228 12 

รพ.ยะรัง,รพช. 88,106 30 1:297 13 

รพ.หนองจิก,รพช. 65,919 30 1:2,197 15 

รพ.โคกโพธิ์,รพช. 62,131 60 1:2,071 15 

รพ.ยะหริ่ง,รพช. 79,102 60 1:1,318 13 

รพ.ปะนาเระ,รพช. 42,124 30 1:1,404 4 

รพ.มายอ,รพช. 52,748 30 1:1,758 14 

รพ.สายบุรี,รพร. 64,127 60 1:1,068 6 

รพ.ทุ่งยางแดง,รพช. 20,043 30 1:668 19 

รพ.กะพ้อ,รพช. 15,702 30 1:523 16 

รพ.แม่ลาน,รพช. 14,757 30 1:492 7 

รพ.ไม้แก่น,รพช. 11,631 30 1:388 6 

รวม 631,278 924 1:422 140 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

 4.3 อาชญากรรม                                                                                                            

 สถิติเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง  (2555–2559) มี
เหตุการณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี  2555 มีเหตุการณ์ความรุนแรง  327 เหตุการณ์ ปี 2556  มีเหตุการณ์
ความรุนแรง 363  เหตุการณ์  ปี 2557 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 281 เหตุการณ์ และปี 2558 มีเหตุการณ์
ความรุนแรง 196 เหตุการณ์ ส่วนปี 2559 (ห้วงตั้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม 2559) มีเหตุการณ์ความ
รุนแรง 96 เหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ลดลงอย่างมีผลส าคัญ ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง สามารถเข้าถึง
ได้ทุกพ้ืนที่ ซึ่งในข้อส าคัญมาจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการขับเคลื่อนนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตามโครงการประชารัฐ
ร่วมใจสร้างอ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิด ร่วมคิด ร่วมวางแผน รวมท า 



11 
 

และร่วมประเมิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและผู้เห็นต่างเจ้าหน้าที่รัฐร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ลดความ
รุนแรง เสริมสร้างความสงบสุข  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถิติเหตุการณ์ในจังหวัดปัตตานี จะลดลงอย่างเห็นได้
ชัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จะหมดไป หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติยังคงมีการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพราะกลุ่ มผู้เห็นต่าง
จากรัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีการลอบวางระเบิด ลอบซุ่มโจมตี และลอบยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้
บริสุทธิ์อยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหา  และผลกระทบในทางอ้อมต่อ
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง  ทั้งการขาดผู้น าครอบครัว  และสภาพ
เศรษฐกิจที่ซบเซา  ฉะนั้นหน่วยงานในพื้นท่ียังคงต้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่อยู่ต่อไป ตาม
กรอบแนวทางระดับนโยบายได้มีการสั่งการ 
    ความต้องการพัฒนาด้านความมั่นคง 

1. การสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลังให้กับศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติงานการเมือง  และสลายโครงสร้างการจัดตั้งในหมู่บ้าน 
  2. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพล ทหาร ต ารวจ สมาชิก อส. และก าลังภาค
ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ สิทธิและสวัสดิการก าลังพล รวมทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก าลังทหารหลัก 

         ปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในปี  2558  มีเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จ านวน  196  เหตุการณ์ ลดลงจากปี  2557  จ านวน  25  เหตุการณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 11.31 ส่วนปี  2559  (ห้วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559)  มีเหตุการณ์ความรุนแรง  96  
เหตุการณ์  ซึ่งมีแนวโน้มลดลง   

4.4 ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   
พ้ืนที่ผลิตยาเสพติด  น าเข้า ส่งออก และพ้ืนที่พักยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากข้อมูล การจับกุมการซักถาม ราคายาเสพติด และข้อมูลทางการสืบ
แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มสถานการณ์ ที่ค่อนข้างรุนแรงเพ่ิมขึ้น ประกอบใน
ปัจจุบันนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็น
การลอบวางระเบิด ลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบดังกล่าวท าให้เป็นการเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และมีเสรีในการ
ด าเนินการค้ามากขึ้น และ จากปัญหาเดียวกันนั้น ยังเป็นผลท าให้เกิดข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น จึงเป็นผลท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคง
สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของพ้ืนที่หรือชุมชน เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก 
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พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย  12  อ าเภอ  ได้แก่  อ.เมือง  อ.สายบุรี  อ.โคกโพธิ์   อ.หนองจิก  
อ.ยะหริ่ง  อ.มายอ  อ.ปะนาเระ  อ.ยะรัง  อ.ไม้แก่น  อ.กะพ้อ  อ.ทุ่งยางแดง  และ อ.แม่ลาน  มีอาณาเขต
ติดต่อกับ จ.ยะลา จ.นราธิวาส  และ จ.สงขลา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย  มีท่าเทียบเรือ
ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ อ.เมืองปัตตานี  และอ.สายบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจสูง อาทิ การประกอบธุรกิจ  การท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และมีคนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เข้ามา
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่จ านวนมากและมีความหลากหลายอาชีพ  เช่น  รับจ้าง  ค้าขาย ประมง ฯลฯ  เส้นทาง
สายหลักท่ีมีการสัญจรไป – มา คือ ถนนทางหลวงหมายเลข  42 

 พ้ืนที่ค้ายาเสพติด  และพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด  ในพ้ืนที่ยังไม่มีปรากฏ   เนื่องจากใน
พ้ืนที่ จ.ปัตตานี  ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน  และปัญหา
ดังกล่าวเกิดข้ึน 
  พ้ืนที่เส้นทางล าเลียงยาเสพติด จากข้อมูลทางการสืบสวน ข้อมูลด้านการข่าว และข้อมูลผล
การจับกุมผู้ต้องหา รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการจับกุมผู้เสพ พบว่าผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ค้า
รายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ พ้ืนที่ อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส และ อ.หาดใหญ่  
อ.สะเดา  จ.สงขลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ยาบ้า และ กัญชา มาจากพ้ืนที่ภาคเหนือมีความเชื่อมโยงกับ
นักค้าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล าเลียงเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ ส าหรับ พืชกระท่อม ส่วนใหญ่ จะ
น ามาจากนอกพ้ืนที่  ได้แก่พ้ืนที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.สตูล โดยการลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดเข้าในพื้นที่ในรูปแบบ และ วิธีการซุกซ่อน ในยานพาหนะ ซึ่งบางครั้งจะซุกซ่อนปะปนมากับ
สินค้าและยังคงใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 เส้นทาง รถไฟ ทางรถโดยสาร ประจ าทาง ตลอดจนมีการส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยผู้ค้าจะบรรจุยาเสพติด ใส่หีบห่อหรือกล่องพัสดุ แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ แล้วจ่าหน้าซองถึ ง
ผู้รับในพ้ืนที่ ปลายทาง แล้วจะใช้ชื่อญาติ หรือ คนสนิท เป็นผู้ไปรับกล่องพัสดุตามที่ส่งมาจากต้นทาง ดังกล่าว 

 พ้ืนที่ค้ายาเสพติด และพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นเส้นทาง
ผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 และผู้ค้ายาเสพติดน ายามาเก็บไว้ เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ได้แก่ 

1. อ.เมืองปัตตานี  ม.1  ม.3  ม.5  ม.6  ต.รูสะมิแล,  ม.3  ม.7  ม.8  ม.9  ม.10  ต.บานา, 
ม.2 ต.ตะลุโบะและ  ถ.ปากน้ า  ต.สะบารัง  ต.อาเนาะรู 

2. อ.โคกโพธิ์ ม.1 ต.นาเกตุ, ม.2 ม.3 ม.7 ต.มะกรูด, ม.1 ม.3 ม.4 ม.7 ต.ท่าเรือ ม.4   
ต.โคกโพธิ์ , ม.3 ต.บางโกระ 

3. อ.หนองจิก  ม.4  ต.บางเขา,  ม.1  ม.3  ม.9  ต.บ่อทอง, ม.2  ม.6  ต.ท่าก าช า  ม.2  
ต.ตุยง, ม.2  ต.เกาะเปาะ 

4. อ.สายบุรี   ม.3 ต.ละหาร, ม.2 ต.ปะเสยะวอ, ม.7 ม.10 ต.เตราะบอน, ม.4 ต.ทุ่งคล้า 
5. อ.ยะรัง   ม.3  ต.ยะรัง, ม.3  ต.ระแว้ง, ม.6  ต.เมาะมาวี 
6. อ.ยะหริ่ง  ม.2  ต.ตันหยงจึงงา , ม.3 ต.ปาก,ู ม.2 ต.ตาเกะ, ม.3 ต.ตันหยงดาลอ 
7. อ.มายอ  ม.2  ม.4  ต.สะก า, ม.4 ม.6 ต.ลุโบะยไร, ม.3 ต.สาคอใต้ ม.1 ปะโด 
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ตารางที่ 6 สรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2557–2559 

จังหวัด 

จ านวนผู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

สถิติการจับกุม 

ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เข้าบ าบัด ผู้เสพ ผู้ค้า 

57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 

เมือง 758 850 165 74 61 28 198 300 551 18 22 27 32 35 440 18 16 8 

ยะรัง 399 452 56 62 54 18 117 300 78 41 34 29 25 30 1 12 11 5 

หนองจิก 711 751 390 25 24 96 269 300 67 9 14 7 28 31 0 14 12 1 

โคกโพธิ์ 198 210 119 32 29 38 101 300 106 33 40 32 25 29 18 11 10 1 

ยะหริ่ง 220 255 372 14 10 49 80 300 59 29 55 4 29 32 34 12 8 1 

ปะนาเระ 75 80 156 18 21 10 130 250 44 10 19 3 20 18 29 3 2 2 

มายอ 147 150 288 10 8 11 109 250 52 13 5 1 11 12 7 1 0 5 

สายบุรี 281 291 25 34 32 50 162 300 94 49 9 15 30 27 11 4 3 2 

ทุ่งยางแดง 40 45 45 27 24 2 150 250 30 9 6 5 16 15 0 2 1 8 

กะพ้อ 84 94 21 15 12 3 102 250 29 14 16 14 12 11 10 1 0 0 

แม่ลาน 49 51 44 16 14 0 112 250 32 7 7 5 12 8 1 2 0 0 

ไม้แก่น 26 31 17 14 10 0 115 250 20 10 7 6 12 10 20 1 0 0 

รวม 1990 3260 1726 341 299 305 1645 3100 1160 242 235 159 255 258 560 81 63  

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดปตัตานี (ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน 2559) 

ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ ดังนี้ ประเภทยาเสพติดในพ้ืนที่  ที่มีการแพร่ระบาด   
ในพ้ืนที่ และแนวโน้มการแพร่ระบาดตามล าดับ ดังนี้ 
  1. พืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ค้าจะไป
รับมาจากนอกพ้ืนที่ คือในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  เช่น  จ.นครศรีธรรมราช  จ.ชุมพร  จ.สุราษฎร์ธานี  จ.พัทลุง   
จ.สตูล แล้วน ามาต้ม ผสมกับเครื่องดื่มหรือยาเสพติดอ่ืน ๆ เช่น น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง ยาแก้ไอ  ยากันยุง 
หรือ อัลปราโซแลม   ที่เรียกว่า  4  คูณ  100  มีการจับกุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ  อ.ทุ่งยางแดง อ.ยะรัง อ.มายอ  
อ.สายบุรี อ.นาประดู่ อ.แม่ลาน ฯ ลฯ และเกือบทุกอ าเภอ / หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จาก
การจับกุมที่ผ่านมา   

2. ยาบ้า จะแพร่ระบาด ในชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง และเขตที่มีความเจริญ 
ทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใช้ยาประเภทนี้จ านวนมาก ในพ้ืนที่ ที่ มีการแพร่
ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ และ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ยะรัง ปะนาเระ นัก
ค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นนักค้ารายย่อย  จะรับยามาจาก  พ้ืนที่ อ.สุไหงโกลก จว.นราธิวาส พ้ืนที่ จว.
สงขลา จว.นครศรีธรรมราช จว.สุราษฎร์ธานี และพ้ืนที่ ในภาคกลาง ภาคเหนือ 
     3. กัญชา จะแพร่ระบาดทั่วไปเกือบทุกพ้ืนที่   ในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน /
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มักจะใช้ยาประเภทนี้ เนื่องจากไม่ส่อพฤติกรรมทางกายภาพ จาก
การจับกุม มีการจับกุมทุกพ้ืนที่ 
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สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 
มีแนวโน้มในระดับที่ค่อนข้างมีความรุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคง

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ภาครัฐต้องจัดก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ท าให้เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มีเสรีภาพในการค้ายาเสพติด และ
จากข้อมูลด้านการข่าว การสอบสวน และข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหา แยกรายละเอียดข้อมูลยาเสพติดได้ 
ดังนี้ 
             1.การล าเลียงยาเสพติด จังหวัดปัตตานี รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่พ้ื นที่   
อ. สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  อ.หาดใหญ่และ อ.สะเดา จ.สงขลา  ส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภท ยาบ้า 
กัญชา และพืชกระท่อม  น ามาจากพ้ืนที่ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล ใช้วิธีการลักลอบ
ล าเลียงเข้ามา  โดยการซุกซ่อนในยานพาหนะ  ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้า  ใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 
และเส้นทางรถไฟ รถโดยสารประจ าทางส่งทางไปรษณีย์ 
           2. พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เส้นทางผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 แพร่ระบาดระดับรุนแรง  พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก 
แพร่ระดับปานกลาง  คือ  อ.มายอ  อ.ยะหริ่ง  และอ.ปะนาเระ  ตามล าดับ  
           3. ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด  
               3.1 น้ าพืชกระท่อม หรือที่เรียกว่า  4  คูณ 100  แพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี  
               3.2 ยาบ้า แพร่ระบาดในเขตชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง เขตที่มีความเจริญด้าน
อุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด  ได้แก่  อ.เมืองปัตตานี  อ.หนองจิก  อ.โคกโพธิ์  อ.ยะหริ่ง  อ.มายอ   
อ.ยะรัง  อ.ปะนาเระ 
               3.3 กัญชา แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
           4. กลุ่มบุคลคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยกลุ่มผู้เสพ  หรือเป็น
ทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และอายุผู้ใช้ยาเสพติด  ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ  17- 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง  ผู้ใช้
แรงงาน และเยาวชนที่ว่างงาน 

4.5 การสังคมสงเคราะห์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้บริการด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมเพ่ือการประสานงาน  กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง   

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคม  
ถนนจังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานทาง

หลวงชนบทจังหวัดปัตตานี  และแขวงการทางปัตตานี รวมทั้งสิ้น  853,675 กม. โดยเป็นถนนในความ
รับผิดชอบของส านักงาน  ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี   371,333  กม. เป็นถนนลาดยาง  335,852  กม.  
เป็นถนนลูกรัง  331.824  กม. เป็นถนนคอนกรีต  3.657  กม. และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทาง
ปัตตานี  482.342  กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 308.611 กม. และเป็นถนนลูกรัง  309.752  กม. ในปี 2557 
ระยะทางในความรับผิดชอบของสองหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด  โดยมีถนนสายหลักที่ส าคัญ
เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือถนนสาย 43 เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย 410 และ 418 เชื่อมต่อกับ
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จังหวัดยะลา และถนนสาย 42 เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้การได้ดีและมีความสะดวก
ในการสัญจร 

 

ตารางที่ 7 แสดงระยะทางถนนของจังหวัดจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและประเภทผิวจราจร 

ความ
รับผิดชอบ 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปี 2555 
ระยะทาง 

(กม.) 

ปี 2556 
ชนิดผิวทาง (กม.) ชนิดผิวทาง (กม.) 

ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 
สนง.ทาง
หลวงชนบท
จังหวัด 

503.791 447.937 46.459 9.395 371.333 335.852 331.824 3.657 

แขวงการ
ทางปัตตานี 

342.974 317.974 25.050 - 482.342 308.611 309.752 - 

อบจ.ปน. 439.728 439.728 - - 439.728 439.728 - - 

รวม 1,286.493 1,230.639 46.459 9.395 853.675 1,084.191 641.576 3.657 

      ที่มา :  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี/ แขวงการทางปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558) 
 

รถไฟ  จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อ าเภอโคกโพธิ์   และอ าเภอแม่ลาน  โดยมีสถานีรถไฟ
ส าหรับบริการจ านวน  6  สถานี   โดยที่ตั้งของสถานีรถไฟปัตตานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอโคกโพธิ์  ระยะห่างจากตัวเมือง
จังหวัดปัตตานี ประมาณ  26  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30  นาท ี
 สนามบิน  จังหวัดปัตตานีมีสนามบินพาณิชย์  1  แห่ง  ขนาดทางวิ่ง  40 คูณ 1,400 เมตร  ซึ่งเป็น
สนามบินขนาดกลาง อยู่ที่อ าเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร ส าหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)  

ท่าเทียบเรือ  จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่ส าคัญตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี  จ านวน  
2  ท่า  คือ  ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา  ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า  
(เป็นท่าเทียบเรือน้ าลึก)  และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ์  ซึ่งในอดีตมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากมีเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ  เข้ามาขน
ถ่าย สัตว์น้ า และขนถ่ายสินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ า ท าให้เรือบรรทุก
สินค้า เรือประมงขนาด  180  ตัน  ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  

5.2 การไฟฟ้า  
จังหวัดปัตตานีมีส านักงานการไฟฟ้า 2 ส านักงาน คือ 1) ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ปัตตานี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแม่ลาน และ 2) ส านักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอสายบุรี ปะนาเระ  มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น กะพ้อ  มีที่
ท าการไฟฟ้าทั้งหมด  12  แห่ง ปี พ.ศ.2557  ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น  408,214,823.36  หน่วยและมีจ านวน
ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,284,732  ราย มีการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟจ.ปัตตานี  จ านวน  314,695,468.05  
หน่วย  จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 1,237,711 รายและการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟอ.สายบุรี   จ านวน  
93,519,355.21  หน่วย   จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า  47,021  ราย 
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5.3 การประปา  
จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จ านวน  2  แห่ง  คือ  เทศบาลเมืองปัตตานี  มีก าลัง

การผลิตน้ าประปา  32,000  ลูกบาศก์เมตร/วัน  ให้บริการผู้ใช้น้ า จ านวน  16,419  ราย  ครอบคลุมเขตเทศบาล
เมืองปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล ต าบลบานา  และต าบลตะลุโบะ  
อ าเภอเมืองปัตตานี  และส านักงานการประปาสายบุรี  มีก าลังการผลิตน้ าประปา  1,920  ลูกบาศก์เมตร/วัน  
ให้บริการผู้ใช้น้ า  จ านวน  2,271  ราย ให้บริการผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลตะลุบัน   และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะเส
ยะวอ  อ าเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานีมีครัวเรือนที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  
20.41  นอกจากนี้ พ้ืนที่จังหวัดปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค จ านวน  428  บ่อ 
และมีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  276  แห่ง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไร
ก็ตาม การให้บริการน้ าประปาของการประปาทั้ง 2 แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้าน
ชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการให้บริการ ร้อยละ 38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา และนราธิวาส  ที่มอัีตรา
การครอบคลุมร้อยละ  37.8  และ  36.7 ตามล าดับ 

5.4 โทรศัพท ์
จังหวัดปัตตานีมี 2 หน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชนในพ้ืนที่  ได้แก่บริษัท ทีโอที  จ ากัด 

(มหาชน)  และบริษัททีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน)  มีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์ในปี  พ.ศ.2557 ทั้งสิ้น 29,580  
เลขหมาย เป็นเลขหมายที่มีผู้เช่าจาก  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  16,987 เลขหมาย ในจ านวนนี้
การใช้โทรศัพท์บ้านมีการเช่าเลขหมายมากที่สุด 11,900  เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.69 (ลดลงจากปี 2555 
ร้อยละ 0.85) ของจ านวนเลขหมายทั้งหมด  รองลงมาเป็นส่วนราชการ หน่วยธุรกิจ เลขหมายสาธารณะ และ
เลขหมาย ท.ศ.ท. ตามล าดับ และมีเลขหมายของผู้ได้รับสัมปทาน คือ บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด  (มหาชน) 
จ านวน 4,327 เลขหมายเลขหมายส าหรับการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีการให้บริการเครือข่ายครอบคลุมทั้ง
เครือข่าย  AIS  DTAC TRUE  และ CDMA ท าให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ ครุภัณฑ์    
ไปรษณีย์  จังหวัดปัตตานี  มี 13  ที่ท าการไปรษณีย์ (ยกเว้นอ าเภอ.แม่ลาน) ให้บริการ ครอบคลุม

พ้ืนที่ทุกต าบล/หมู่บ้านของจังหวัด   ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทมาให้บริการในด้านสื่อสารโทรคมนาคม   
(CAT Telecom) และบริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ท าให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า
เพ่ิมข้ึน   

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส  ยะลา และ

พังงา โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 46,864 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 
4.2 อยู่ในล าดับที่  8  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้  และเป็นล าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  คิด
เป็นร้อยละ 12.61  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และคิดเป็น  0.33  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส แต่มีสัดส่วนต่ ากว่าจังหวัดสงขลามาก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มูลค่า  219,329  ล้านบาท  หรือร้อยละ 19.5  เป็นล าดับที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ คิด
เป็นร้อยละ 58.55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2557 ผลิตภัณฑ์มวล
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รวมจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงหดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 
และในปี พ.ศ. 2556 ที่หดตัวเพียงร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวลดลงใกล้เคียงกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และภาคใต้แต่ขยายตัวต่ ากว่าของ
ประเทศ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว (GRP/GPP Per Capita) ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยปี 
พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานีมี GRP เฉลี่ยต่อหัว 75,378 บาท หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ต่ า
กว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย 195,995 บาท และ 123,684  บาท ตามล าดับ   

6.1 การเกษตร    
 จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคเกษตร   เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิ
ประเทศโดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  849,677  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 72.24  ของพื้นที่ทั้งหมด   มี
ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน  87,548  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 48.78 องศาครัวเรือนทั้งจังหวัด  ผลผลิตที่
ส าคัญ  ได้แก่ 

(1) ด้านพืช 
(1.1) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดพ้ืนที่เพาะปลูก  338,714  ไร่   

ผลผลิตรวม 70,856  ตัน  ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา  37,925  ครัวเรือน   คิดเป็นร้อยละ  31  ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งจังหวัด  มีการปลูกมากเป็นเป็นอันดับที่  12  ของภาคใต้  และมีผลเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุดเป็นอันดับที่  
2 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 242  กิโลกรัมต่อไร่  แนวโน้มการปลูกยางพาราของ
จังหวัดปัตตานีเพ่ิมขึ้นจากปี  พ.ศ. 2557 จ านวน  14,581  ไร่  มีแหล่งผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่  อ าเภอโคกโพธิ์  
อ าเภอยะรัง  และอ าเภอมายอ    

 

  ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา 
 

จังหวัด 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก./ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 2558 

ปัตตานี 341,615 341,254 338,714 71,730 67,273 70,856 256 247 242 

ยะลา 1,360,659 1,359,527 1,359,444 281,366 281,301 276,901 257 250 241 

นราธิวาส 1,001,836 1,359,527 999,255 202,355 202,189 195,662 237 231 222 

สงขลา 2,066,960 2,064,608 2,062,232 493,340 501,008 487,341 290 284 271 

สตูล 436,970 437,360 435,727 86,185 88,081 84,562 252 248 238 

ที่มา  : ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(1.2) ข้าว จังหวัดปัตตานีมีการท านา ทั้งนาปรังและนาปี  ครัวเรือนที่ท านา 25,651 
ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 29.30  ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด แหล่งผลิตที่ส าคัญได้แก่ อ าเภอโคกโพธิ์ 
อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอสายบุรี  อ าเภอปะนาเระ อ าเภอมายอ และอ าเภอยะรัง  โดยมีพ้ืนที่ท านาปรัง ในปี พ.ศ.
2558 จ านวน  21,905  ไร่  ผลผลิต  8,404  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  420  กิโลกรัมต่อไร่  ส าหรับข้าวนาปี มีพ้ืนที่
ปลูกข้าว  ในปี พ.ศ.2558 จ านวน  92,373  ไร่ ผลผลิต  34,640  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  387  กิโลกรัมต่อไร่  โดย  
เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เป็นอันดับที่  4  ของภาคใต้  และเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มจังหวัดรองจากจังหวัดสงขลา 
เช่นเดียวกับการปลูกข้าวนาปรัง  และแนวโน้มการท านาปรังและนาปีของจังหวัดปัตตานีลดลง  นับตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2556 เป็นต้นมา  ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง  และผลผลิตต่อไร่ต่ า รวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบ
ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกษตรกรทิ้งไร่นาไปประกอบอาชีพอ่ืน  ส่งผลให้มีพ้ืนที่นาร้างจ านวนมาก  

              ตารางที่  9  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง 

 

จังหวัด 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปัตตานี 28,831 0 21,905 12,060 0 8,404 436 0 420 

ยะลา 550 400 551 226 230 228 413 575 577 

นราธิวาส 644 775 546 251 266 266 390 350 374 

สงขลา 123,150 101,373 104,789 73,995 57,108 58,045 602 585 586 

สตูล 525 405 401 219 170 166 417 420 426 

ที่มา  : ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตารางที่  10  แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 

 

จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลติเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปัตตาน ี 94,322 94,287 92,373 33,198 35,129 34,640 374 377 387 

ยะลา 42,040 14,201 40,822 14,725 14,582 14,614 353 358 360 

นราธิวาส 50,123 54,394 48,875 18,331 17,733 19,368 370 377 379 

สงขลา 227,821 205,510 202,510 107,799 107,522 107,522 584 527 535 

สตูล 30,400 26,216 25,566 11,919 10,217 10,124 393 391 397 

ที่มา  : ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(1.3) ไม้ผล  
- ลองกอง พ้ืนที่เพาะปลูกในปี  พ.ศ. 2558  จ านวน  16,837  ไร่   ผลผลิตรวม  จ านวน  

4,989  ตัน โดย เป็นไม้ผลที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัดปัตตานี  และปลูกมากเป็นอันดับที่  7 ของภาคใต้  
และเป็นอันดับที่  4  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ  310  กิโลกรัมต่อไร่  
แนวโน้มการปลูกลองกองมีการปลูกลดลงจากปี  พ.ศ.2556  แต่ในขณะที่ผลผลิตรวมเพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 
2556  ส าหรับผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก  ซึ่งในปี พ.ศ.2557 ผลผลิตลองกองใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก  ทั้งนี้  เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกสม่ าเสมอเหมาะแก่
การเพาะปลูกลองกอง ท าให้ผลผลิตลองกองเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก แหล่งผลิตที่ ส าคัญ ได้แก่ อ าเภอโคกโพธิ์  
อ าเภอยะรัง  อ าเภอสายบุรี  อ าเภอมายอ  อ าเภอทุ่งยางแดง  อ าเภอกะพ้อ และอ าเภอแม่ลาน  

ตารางที่  11  แสดงข้อมูลการปลูกลองกอง 

 

จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม  (ตัน) ผลผลติเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปัตตาน ี 20,790 19,294 16,837 118 4,266 4,989 5.99 230.88 310 

ยะลา 41,026 38,187 36,998 9,266 22,404 14,185 245.99 624 397 

นราธิวาส 63,839 62,143 61,054 10,488 14,014 5,466 170 232.07 97 

สงขลา 21,463 19,798 19,215 5,252 6,419 6,286 261.01 326.02 330 

สตูล 5,310 4,546 4,528 2,218 2,355 1,828 456.94 617.14 481 

ที่มา  : ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

-ทุเรียนพันธุ์ดี  ในปี พ.ศ. 2558  มีพ้ืนที่ปลูก  8,754  ไร่  ให้ผลผลิต 4,104 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ 489 กิโลกรัม โดยมีพ้ืนที่ปลูกเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด แนวโน้มในการปลูกทุเรียนในจังหวัด
ปัตตานี ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2552 ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตไม่แน่นอน ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ า
ต่อเนื่อง ซึ่งราคาเริ่มขยับดีข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้หากราคาผลผลิตทุเรียนยังคงดีอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม
ที่จะมีการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมข้ึน หรืออาจมีการปลูกทุเรียนพันธุ์ดีทดแทนทุเรียนพื้นเมืองมากขึ้น  แหล่งผลิตที่
ส าคัญ   ได้แก่  อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอยะรัง  อ าเภอกะพ้อ  และอ าเภอทุ่งยางแดง 

-เงาะ ในปี  พ.ศ.2558  มีพื้นท่ีปลูก 1,845 ไร่  ให้ผลผลิต  656 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 372  
กิโลกรัม โดยแนวโน้มการปลูกเงาะในจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2555   

-มังคุด ในปี พ.ศ.2558  มีพ้ืนที่ปลูก  2,682  ไร่  ให้ผลผลิต 1,266 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
485  กิโลกรัมและมีแนวโน้มการปลูกลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  โดยมีพ้ืนที่ปลูกเป็นล าดับที่  3  ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 

-ส้มโอ ในปี พ.ศ.2558 เนื้อที่ปลูก 1460 ไร่ ให้ผลผลิต 1,689 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,193 
กิโลกรัม มูลค่าการผลิต 31.75 ล้านบาท  แหล่งผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่ อ าเภอยะรัง  ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์พ้ืนเมืองที่มี
รสชาติอร่อยของจังหวัดปัตตานี   
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-มะพร้าว ในปี พ.ศ. 2558 เนื้อท่ีปลูก 57,303 ไร่ ผลผลิต 53,610.29 ตัน  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
1,069 กิโลกรัมมูลค่าการผลิต  455.08  ล้านบาท  พบว่าผลผลิตมะพร้าวลดลง 2,265.98 ตัน จากการแพร่ระบาด
ของหนอนหัวด า และแมลงด าหนาม แหล่งผลิตที่ส าคัญ  ได้แก่  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบุรี  อ าเภอกะพ้อ  
และอ าเภอยะหริ่ง 

(1.4) ปาล์มน้ ามัน  ปาล์มน้ ามันเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีการปลูกในจังหวัดปัตตานี   โดยเริ่มม ี  
การปลูกมากในพ้ืนที่ เมื่อปี พ.ศ.2551 จ านวน 12,985 ไร่ ผลผลิต  596  ตัน  และในปี  พ.ศ.2558  มีพ้ืนที่
ปลูก จ านวน 19,101 ไร่  มีผลผลิตเท่ากับ  25,101  ตัน  ลดลงจากปี พ.ศ.2557   โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในปี  
พ.ศ.2558 เท่ากับ 1,846 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2557  จ านวน  347 กิโลกรัมต่อไร่  แหล่งผลิตที่
ส าคัญ  ได้แก่  อ าเภอหนองจิก  อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอยะรัง  อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบุรี   
และอ าเภอไม้แก่น 

ตารางที่  12  แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามัน 

 

จังหวัด 

พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) ผลผลติเฉลีย่ต่อไร่(กก./ไร่) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปัตตาน ี 17,758 19,317 19,101 22,863 27,336 25,101 2,510 2,193 1,846 

ยะลา 6,898 7,043 7,060 4,826 6,296 7,907 1,550 1,509 1,157 

นราธิวาส 47,455 51,286 52,798 52,479 56,199 48,992 2,022 1,909 1,343 

สงขลา 40,217 45,203 48,052 50,982 53,326 63,589 2,211 2,081 1,773 

สตูล 104,069 106,251 105,147 249,381 220,233 185,089 2,444 2,225 1,852 

ที่มา  : ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  6.2 การประมง  
ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่า ในปี พ.ศ.2558 จ านวน 121,856 เมตริกตัน มูลค่า 10,180 ล้านบาท  

ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าลดลงจากปี พ.ศ.2557  จ านวน  6,308  เมตริกตัน  แต่มีมูลค่า เพ่ิมข้ึน 1,504  ล้านบาท  
เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคใต้  จะมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้และมีมูลค่าสัตว์น้ า
เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ด้วย  ทั้งนี้ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการประมงของจังหวัดปัตตานี  
ซึ่งสัตว์น้ าที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่ง โดยน าไปใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงาน  แปร
รูปอาหารจากสัตว์น้ าและการแปรรูปในระดับพ้ืนบ้าน  อีกส่วนหนึ่งจะส่งออกนอกจังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคใต้และภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานเช่นเดียวกัน   

ศักยภาพด้านการประมงที่ส าคัญของจังหวัดปัตตานี  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  การ
ประมงทะเล  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  และการประมงน้ าจืด 

(1) การประมงทะเล จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญ่สามารถเข้า 
เทียบท่าได้นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท าการประมงในอ่าวไทยและแหล่งท าการประมงระหว่างประเทศ  
เรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงหมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าจังหวัดปัตตานี   เพ่ือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า
จ านวนมาก  การประมงทะเลประกอบด้วยกลุ่มชาวประมง  2  กลุ่มใหญ่  คือ 
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1.1 กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ จ านวน  604  ล า  ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี  และ 
อ าเภอสายบุรีเรือประมงส่วนใหญ่ได้รับอาชญาบัตรให้ท าการประมง  เช่น  อวนล้อมจับ  อวนครอบปลากะตัก 
อวนครอบหมึก อวนลาก ลอบ และเบ็ด  

1.2 กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน  จ านวน  2,489  ล า  ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเล  6   
อ าเภอเรือประมงส่วนใหญ่จะได้รับอาชญาบัตรและใบอนุญาตผู้มีอาชีพท าการประมง เช่น อวนลอยปลาทู   
อวนลอยปลากะพง อวนลอยกุ้ง อวนจมปู ตกหมึก และเบ็ด 

เรือประมงที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ท าการประมง  จ านวน 3,093 ล า แยกราย
อ าเภอได้  ดังนี้  อ าเภอเมืองปัตตานี 1,011  ล า  อ าเภอหนองจิก  385  ล า  อ าเภอยะหริ่ง 763  ล า  อ าเภอ
ปะนาเระ  415  ล า  อ าเภอสายบุรี  291  และอ าเภอไม้แก่น  228  ล า  

         (2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและอาชีพที่เก่ียวเนื่องอีก 
จ านวนมาก สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ กุ้งทะเล และปลากะพงขาว 

2.1 การเลี้ยงกุ้งทะเลมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจากการมาขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกับ
หน่วยงานกรมประมง ใน ปีพ.ศ. 2558 จ านวน 125 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม  รวม  2,418.33  ไร่  เป็นฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า 10 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม 175.60 ไร่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 115 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยง 
2,242.73 ไร่ มีการเลี้ยงมากที่สุดในเขตอ าเภอยะหริ่งจ านวน  52  ฟาร์ม  และอ าเภอหนองจิก จ านวน  42  
ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล  รวมทั้งสิ้น 2,563.19 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 424.95  ล้านบาท  แยกเป็นผลผลิต
กุ้งกุลาด า 137.90 ตัน  คิดเป็นมูลค่า 34.48  ล้านบาท เป็นผลผลิตกุ้งขาว  2,425.25 ตัน  คิดเป็นมูลค่า  
390.47  ล้านบาท  

ตารางที่ 13  มูลค่าการผลิตกุ้งทะเลเปรียบเทียบปี  2556-2558                                                             
       หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี  

                     2.2 การเลี้ยงปลาชายฝั่ง จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง ในปี 2558 มี
จ านวน 498 ฟาร์ม  พ้ืนที่เลี้ยงรวม 161.36 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง มีจ านวนน้อยที่
เลี้ยงปลาชายฝั่งในบ่อดิน  เลี้ยงมากที่สุดในท้องที่อ าเภอสายบุรี จ านวน 191 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 9.80 ไร่ 
รองลงมาอ าเภอยะหริ่ง จ านวน  151  ฟาร์ม  พ้ืนที่เลี้ยงรวม  74.90  ไร่ 
                   (3) การประมงน้ าจืด  นอกจากประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  การประมงน้ า
จืดก็มีความส าคัญกับเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าจืดซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง 

ชนิดกุ้ง 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 
(ไร่) 

จ านวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

(ไร่) 

จ านวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า จ านวน
ฟาร์ม 

ฟาร์ม 

(ไร่) 

ผลผลิต (ตัน) มูลค่า 

กุ้งกุลาด า 13 151.4 13 151.4 10 168.1 148.3 34.02 10 175.60 137.90 34.48 

กุ้งขาว 85 1,712.8 85 1,712.8 122 2,751.63 1,844.07 358.75 115 2,242.73 2,425.29 390.47 

รวม 98 1,864.2 98 1,864.2 132 2,919.73 1,992.37 392.77 125 2,418.33 2,563.19 424.95 
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และแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการเกษตรสร้างผลผลิตปลาน้ าจืดให้กับเกษตรกรในการจับสัตว์น้ ามาใช้
บริโภคในครัวเรือนซึ่งเหลือจากการบริโภคก็สามารถจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง  จังหวัด
ปัตตานีมีฟาร์มเลี้ยงปลาน้ าจืดรวม 1,675  ฟาร์ม  พ้ืนที่ฟาร์มรวม 1,556.53 ไร่  อ าเภอโคกโพธิ์  จ านวน 408  
ฟาร์ม  พ้ืนที่ฟาร์มรวม  712.37  ไร่  อ าเภอยะหริ่ง  จ านวน  376  ฟาร์ม  พ้ืนที่ฟาร์ม รวม  287.20  ไร่ 

 6.3 การปศุสัตว์  
   1) ไก่  จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงไก่ในปี พ.ศ. 2558  จ านวน  801,685 ตัว โดยเลี้ยงมากเป็น
อันดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และล าดับที่  7 ของภาคใต้  โดยแนวโน้มการเลี้ยงไก่ของจังหวัด
ปัตตานี มีการเลี้ยงไก่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557  ซึ่งมีการเลี้ยง  3,881,151  ตัว  

2) โคเนื้อ ในปี พ.ศ. 2558  ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดปัตตานี  มีการเลี้ยงโคเนื้อ   
จ านวน  6,396 ตัว  โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับที่  4  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และล าดับที่   8  ของ
ภาคใต้  โดยแนวโน้มการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2558  ลดลงจากปี พ.ศ. 2557  

3) แพะ จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงแพะในปี  พ.ศ. 2558 จ านวน  34,571  ตัว  โดยเลี้ยงมาก 
เป็นอันดับที่  4  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและของภาคใต้  โดยแนวโน้มการเลี้ยงแพะของจังหวัดปัตตานี
เพ่ิมข้ึนจากปี  พ.ศ. 2557  ซึ่งมีการเลี้ยง  33,235  ตัว   

4) สุกร  จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงสุกรในปี พ.ศ. 2558  จ านวน  21,435  ตัว  โดยเลี้ยงเป็น 
อันดับ  2  ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และเป็นอันดับที่ 11 ของภาคใต้  โดยแนวโน้มการเลี้ยงสุกร 
ในจังหวัดปัตตานีเพิ่มจากปี  พ.ศ.2557  ซึ่งมีการเลี้ยง จ านวน  20,686  ตัว 

6.4 การบริการ  
1) การบริการด้านการตลาดให้กับประชาชนในชุมชนได้น าสินค้ามาจ าหน่ายตลาดที่องค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดได้จัดไว้ให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วย  ตลาดเทศวิวัฒน์  2   
2) การบริการในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี  ในการให้บริการเช่าพ้ืนทีเ่พ่ือใช้ประกอบ 

กิจการโรงงานผลิตน้ าดื่ม  โรงงานแปรรูปผลิตอาหารทะเล  และโรงงานผลิตท่อระบาย คสล.   
  6.5 การท่องเที่ยว   

ในปี  พ.ศ.2558  จังหวัดปัตตานี  มีจ านวนนักท่องเที่ยว  251,081  คน  รายได้จากการ 
ท่องเที่ยว จ านวน  862 ล้านบาท  ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2557 พบว่านักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน จ านวน 13,156  คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.52  รายได้เพ่ิมขึ้น  76  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.66  เนื่องจากจังหวัดมีการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงรุก และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัด
ปัตตานี  จากข้อมูลท่องเที่ยวจะเห็นว่ามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นทุ กปี 
สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุก
จังหวัดเช่นกัน    
  นอกจากนี้ อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี  ในปี พ.ศ.2553 ถึงปี  
พ.ศ. 2555 มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2552  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 13.16 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในปี 
พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558  ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีโรงแรม  13  แห่ง  854  ห้อง  เพ่ือรองรับปริมาณ
นักท่องเที่ยว  ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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6.6 อุตสาหกรรม  
จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานี ในปี  พ.ศ.2557  จะพบว่าจังหวัดปัตตานี มี 

สัดส่วนโครงสร้างสาขาอุตสาหกรรม  คิดเป็นร้อยละ 13.2  ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ซึ่งมีสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์มากเป็นล าดับที่  6  ของภาคใต้  และเป็นล าดับที่ 2  ของกลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ.2556  ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12.6 เล็กน้อย อัตราการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.
2556 โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมจากการประมง  และอุตสาหกรรมแปรรูปด้าน
การเกษตร  ประเภทอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล, ยางพารา 
และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล และ
เป็นพื้นที่ท่ีท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2558  มีโรงงานจ านวน  645  โรงงาน   เงินลงทุนรวม  
5,525.88  ล้านบาท  ก่อให้เกิดการจ้างงาน  9,494  คน  ซึ่งโรงงานกระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดทุก
อ าเภอ โดยอ าเภอเมืองปัตตานีมีจ านวนโรงงานมากที่สุด   และอ าเภอไม้แก่นมีโรงงานน้อยที่สุด สาขา
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด  3  ล าดับแรกของจังหวัดปัตตานี  ได้แก่ 

1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตปลากระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง ปลาป่น 
และช าแหละแกะล้างสัตว์น้ า เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การผลิตน้ าแข็งซอง น้ าแข็งหลอด และสกัดน้ ามัน
มะพร้าว ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 57 โรงงาน เงินลงทุน 1,692.02  ล้านบาท  คนงาน  
3,595  คน 

2. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล               
เป็นหลัก รองลงมาห้องเย็น บรรจุก๊าซหุงต้ม ขุดตักหน้าดิน และดูดทราย ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงาน
ทั้งสิ้น  37  โรงงาน  เงินลงทุน  1,407.76  ล้านบาท  คนงาน  1,227  คน 

3. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์  20 เป็นหลัก 
รองลงมาได้แก่ ยางเครฟ และผลิตฟองน้ า ที่นอนยางพารา ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 17
โรงงาน  เงินลงทุน  912.088  ล้านบาท  คนงาน 795  คน 
   การค้า–การลงทุน ปี 2558 จังหวัดปัตตานี  มีผู้จดทะเบียนทั้งสิ้น 105 ราย ทุนจดทะเบียน 
162.72 ล้านบาท จ าแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด  44  ราย  ทุนจดทะเบียน  84.20  ล้านบาท และบริษัทจ ากัด 
จ านวน 61 ราย ทุนจดทะเบียน 78.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้จดทะเบียนเพิ่มข้ึน 21 ราย (+20.00%) 
และทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 8.12 ล้านบาท (+4.99%) และจ านวนนิติบุคคลที่คงอยู่ จ านวน  997  ราย 

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล   รัฐบาลมีแนวคิดเรื่องฮาลาลปัตตานี  เมื่อปี  พ.ศ.2553   โดยการให้การ 
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบท าให้นิคมฯ ไม่สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการโดยพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีเห็นความส าคัญถึงการรับรองมาตรฐานฮาลาล
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ตามพ้ืนที่
ต่างๆ ของจังหวัดปัตตานีปัจจุบันในปี พ.ศ.2558  มีผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานฮาลาล  จ านวน 79  โดย
แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและ SMEs  วิสาหกิจชุมชน  และอ่ืนๆ  ผู้ประกอบการมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล  จ านวน  3  โรงงาน  คิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 1,100 ล้านบาท  มีและยังมีผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับ
มาตรฐานฮาลาล และรอการพัฒนาอีกเป็นจ านวนมาก ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล  มีผู้ประกอบการที่
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ท าการผลิตและจ าหน่ายสินค้าฮาลาล  ครอบคลุมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ  OTOP  ส่งจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ประกอบกับมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถรองรับ
การผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี  ศูนย์ วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล โดยมีสินค้า/บริการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  - อาหารทะเลแปรรูป ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป 
และเอเชีย 

- เครื่องแต่งกายมุสลิม  ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และ 
มาเลเซีย    

- ร้านอาหารมุสลิม 
  ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล  นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัด
ปัตตานี เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมด าเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)และบริษัท 
ฟาตอนี อินดัสทรีส์  จ ากัด ในพ้ืนที่อ าเภอปะนาเระ  จังหวัดปัตตานี  พื้นที่โครงการประมาณ 170 ไร่  และใน
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ได้ก าหนดให้ ศอ.บต. และจังหวัดฯ ร่วมด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ขั้นต่ า 100 
ไร่ ให้ กนอ. เพ่ือด าเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SMEs ฮาลาล  โดยก าหนดระเบียบการใช้พ้ืนที่ที่
ชัดเจน  รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรองรับ และงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดตั้งนิคมฯ ล่าสุด ศอ.บต. มีค าสั่งที่ 559/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและคณะท างานการแก้ไขและการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี 
มีที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และ ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล 
ศอ.บต.เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดภารกิจ/รูปแบบ ประเภทอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากนิคม
อุตสาหกรรม และตั้งคณะท างานเฉพาะกิจการแปรสัตว์น้ า ขนม และอ่ืนๆ และคณะท างานเฉพาะกิจ การแปร
รูปเนื้อไก่ ในการประสานและจัดหา  ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพ้ืนที่มาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ฮาลาลจังหวัดปัตตานีต่อไป 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)  ในปี พ.ศ. 2558  จังหวัดปัตตานี   มียอดจ าหน่าย 
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เป็นเงิน 1,446 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 12 
โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทอาหารมากที่สุดมีมูลค่า 712.95 ล้านบาท รองลงมาคือประเภทผ้า เครื่องแต่ง
กาย มีมูลค่า 465.10  ล้านบาท ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก  มีมูลค่า 171.83 ล้านบาท  ซึ่งจังหวัด
ปัตตานีมีกลุ่มผลิตฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาเป็นจ านวนมากหลายสาขา เช่นบูดู  ข้าวเกรียบ  หมวกกะปิ
เยาะ อาหารทะเลแปรรูป  ผลไม้แปรรูป ที่ส าคัญแรงงานในพ้ืนที่ทักษะด้านการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม   
โดยมีกลุ่มอาชีพท่ีลงทะเบียน  OTOP  จ านวน 602 กลุ่ม  1,164 ผลิตภัณฑ์  โดยได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2555 เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จ านวน 12 ผลิตภัณฑ์ระดับ  4  ดาว จ านวน 
27 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาวจ านวน 13 ผลิตภัณฑ์และระดับ  1 ดาว  
จ านวน  3 ผลิตภัณฑ์ ส าหรับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2559 มีผู้ลงทะเบียน
การคัดสรรฯ จ านวน  88 กลุ่ม ประเภทอาหารจ านวน  47  กลุ่ม  ประเภทเครื่องดื่มจ านวน 1  กลุ่ม ประเภท
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ผ้า เครื่องแต่งกายจ านวน 26 กลุ่ม  ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน  12 กลุ่ม และประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน  2  กลุ่ม  ส าหรับการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ     
            6.8 แรงงาน ประชากรของจังหวัดปัตตานีไตรมาสที่1ปี 2559 (มกราคม–มีนาคม 2559) 
มีผู้ที่มีงานท า จ านวน  289,472  คน  เป็นชาย 166,271 คน หรือร้อยละ 57.44 ของผู้มีงานท าและเป็นหญิง 
123,201 คน หรือร้อยละ 42.56 ผู้มีงานท าสูงสุด ในจ านวนผู้มีงานท าร้อยละ 30.34 เป็นผู้ปฎิบัติที่มีผีมือใน
ด้านการเกษตรและการประมงรองลงมาคือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ร้อยละ 
24.97 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องร้อยละ 14.19 ผู้ประกอบอาชีพขั้น
พ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ ร้อยละ 11.70 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 5.01 
นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

ตารางที่  14  ข้อมูลการว่างงานรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

จังหวัด 
อัตราการว่างงาน 

2555 2556 2557 2558 2559 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 0.93 1.40 1.68 1.74 1.91 

ปัตตานี 1.18 2.01 1.75 2.20 2.37 

ยะลา 0.47 1.61 1.93 2.24 1.30 

นราธิวาส 0.52 2.11 2.21 1.06 1.17 

สงขลา 0.58 0.85 1.61 1.30 2.01 

สตูล 0.66 0.49 0.89 1.55 1.68 

ที่มา  : การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ   
         ส านักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี 

 7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
 ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  จ านวน 113  หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นหมู่บ้าน  ต้นแบบ
จ านวน  59  หมู่บ้าน   
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประกอบด้วย  พ้ืนที่ในการท านา  ท า
สวนยางท าสวนผลไม้  สวนปาล์ม  และอ่ืน ๆ    
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ าธรรมชาติ   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
และการด ารงชีพของประชากร  ได้แก่  แม่น้ าปัตตานี   แม่น้ าสายบุรี   คลองท่าเรือ  และคลองสุไหงบารู และ
ชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี  116  กิโลเมตร     
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 แหล่งน้ าชลประทาน  จังหวัดปัตตานี  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  1  แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี              
ของกรมชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร  มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง 
สามารถระบายน้ าสูงสุดได้  1,750  ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบาง
ลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า  เพื่อ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ 300,000 ไร่  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก  (อ่างเก็บน้ า)  จ านวน  5  แห่ง  ปริมาณ
น้ าประมาณ  1.5  ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม   

อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพ้ืนที่ลุ่ม
น้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก หรือ 
IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจากปรากฏหลักฐาน
นักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่างๆ 
มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ 
สเปน ได้เข้ามาค้าขาย  ตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่
ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่งใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคมขนส่ง การ
พักผ่อนเพื่อนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็น
มรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 
 8. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  
 8.1  การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ.2558  จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 689,474  คน 
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี  นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 599,382  คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 
รองลงมาคือศาสนาพุทธ จ านวน 96,028 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จ านวน  
357  คน คิดเป็นร้อยละ 0.05  มีมัสยิด จ านวน  675  แห่ง วัด จ านวน  83  แห่ง ที่พักสงฆ์ จ านวน  9  แห่งและ
โบสถ์คริสต์ จ านวน  5  แห่ง      
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  ตารางที่  15  การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี  ระหว่างปี 2555–2558 

 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ 

ปี พ.ศ. จ านวน 

ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 

ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 

ประชากร 

ร้อยละ 

2555 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 

2556 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 

2557 92,721 13.70 583,725 86.25 353 0.05 

2558 96,028 13.70 599,382 86.25 357 0.05 
 

ตารางที่  16  แสดงการนับถือศาสนาและศาสนสถานจังหวัดปัตตานี (แยกตามรายอ าเภอ) 

 

อ าเภอ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/์อื่น ๆ จ านวนศาสนสถาน 

ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ วัด ที่พัก
สงฆ ์

มัสยดิ(จด
ทะเบียน) 

โบสถ์
คริสต ์

1. เมืองปัตตาน ี 21,255 20.02 102,333 81.13 353 0.28 7 1 66 6 

2. หนองจิก 9,509 13.16 68,570 90.10 - - 6 - 79 - 

3. โคกโพธ์ิ 40,221 70.99 24,297 29.01 - - 24 1 60 - 

4. ยะรัง 1,773 2.00 86,877 98.00 - - 5 - 107 - 

5. ยะหริ่ง 4,695 5.61 79,001 94.39 - - 7 - 91 - 

6. มายอ 1,148 2.00 56,239 98.00 - - 2 1 68 - 

7. สายบรุ ี 7,383 11.02 59,610 88.98 - - 9 2 78 - 

8. ปะนาเระ 9,009 21.09 35,578 78.90 - - 15 - 36 - 

9. ไม้แก่น 3,207 26.53 12,582 78.07 - - 4 - 18 1 

10. กะพ้อ 845 4.87 17,806 95.48 - - - 1 26 - 

11. ทุ่งยางแดง 41 0.18 22,352 99.82 - - - 1 29 - 

12. แม่ลาน 4,989 37.62 18,133 71.24 - - 6 1 17 - 

รวม 96,028 13.70 583,725 86.25 353 0.05 85 8 675 7 

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2559) 
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 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  ได้แก่  งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในวัน

ขึ้น 15 ค่ า  เดือน  3  ของทุกปี  เทศกาลสรงน้ าหลวงปู่ทวด  วัดช้างให้  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
ประเพณีชักพระ  อ าเภอโคกโพธิ์  ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี  ประเพณีของชาวไทยมุสลิม  ซึ่ง
ประกอบด้วย  พิธีการเกิด  และการโกนผมไฟ  การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี  ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของ
อิสลามท่ีมุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม  

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
การละเล่นพื้นเมืองที่ส าคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู  ร็องเง็ง  มะโย่ง 
อาหารประจ าถ่ินที่ส าคัญ  คือ  นาซิดาแฆ   เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย   

ไก่กอและ สะเต๊ะเนื้อ  ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ  ข้าวย า  โรตีมะตะบะ  โรตีปาแย  ชาชัก  ซัมบูซะ  กรือโป๊ะ 
(ข้าวเกรียบปลาสด)  และบูดู  ส าหรับการสื่อสารใช้ภาษาถ่ินภาษายาวี  และภาษาใต้ 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - อาหารทะเลแปรรูป ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย 

 - เครื่องแต่งกายมุสลิม  ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และมาเลเซีย  
     - ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  (OTOP)  เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทอาหาร  ประเภทผ้า  เครื่องแต่ง
กาย ประเภทของใช้ของตกแต่  บูด ู ข้าวเกรียบ  หมวกกะปิเยาะ   อาหารทะเลแปรรูป   ผลไม้แปรรูป  และ
เครื่องแต่งกายมุสลิม    
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 9.1 น้ า  

อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพ้ืนที่
ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก 
หรือ IUCN  ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น  “อ่าวประวัติศาสตร์”  เนื่องจากปรากฏ
หลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของ
พ่อค้าชาติต่างๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขาย   ตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์
ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้
ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 
แหล่งน้ าธรรมชาติ   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
การด ารงชีพของประชากร  ได้แก่  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าสายบุรี  คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และชายฝั่ง
ทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี  116  กิโลเมตร 

 แหล่งน้ าชลประทาน   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่  1  แห่ง คือ   โครงการเขื่อนปัตตานี              
ของกรมชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร  มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง 
สามารถระบายน้ าสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบาง



29 
 

ลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า เพ่ือ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ  300,000  ไร่  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า)  จ านวน  5  แห่ง  ปริมาณ
น้ าประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 9.2 ป่าไม้    
สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่า ตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น  99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375 
ไร่ อุทยานแห่งชาติ 2  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ 
เนื้อท่ี 16,312.50 ไร่)  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  1 แห่ง  คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่ารังไก่   

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน  จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,940.35 ตารงกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,212,722  ไร่  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้  

- พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ   86,135  ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึงหรือป่าพรุ   
- พ้ืนที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  943,211  ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน นาข้าว 

ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม  และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
- พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ  27,957  ไร่  ประกอบด้วย  พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าคลองระบายน้ า  ทะเลสาบ 

บึง และล าคลอง 
- พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ส าคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 114,811 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย  

ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

- พ้ืนที่อ่ืนๆ มีเนื้อที่ประมาณ  40,608  ไร่  ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 
เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด  

9.3 ภูเขา  
ภูเขาทรายขาว  อยู่ในทิวเขาสันกลาคีรี  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรทาง
ทะเลซึ่งแหล่งประกอบอาชีพชองชาวประมง   
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ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)  
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกงบประมาณในปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2557-2560  
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
          

       รายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 

รายรับ รายรับจริง ป ี
2557  

 รายรับจริง ป ี 
2558  

 ประมาณการ ปี 
2559  

ประมาณการ ปี 
2560 

รายได้จัดเก็บ        
  หมวดภาษีอากร 6,916,529.49   7,215,963.07    25,660,000.00  12,120,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 
225,886.00      758,311.12         650,000.00  1,060,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 8,074,904.82    7,923,395.91   10,320,000.00  8,310,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณชิย ์
 - - 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,435.30      400,396.90         345,000.00  500,000.00 
  หมวดรายได้จากทนุ 19,964.00          2,100.00           25,000.00  10,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 15,413,719.61  16,300,167.00    37,000,000.00  22,000,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

  หมวดภาษีจัดสรร 208,629,327.85 207,056,897.53  215,000,000.00  227,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

208,629,327.85 207,056,897.53  215,000,000.00  227,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

  เงินอุดหนุนทั่วไป 91,077,868.00  95,153,273.00  113,000,000.00  98,983,500.00 
  เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์      62,016,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

91,077,868.00  95,153,273.00  113,000,000.00  161,000,000.00 

รวม 315,120,915.46 318,510,337.53  365,000,000.00  410,000,000.00 
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                                                รายจ่ายขององค์การบริหารจังหวัดปัตตานี        

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี
2557      

 รายจ่ายจริงปี 
2558  

 ประมาณการปี 
2559  

ประมาณการป ี
2560 

จ่ายจากงบประมาณ        
  งบกลาง 9,849,672.26  20,884,424.76    19,571,500.00  18,832,700.00 
  งบบุคลากร 61,769,316.84  70,013,034.88    94,149,300.00  104,465,300.00 
  งบด าเนนิงาน 49,818,891.46   50,180,258.06    66,986,200.00  127,698,600.00 
  งบลงทุน 69,089,590.00 128,409,450.00  138,374,700.00  144,742,100.00 
  งบรายจา่ยอื่น - -          30,000.00  30,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 3558,000   38,321,150.00    45,887,600.00  14,230,900.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 194,085,470.56 307,808,317.70  364,999,300.00  409,999,600.00 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   เป็นการประเมินผลการน า 

แผนพัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก
จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 กับจ านวนโครงการและงบประมาณท่ี
ด าเนินการจริงในปี  2557 ปรากฏผลดังนี้ 

การประเมินผลเชิงปริมาณ  
ยุทธศาสตร์ที่   1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาท
ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  313  โครงการ  
สามารถด าเนินการจริง  จ านวน  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.45  โครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  34,208,354.83  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557   จ านวน  157  โครงการ  
สามารถด าเนินการจริง  จ านวน  24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.29  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงิน
งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น  59,652,000.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  86  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  8  โครงการ  คิด,เป็นร้อยละ 9.30 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  14,004,000.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557 จ านวน  52  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  7.69 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  181,370.50  บาท   
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถ ุ
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  40  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.00 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  19,492,011.20  บาท   
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  24  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  8.33  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  8,526,000.00.- บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  6  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.00  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  0.00.-  บาท 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  มีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2557  จ านวน  680  โครงการ  ได้ด าเนินการจริง  
จ านวน  112  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.47  ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 
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การประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาท
ของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป จากการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการช่วยเหลือนักเรียน เยาวชน ด้านจริยธรรม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอน  การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี   และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขซึ่งการจากติดตามและประเมินความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจมากและ
อยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ เยาวชน สตรี รู้จักบทบาท หน้าที่
ของตนเอง ใช้คุณธรรมและจริยธรรมมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน  

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจจากการด าเนินงาน
ส่งผลท าให้ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน  และอ านวยความสะดวกในการขนผลผลิต
ทางการเกษตรได้ในปริมาณที่มากขึ้น สามารถเป็นช่องทางด้านการตลาดส าหรับผลผลิตการเกษตร  ส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวในชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน 
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพ้ืนที่มีน้ าบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  การท าการเกษตรเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืน ท าให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ตาม
หลักการที่ถูกต้อง  เกิดความเข้มแข็ง  เกิดความสามัคคี  เศรษฐกิจมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถุ จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
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  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด จากการด าเนินโครงการท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความ
สมานฉันท์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นความรัก ความเมตตา 
เอ้ืออาทรต่อกันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  ส าหรับการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมได้
ด าเนินงานไปแล้วในปี  2556  

          การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นการประเมินผล การน า 
แผนพัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก
จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี  2558  กับจ านวนโครงการและงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริงในปี  2558 ปรากฏผลดังนี้ 
  การประเมินผลเชิงปริมาณ  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคีุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558 จ านวน  355  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  63  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.75  โครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  41,995,983.73 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  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 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558 จ านวน  100 โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.00  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  23,083,950.00 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558 จ านวน  48  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 8.33  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  110,725.00  บาท     
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการ  ต่าง ๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถ ุ

  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  47  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  19.15 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  12,972,883.00  บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  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 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีมีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  792  โครงการ  ได้ด าเนินการ
จริง  จ านวน 108 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.64   ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม 

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป  จากการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการช่วยเหลือนักเรียน  เยาวชน  ด้านจริยธรรม  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอน  การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขซึ่งจากการติดตามและประเมินความพึงพอใจ  ประชาชนมีความพึงพอใจมากและ
ต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ  เยาวชน  สตรี  รู้จักบทบาท  
หน้าที่ของตนเอง  ใช้คุณธรรมและจริยธรรมมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน  
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  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา  ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจจากการด าเนินงาน
ส่งผลท าให้ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน  และอ านวยความสะดวกในการขนผลผลิต
ทางการเกษตรได้ในปริมาณที่มากขึ้นสามารถเป็นช่องทางด้านการตลาดส าหรับผลผลิตการเกษตรส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวในชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีแนวทางการพัฒนา   
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  และสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน 
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพ้ืนที่มีน้ าบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง  เช่น  การท าการเกษตรเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ  และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืน ท าให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ตาม
หลักการที่ถูกต้อง  เกิดความเข้มแข็ง  เกิดความสามัคคี  เศรษฐกิจมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทาง
การพัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถุ จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
   ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด จากการด าเนินโครงการท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความ
สมานฉันท์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นความรัก  ความเมตตา 
เอ้ืออาทรต่อกันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
     2.1 ผลที่ได้รับหรือผลส าคัญ  
 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 66.98 31.25 1.77 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 60.00 31.25 8.75 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 58.02 41.67 0.31 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 50.94 41.67 7.39 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 55.00 41.67 3.33 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 65.00 31.25 3.75 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

63.02 31.25 5.73 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.00 20.83 9.17 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71.98 20.83 7.19 

ภาพรวม 62.32 32.41 5.27 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  960 คน ชาย  395  คน  หญิง 565 คน) 

2.2  ผลกระทบ  
  2.2.1 ในการจัดท าโครงการบางเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการสร้างถนนบางสายเกิด
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.2.2 เกิดการรุกล้ าพ้ืนที่ในเขตสายทาง 
2.2.3 เกิดการทับซ้อนในบางโครงการกับหน่วยงานอื่น 

3. สรุปปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแกไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2560 
       3.1 จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ซ่ึงโครงการพัฒนามาจากการ
ประชาคมส ารวจสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  แต่ด้วยข้อจ ากัดในด้านงบประมาณจึงไม่
สามารถท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณเอาไว้  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทัว่ถึง 
     3.2 ประชาชนยังไม่ทราบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในขอบเขตที่
สามารถด าเนินการได้  

    3.3  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ในบางในยุทธศาสตร์ยังด าเนินการได้ 
น้อยและบางยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ด าเนินโครงการ  จึงเห็นควรทบทวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการมาพิจารณา
ด าเนินการในปีถัดไป และให้มีการตั้งงบประมาณและโครงการให้เหมาะสม อย่าให้เหลื่อมล้ ากันมากเกินไป 

    3.4 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัตตานี  มีโครงการบรรจุในแผนเป็นจ านวนมาก ไม่สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างแท้จริง จึงควร
วิเคราะห์และคัดเลือกโครงการให้เหมาะสม   และด าเนินการตามแผนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ  50  
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ส่วนที่  3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  

วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

1. ความมั่นคง 

    1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ 

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา   
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

        1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ  
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

2. ความมั่งค่ัง 

   2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม 

ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น  
          2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายใน 

และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกดิสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

  2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   3. ยั่งยืน 
           3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
            3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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       3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
     3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             4. อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 

 4.1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
   4.2 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.3 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย 
   4.4 ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
   4.5 ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ การบริการคุณภาพ การค้าส่งค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น 
   4.6 คนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นพลเมืองที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็น
พลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมือง
โลก 
                     กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
                      กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

  3.1. ด้านความมั่นคง 
        3.1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                                             
          3.1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

        3.1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ 
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
          3.1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

         3.1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ 

สงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
           3.1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

         3.1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก 
ขึ้น 
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      3.2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
            3.2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ 

การค้า 
            3.2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            3.2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
            3.2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
            3.2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา       
              3.2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

     3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
              3.3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
              3.3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
             3.3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
              3.3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
              3.3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

    3.4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
              3.4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
              3.4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
              3.4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
              3.4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ 
เข้มแข็งของชุมชน 
             3.4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

    3.5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       
           3.5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

            3.5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับ 
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
                          3.5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                             
        3.5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        3.5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
        3.5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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 3.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
         3.6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม 
        3.6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
        3.6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
        3.6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        3.6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
        3.6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
        3.6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
        3.6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12   

ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้อง
เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้
สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้น
มาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาด
คุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานโดยที่
ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนใน
เชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลาย
ดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่า
ประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศ
ต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้อง
มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
 นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่จะต้องผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้าน
กฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
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ต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและ
ตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยง
อ่ืนภายในประเทศ และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ
และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกนอกอาเซียน ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของไทยใน
ภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนาไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 

 ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้านดังกล่าว  ในขณะที่
แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่างๆ  ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้
ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ ในสนามแข่งขันของโลก
รวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้อง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้   การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา   การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพ่ือ
ปรับโครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์  4.0  ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs)  ทั้งนี้ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ  ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับการบริหารจัดการให้มี 
ธรรมาภิบาลในทุกระดับต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพ
ปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศไทยมากขึ้น   การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
จริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทย ดังนั้นภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีความ
ตระหนักร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุก
ด้านดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมาย
อนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนาหลักๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคต
ของประเทศท่ีวางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่างๆ มีความเชื่อมโยงเป็น
ล าดับที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่
ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมี
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ 
 การพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 
20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้
ก าหนดไว้  โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12  เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญท่ีสุดในการน ายุทธศาสตร์ชาติ
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สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่าง
ชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา โดยที่การ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น
รายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ต่อๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน  5  ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
12  ผ่านไป 
 1.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนฯ ดังนี้ 
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณา
การการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์
ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้ง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทย
และสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ า
น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มี
ความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ 
ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิดัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มี
ความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้อ งการใน
ตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน  ระบบโลจิสติกส์ 
บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม
และบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และการ
ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มาใน
การก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบ
ก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่าง
มีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกัน
หรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็น
แนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับ
ปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุด
ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ และกลไกการ
ท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้ด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
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 1.2 เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ.2509) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 
11 ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ เศรษฐกิจมี
ขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้นจากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และโครงสร้างพ้ืนฐานมีการ
พัฒนาครอบคลุมอย่างมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและการขยายความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นชัดเจน
ตั้งแต่ปี 2558 ได้สร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิตและบริการ
ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา เป็นต้น 
 ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี 
ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี 2530 เป็น
ต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจที่ขยาย
ใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้นประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ 29,307 บาท
ต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 
2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 41,211 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการมีความ
หลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ  
เป็นต้น ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่างๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ
รวมกันสูงถึง 17.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของขนาดของเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการ
ผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมาก
ขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากขึ้น รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่ามากข้ึน  
 ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น และส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.0 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
38.5 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 0.9 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับทั้งจ านวน
ประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจนต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคน
จนลดลงจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2557 ขณะที่จ านวนประชากรใต้เส้นความ
ยากจนลดลงจากจ านวน 12.7 ล้านคนในปี 2550 เป็น 7.1 ล้านคนในปี 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดี
ขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมี
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คุณภาพดีขึ้นตามล าดับ เช่น ในปี 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 99.9 
ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น
ต่อเนื่องโดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.6 ปี และเพศหญิง 78.4 ปี จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรไทยในวัย 15-59 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ปี 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ าทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณก าลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพบริการสาธารณะคุณภาพ
การศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งก ารบริหาร
จัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า โครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาด
เอกภาพ รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในด้านการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสิทธิภาพต่ าขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ธรรมาภิบาล  และการ
บริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าบริการสาธารณะที่จัดให้กับประชาชนและภาคเอกชนจะ
พัฒนาให้เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้มาตรฐานสากล ประกอบ
กับภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรร
งบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น การ
ใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในขณะ
ที่คุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง เนื่องจากการเข้าท างานในภาครัฐไม่ใช่ทางเลือกแรกของคนที่มี
ความสามารถหรือการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที่บุคคลากรที่มีความสามารถลาออกจ านวน
มาก เพราะมีทางเลือกอ่ืนๆ ที่ดีกว่า สาเหตุส าคัญคือ ภาครัฐขาดการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และขาด
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาคอรัปชั่นขยายวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมีผลิตภาพ
การผลิตรวมต่ าและต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาค
การค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า ยังมีน้อย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ ากว่าในสาขา
การผลิตและบริการอ่ืนๆ มาก จึงเป็นความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาในด้าน
คุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงและขาดความเป็นธรรมในด้านอ่ืนๆ อีก
มากมายที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 
เหลือ 0.465 ในปี 2556 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลือง ร่อยหรอ 
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และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ในด้านความมั่นคง
ภายในประเทศก็มีความซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายที่
ก าลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ สร้างความขัดแย้งในชาติ และปัญหา
ความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มีรากฐานความแตกต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 ในด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็นต้น
มา  พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 1  ถึง   แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  6  
(พ.ศ. 2504-พ.ศ.2534) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เมื่อการส่งออกและการลงทุนเริ่ม
ชะลอตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยใน
ปี 2540 และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะ
วิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรงในปี 2540 ต่อเนื่องถึงปี 2541 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
สร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน
ในปี 2540–2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบ และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ โดยสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของการแข่งขั นใน
ตลาดและด าเนินมาตรการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้ง
การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมา
ประเทศไทยก็ให้ความส าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนามากขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นตามล าดับ รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วนได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้ประเทศ
สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ดี โดยเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
ปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัดโดย 
International Institute for Management Development (IMD)  ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จาก
จ านวนประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และล่าสุดในปี 2559 อันดับได้ปรับดีขึ้น 
เล็กน้อยเป็นอันดับที่ 28 จากจ านวนประเทศทั้งหมด 61 ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
ของไทยในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส าหรับความยากง่าย
ในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี 2559 ไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จากจ านวน
ประเทศท้ังหมด 189 ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีและ
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ระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง และปัญหาในด้านบริหารจัดการของภาครัฐและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่น และเม่ือเผชิญกับปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 เศรษฐกิจ
ไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี โดย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 , 10 และ 11 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.8 3.0 และ 3.4 ตามล าดับ 
และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11 เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี่ยร้อยละ 3.12 และมีความชัดเจนว่าในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งใน
ด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ได ้
 ในขณะที่โครงสร้างการผลิตก็เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยน
ผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยี
ที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยที่การร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยก็มีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐานกว้างขึ้น
จากบริการดั้งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับ ทั้งในด้านการเงิน 
บริการสุขภาพ และอ่ืนๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ผลิตภาพ
การผลิตต่ าเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ที่ดินไม่
เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ
ของการอุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
 ในด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที่ส าคัญ เช่น การศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้
และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษา
ไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือการที่คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ
รายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต  ศักยภาพทางเศรษฐกิจ  และสภาพทางสังคมในด้านต่างๆ  โครงสร้างประชากรไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
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บริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  และเมื่อ
ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย
จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังต้องเร่ง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 
เท่า ในปี 2556 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมี
ความแตกต่างกันระหว่างในพ้ืนที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายัง
ไม่ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า 
ซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุ ก
ด้าน ความเหลื่อมล้ ามีความแต่ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่าน
มาส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ 
การจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ 32.51 และองค์กรการเงินร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด 
 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม นับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง   มี
ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นทั้งระหว่างรัฐและประชาชน  และระหว่าง
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ  กันเอง  ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมี
ลักษณะรวมศูนย์ ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่างๆ  ได้แก่  พื้นที่ป่าไม้ลดลง  ทรัพยากร
ดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม   ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย  และทรัพยากรน้ า
ยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ   ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และชุมชนเมือง โดยมีปัญหาส าคัญๆ เช่น  ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ   การ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี  2557  ปริมาณขยะสะสมตกค้าง
เพ่ิมสูงขึ้นถึง 30.8 ล้านตัน ในปี 2557 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ  10 ต่อปี  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ  70  นอกจากนั้น   ยังมี
ปัญหามลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานใน
หลายพ้ืนที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาส าคัญ  ได้แก่  ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน   และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  
(VOCs)  ขณะเดียวกันคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และระบบบาบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อย
ละ 3.3  ต่อปี  เนื่องจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
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และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทย
ต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วงโซ่การผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีต
มาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็เป็นปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการ
ด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบางช่วงเวลา ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าไม้และ
การเผาป่าเพ่ือการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่เกษตรทั้งในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน และปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 ภายใต้ประเด็นข้อจ ากัดและความท้าทายดังกล่าว  ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็นจุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับ
แรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่าง
แท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นและ
ส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลายประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนามซึ่งแรงงานมีราคาถูกและใช้
มาตรการอ่ืนประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น จึงสามารถแข่งขันในตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความผันผวนง่ายมาก
ขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่
ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพ
ติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และ
ฟอกเงิน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ ใน
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 
 1.3 จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง  5  ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยมี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแก้ปัญหารากฐานส าคัญที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือที่จะใช้ประโยชน์
จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการพัฒนาใน
ระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้นให้ความส าคัญกับประเด็นที่
มีลักษณะการบูรณาการส าคัญที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง มีดังนี้ 
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 1.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือน ามาท าสิ่งใหม่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ทั้ง
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่วยประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐานรายได้จากผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและการแข่งขันจากประเทศ
ที่มีค่าแรงต่ ากว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือด้านกระบวนการผลิต เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการโดยที่ให้ความส าคัญทั้งกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อนและการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการแทบทุกชนิด 
และมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยที่บางส่วนจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตจากการการ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งในสายการผลิตไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโดยจะให้ความส าคัญกับการ
ย้อนกลับไปเริ่มท ากิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น อาทิ ในขั้นตอนของการพัฒนาหรือ
ออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อท ากิจกรรม
ประเภทการพัฒนาการตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ให้มู ลค่าเพ่ิมสูง
กว่าในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้มูลค่าเพ่ิมที่ต่ าที่สุด 
 ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การก าหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่บูรณาการ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ
นักวิชาการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเข้าด้วยกันกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือ
ประเด็นการพัฒนาทางสังคมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่
เข้มแข็งในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ และการพัฒนานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการวิจัย องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และแนวคิด และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมใน
การตอบโจทย์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ
การสร้างสังคมคุณภาพ 
 1.3.2 การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องส าคัญ ดังนี ้
 1) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโลยีแบบก้าว
กระโดด อาทิ พัฒนาบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขาวิทยาการการรับรู้ 
ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก าเนิด และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 
 2) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยียุทธศาสตร์ที่มี
ความส าคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดย
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่ม
สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
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เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์
ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่
มีมูลค่าสูง เป็นต้น 
 3) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและน าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น 
 4) การสนับสนุนสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมทางสังคมให้เป็นกลไกในการ
ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  อาทิ  เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ  
อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 
 5) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัยการสร้างเครือข่าย
วิจัย กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัยโดยต้องมุ่งเน้นการ
ประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนในการ
ยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 1.3.3 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และเกิดการขาดแคลนแรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่ า 
คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยใน
เด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ไม่ตรงกับตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวนไม่น้อยต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืนในการด าเนิน
ชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่ 12  มีดังนี้ 
 1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง  ทักษะ  การเรียนรู้  
ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
 2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
 3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้า
สู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดงานทั้งทักษะ
ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบอาชีพอิสระ  
วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
 4) การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ 
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 5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง
สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 6) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ในการดูแลสุขภาพการพัฒนา
รูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการจัดท านโยบาย
สาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 
 1.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปยังต้องด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมาก
ขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 1) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดโดยจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท า
กินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินทา
กิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การพัฒนาระบบการประกันภัย
พืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก เป็นต้น 
 2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ 
รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด 
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพและการ
สนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
 3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้ง
ในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการ
กระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เกิดการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม 
 4) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชนการสนับสนุนศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ 
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 1.3.5 การปรับโครงสร้างการผลิต โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐานและทุน
ทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและ
รายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทาธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
 1.3.6 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการท างานต่ าระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในระดับท่ีเหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
 1.3.7 การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการ
ให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการ
เตรียมคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
 1.3.8 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิตัลเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (start up) และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 
 1.3.9 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่ มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของ
พ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง 
 1.3.10 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจ
ให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน าผลการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS และ BIMSTEC 
และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผน
แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์พัฒนารูปแบบ
และบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคน
และสินค้าที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของ
ประเทศ 
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 1.3.11 การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1.3.12 การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมื อกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 1.3.13 การบริหารจัดการในภาครัฐ   การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิ
บาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคคลากร ในส่วนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการ
กระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค  และท้องถิ่น 
 1.3.14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ
การด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ   และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา 
โลจิสติกส์  และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 1.3.15 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทายได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับ
ประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนที่
เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 1.3.16 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยใน
ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความ
คืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันการ
ลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน
มุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนา
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ชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศในขณะเดี ยวกัน
ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งใน
ส่วนที่จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเพ่ือขยาย
โอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียน รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของ
ไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  
 1.3.17 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
 1.3.18 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่ง
ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและ
การให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับดูแลที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้
อย่างเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการระดมทุนมาใช้
สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือให้ภาคธุรกิจและ
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
 1.3.19 การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษีการปรับระบบการ
จัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิง
พ้ืนที ่การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือลดภาระ
การพ่ึงพารายไดจ้ากรัฐบาล  
 1.4 เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการด าเนินการ
ต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้
ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมาย
ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่ม
บูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผล การด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (2) การลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
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รายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มี
รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับ
สู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า
และบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ
นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (6) มีระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการ
ให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 
 เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มี
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย 
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บน
ฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ 
มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญ  เช่น  การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงินระบบ 
โลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหม่ ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะได้ใน
ระยะยาว” 
 1.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ 
 ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ถูกก าหนด
จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถ
สานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ใน
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็น
หลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งตอ่ยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้
เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหา
ต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการ
พัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็น
การยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว
เช่นยุทธศาสตร์ชาติได้ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุ
ดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติ
ต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาใน
เรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการ
พัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง  6  ด้าน
ให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกก้าวหนึ่งส าหรับการเชื่อมต่อกับการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติ
โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ (Flagship 
Program) ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
โดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้นๆ ให้บรรลุผล โดย
จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการ
ติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับความท้าทายในการพัฒนา ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนาซึ่ง
เป็นรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและ
แนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลัง
ด าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล  นอกจากนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก็
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ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 
5 ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะ
ยาวให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

1) วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพื้นฐาน

ของชุมชนเข้มแข็ง  และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”  
2) พันธกิจ (Mission)  
1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/  

ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอัน 

ดามันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 

ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า  

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
3) เป้าประสงค์รวม (Objectives)  
1. สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม 

จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน)  ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า  แหล่งเรียนรู้ 

การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน  (Green Area)  
5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการ 

รองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆ ด้าน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ มี 
คุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มี ความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1.การผลิต แปรรูปและ การ
บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ ามันที่มี
คุณภาพแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา   และ 
ปาล์มน้ ามันของประเทศ ที่ม ี
ศักยภาพทางการผลิต การพัฒนา 
เ พ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ์ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
 
 
 

1 . 1 . 1  พัฒนา เกษตรกร ให้ มี
ศักยภาพด้านการผลิต การแปร 
รูปและการตลาด 
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร 
ของกลุ่มจังหวัดให้เติบโต 
อ ย่ า ง มั่ น ค ง ส ม ดุ ล บ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ  และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 เสริมความรู้เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกรผู้ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ ามัน เน้นการลด
ต้นทุนด้วยภูมิปัญญา  และ 
มาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาด้านการตลาด
ภายในประเทศและเพ่ิมขีด 
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
1.1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข้มแข็งมีพลังทางการผลิต  ทาง
การค้า 
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์  การตลาด 
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น  
อัตลักษณ์ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้
ผล,ปศุสัตว์,ประมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการ 
บริโภคและการส่งออก 
 

2.1.3 จั ด ร ะบ บ เ ส้ น ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยว เสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
2.1.4 การจัดระบบการบริการ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการ
ดูแลทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยว
แบบอุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ 
และมาเที่ยวซ้ า  
2.1.5 พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน
การท่องเที่ยว การโรงแรม และ
การบริการ ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ/คุณภาพและเพียงพอ 
ต่อการรองรับการพัฒนาทางด้าน
การเกษตร ประมงและปศุสัตว์
ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู้ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล 
3.1.3 สร้างช่องทางการตลาดและ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป 
การค้า การส่งออกไม้ผล ผลผลิต
สัตว์น้ า ปศุสัตว์ มาตรฐานการค้า
ระดับสากล 
3.1.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

4. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชน 
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการคมนาคม และการ 
โลจิสติกส์ 
 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ
เข้มแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจิสติกส์ของกลุ่ม 
จังหวัดเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
และการเกษตร 
 

4.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนร่วมสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วย
หลักการของปัญญาแห่งปรัชญาความ
พอเพียง ผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนา 
4.1.3 ส่งเสริมการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับกลุ่ม
จังหวัด 
4.1.4 ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ขยายฐานการศึกษา 
การเรียนรู้ สู่การเป็นการเป็นกลุ่มจังหวัด
อุดมปัญญา 
4.1.5 สร้างผู้น าชุมชนที่มีคุณธรรม และ
ศักยภาพในการน าชุมชนด้วยหลักธรร
มาภิบาลสู่ชุมชนวิถีประชาธิปไตยเข้มแข็ง 
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการ
ขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ ทางราง 
ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ ประสาน
กับการพัฒนาของประเทศ 
5.1.2 ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเชื่อมต่อระบบ
การคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส์ 
5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนาทางโลจิสติกส์ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  ประกอบดวย  วิสัยทัศน  พันธกิจ/เปาประสงครวม  

และการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยทธศาสตร 
  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดนไดน านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา  และ
แผนพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดัชนีการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนและความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนที่มาเปนกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  ทั้งนี้โดย 
มุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสรางความรวมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความรวมมือตามศักยภาพ
ของกลุมจังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัด   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน  และน าไปสูการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน  และสรางรายไดใหกับกลุมจังหวัด  โดย
ก าหนดวิสัยทัศน   “ประตูการคาชายแดน การทองเที่ยว  สูอาเซียน” 
 

ค าอธิบายวิสัยทัศน 
  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การศึกษา การ
คมนาคม การบริการ และการทองเที่ยว มีจังหวัดในกลุมเปนเครือขายที่จะสนับสนุน     และเชื่อมโยงในเรื่อง
ดังกลาวโดยก าหนดให้กลุมจังหวัดเปนประตูการคา การลงทุน การทองเที่ยว  โดยมีเปาหมายจะเปนทางผาน 
หรือทางเขารวมทั้งเปนศูนยรวมในแหลงความรู วิธีการที่จะชวยในเรื่องการคา  การลงทุนที่ส าคัญกับกลุม 
จังหวัดในภูมิภาคและประเทศในกลุมอาเซียน  เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีดานชายแดนถึง 9 ดาน 
ป 2556 มีมูลคาสงออกประมาณ 287,989 ล้านบาทตอป กวารอยละ 90 เป็นมูลคาผานแดน ดานสะเดา
และดานปาดังเบซาร และมีมูลคาผลิตภัณฑ มวลรวมภาคเกษตร ป 2555  จ านวน 68,568  ลานบาท คิดเป
นรอยละ 28.02 ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด  เป็นตน ประกอบกับกลุมจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติ
และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษเฉพาะทองถิ่น  เปนจ านวนมาก   จึงไดปรับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
จากเดิม “ศูนยกลางการพัฒนายางพารา  ฮาลาล  และการทองเที่ยวสูอาเซียน” เปน “ประตูการคาชายแดน 
การรทองเที่ยว สูอาเซียน” 
 

เป้าประสงค ตัวชี้วัด  และคาเปาหมาย 
 

เปาประสงครวม 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ป 

 

 ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. ผลิตภัณฑมวล
รวมของกลุม 
จังหวัดภาคใต 
ชายแดน (GRP) 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราขยายตัวมูลคา
ผลิตภัณฑกลมุจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 10 % 

2.17 % 
(คาเฉลี่ยป

2551-2554) 

2.5% 5% 7.5% 10% 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ วิธีการที่ 

ก.น.จ. ก าหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  จึงไดก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว 4  ยุทธศาสตร โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:  พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินค้า 
   ยางพาราและการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3:  สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคมอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:  พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับความตองการของ
   ตลาด 
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1:  พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสรางมูลคาเพ่ิม 
   สินคายางพาราและการตลาดอยางเปนระบบครบวงจร 
 

เปาประสงครวม 
 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ป 

 

 ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพารา
และผลิตภัณฑ์
ยางมีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้น 

1.ผลผลิตยางพารา
เพ่ิมข้ึน 10  กก./ไร่ 

284 กก./ไร่/ปี
(ปี 55) 

2 4 7 10 

 2. ปริมาณการแปรรูป
ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนของสถาบัน
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 10 

ก าลังการผลิต
จ านวน 49,746 
ต้น/ปี 

(ปี 52- 54) 

2.5% 
 

5% 7.5% 10% 

 

กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานยางพาราไดจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 

1. สงเสริมผลิตตนตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหนายพันธุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู แก
เกษตรกรหรือผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขายผูประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑยางใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  

3. สงเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป ยาง/ไมยางพาราและผลิตภัณฑ
ยางใหไดมาตรฐานและสงเสริมชองทางการตลาด 

4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรองคความรูในการเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง 
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5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายางและผลิต 
ภัณฑยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
เปาประสงครวม 

 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ป 
 

ขอมูลคาฐาน 
 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

1.รายได้การท่องเที่ยว     
10%   

48,586 ล้าน
บาท (ปี 56) 

2.5% 5% 7.5% 10% 

 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
ภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัด เพิ่มข้ึน 40 แหล่ง   

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
จ านวน 20 
แหล่ง (ปี 57) 

10 20 30 40 

กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานการทองเที่ยว ไดจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1.  พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2.  พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ 
3.  พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา  และบริการใหเปนภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัด 
4.  พัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส รองรับประชาคม

อาเซียน   
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 รวม 4  ป ี
ข้อมูลค่าฐาน เป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
1.โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจระบบโล
จิสติกส์  ได้รับการ
ปรับปรุง  และพัฒนา
อย่างเป็นระบบ  

1.อัตราการขยายตัว
มูลค่าการค้าผ่านด่าน  
ศุลการกรชายแดน
เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ 40  

มูลคาการคา 
ผานดาน
ศุลกากร 
ชายแดน 
501,278 
ลานบาท 
(ป 56) 

10 % 20 % 30 % 40 % 

2.ทรัพยากรมนุษย 
ไดรับการพัฒนาและ 
เพ่ิมขีดความ สามารถ
ในการแขงขันเพ่ือเขา 
สู ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

2. สามารถลดอัตรา
การวางงานของผูไมมี
งานท ารอยละ 50 
คนวางงาน 30,480 
คน (ป 54) 

คนวางงาน  
30,480 คน 
(ป 54) 

20 % 30 % 40 % 50 % 
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กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานโลจิสติกส ไดจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ   ดังนี้ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม  ระบบโลจิสติกสส์ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัยใหมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. พัฒนาดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจใหสามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและ 

การคาชายแดน  
3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหามลพิษใน

พ้ืนที่อยางยั่งยืน 
4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

(LinkageIndustry) ใหมีความเขมแข็ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับความตอง
การของตลาด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

  

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 
รวม 4 ป 

   ขอมูลคาฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
 

2557 2558 2559 2560 

พัฒนาสินคาและ 
บริการฮาลาลให
ไดมาตรฐานของ 
อาเซียน  

สินคาและบริการ
ที่ผานการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
เพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑได 
รับรองมาตรฐาน 
ฮาลาลจ านวน 
10 ผลิตภัณฑ/ป 
(ปี 56) 

10 20 30 40 

 

กลยุทธ 
จากการวิเคราะหปญหาดานฮาลาลไดจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอยางเปนระบบ  
2. สงเสริมพัฒนาเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อ

รองรับการขยายตัวดานฮาลาล  
3. สงเสริมพัฒนาสินคาและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ

วัตถุดิบเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
4. สงเสริมและสรางความเขมแข็งขององคกรและผูประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฮาลาล  
5. เพ่ิมชองทางการจ าหนายและการกระจายสินคาฮาลาลสูตลาดทั้งในและตางประเทศ 
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แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
    จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) ประกอบด้วย  5  จุดยืน 
ดังต่อไปนี้ 

  1) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งใน
รูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร 4 ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ
อุตสาหกรรมยางพารา  

  2) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  3) การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
เชื่อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที่มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล 
เป็นจุดเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  4) การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและ
วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

  5) การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความสงบเรียบร้อย พัฒนาคุณภาพ
คน สร้างวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 

 

วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision) 
  “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 

ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
การก าหนดจุดหมายปลายทาง  (Ends)  ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ  ที่ให้ความส าคัญกับ

การการน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ    ที่
สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  ให้
เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการ
พัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร  และ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด 
อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล 
มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร 4 ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเข้มแข็งทางการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย แปลงใหญ่ และวิสาหกิจ
ชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
ใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 
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 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการน าปรัชญา วิถีปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน า(Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน โดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซึ่ง
เป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของ
คนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภค   ใน
ชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็น
ผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche 
Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพ่ือไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน  สร้าง
รายได้แก่จังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรม
มุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 
สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงอย่าง
เท่าทัน และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท่ีดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษาเมืองที่มีศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพร้อม
สู่สังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ  ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
พัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภั ย  สงบ
เรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่ มีความเป็น
พลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ ที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่ว
ทุกพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา และ
ความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่น
ไว้วางใจจากประชาชน 
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เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) 
เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  2  เป้าประสงค์รวมที่ส าคัญ คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความ
มั่นคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
2561-
2564 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  
มีความม่ันคง  
มั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจ เป็น
เมืองแห่งการค้า
ของชายแดนใต้ 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด 

-2.07 1 1 1 1 1 สนง.คลังจังหวัด
ปัตตานี 

รายได้ต่อหัว
ของประชากร
เฉลี่ยต่อ
หัวต่อปี  

2.77 2.80 3.00 3.20 3.50 3.13 สนง.คลังจังหวัด
ปัตตานี 

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพ่ิมมาก
ขึ้น ประชาชน     
มีคุณภาพชีวิต 
และมีความ
มั่นคงมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์
ความไม่สงบที่
ลดลง  
 

15.26 25 30 35 40 32.5 ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
ปัตตานี 

ร้อยละของ
ประชากรที่
อยู่ใต้เส้น
ความยากจน
ลดลง 

39.15 35 33 30 28 31.50 สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตาน ี

   ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  3  ประเด็น และน้ าหนักในการพัฒนาในรอบแผน  4  ปี 
ดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  
การบริการ และการท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ 40) 

  2. การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนัก 
ร้อยละ 30) 
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3. การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
(น้ าหนักร้อยละ 30) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่ส าคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ  
และการท่องเที่ยว (น้ าหนักร้อยละ 40)” 

1. เป้าประสงค ์  

1) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
2) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

3) ปัตตานีเป็นเมืองที่น่าลงทุน การค้า การบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

4) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้าง
โอกาสแก่ชุมชน ประชากร  

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561-2564 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ผลิตผลทางการเกษตรเป้าหมาย 
- ประมง  
- ยางพารา   
- ปาล์มน้ ามัน 

- ข้าว 

- ผลไม ้(ลองกอง/ทุเรียน/ส้มโอ) 
- ปศุสัตว์ 

 
 

-4.41 
-1.24 
0.65 
0.38 
0.95 
2.14 

 
 
1 
1 
2 
5 
5 
5 

 
 
1 
1 
2 
5 
5 
5 

 
 
1 
1 
2 
5 
5 
5 

 
 
1 
1 

2.5 
5 
5 
5 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดปัตตานี 

2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวน
แปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม 
(GAP)  
- พืช 

- ประมง 

 
 

 
-50 
18 

 
 

 
20 
5 

 
 

 
20 
5 

 

 
20 
5 

 

 
20 
5 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดปัตตานี 

  3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่า            
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

-1.81 0.15 0.25 0.5 1 สนง.พาณิชย ์
จังหวัดปัตตาน ี

  4) จ านวนผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าสู่การค้า  

4 

(+2) 

6 8 10 12 สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตานี 

  5) อัตราการขยายตัวของรายไดเ้พิ่มขึ้นจาก
การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 

- การค้าส่ง ค้าปลีก 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สนง.พาณิชย ์
จังหวัดปัตตาน ี
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ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 

- การท่องเที่ยว 1.88 
2-5 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

6) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสร้างงาน
อาชีพแก่ประชาชนจากเกษตร
อุตสาหกรรมในระบบประกันสังคม 
(อุตสาหกรรมพืชพลังงาน, อุตสาหกรรม
ปศุสัตว,์อุตสาหกรรมยางพารา) 

22,799 
(ราย)    

0.5 1 1.5 2 สนง.ประกันสังคม
จังหวัดปัตตาน ี

  

3. กลยุทธ์  จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญของ  
กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้                                                                                 
       1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ   

    ภูมภิสูังคม และการแข่งขันได้  
2)  ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ อาหารเพ่ือสุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ป้อนสู่   
    เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการ   
    แข่งขันในประชาคมโลก  
3) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์    
    การรวมกลุ่ม การจัดการแปลงใหญ่ และการผลิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถ 

    พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  

4) พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนาระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับการ 

    พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการค้าและการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง   
    กลุ่มจังหวัด และนานาชาติ  
5)  สร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการใหม่ วิสาหกิจชุมชน สู่เมืองเกษตร 

     อุตสาหกรรม และเมืองแห่งการค้าการขาย และบริการที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ 
6)  สร้างภาพลักษณ์ สื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยช่องทางที่หลากหลาย สร้างความเชื่อม่ันแก่นัก 

          ลงทุน คู่ค้า และนักท่องเที่ยว ด้วยมาตรการกลไกเชิงพ้ืนที่ และแนวนโยบายแห่งรัฐ  

7)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริการรัฐรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

          และครบวงจร และอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ระดับสากล (กลางทาง) 
8)  เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าเขา นิเวศน์ทางทะเล  การ 

    ท่องเที่ยว ทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและนานาชาติ  

9)  สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดในประเทศและในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศมุสลิมและ 

    ตลาดใหม่ที่สามารถแข่งขันได้  

10) พัฒนาระบบการตลาดให้ได้มาตรฐาน การค้าการบริการ และการลงทุน  กระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างตลาด 

ดิจิทัล  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต้ กลุ่มจังหวัด 
ประเทศ และนานาชาติ  

    11)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดท่องเที่ยว  เปิดตลาดใหม่  รักษาตลาดเดิม  เพ่ิมตลาดมุสลิม                 
รับการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมจากอาเซียน และนานาชาติ  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่ส าคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

“การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน (น้ าหนักร้อยละ 30)” 

1.เป้าประสงค ์  
  1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมลดลง 
  2) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภูมิปัญญาเกิดคุณค่า มูลค่าเพ่ิม และเป็นแหล่ง 
      สร้างงาน สร้างรายได้  
 3) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงตนเองมากขึ้น 
4) ประชาชน มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีสุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561-2564 
ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 

1) ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่มี
การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด 

17/10(
พัฒนา
ชุมชน/

ทรัพยากรฯ) 

2/20 2/25 2/30 2/35 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปัตตานี 

2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้ 9 0.5 0.5 0.5 0.5 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปัตตานี 

3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของชุมชนที่
สามารถบริหารจัดการภัยพิบัติที่
เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้ 

32  30 30 30 30 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดปัตตาน ี

4) ร้อยละของระดับความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

10 50 60 70 70 สนง.พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

5) ร้อยละของเด็กปฐมวัย 4 ช่วง
อายุ (9,18,30,42 เดือน)  
มีพัฒนาการสมวัย 

79.39 85 85 85 85 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 

6) ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ 
ผลสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 

42 45 48 51 54 สนง.เขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 
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1. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญ

ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
1) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ า และพัฒนาแหล่งทรัพยากรรองรับการเกษตร 

การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล  
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพ่ือสร้างเกราะป้องกันภัยคุกคาม และสร้างความ

เข้มแข็ง ให้กับครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม และสร้างคุณค่า 

มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็นพหุวัฒนธรรม 
4) ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชนที่ยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นฐาน  

ในการพัฒนา อนุรักษ์ และจัดการให้เกิดประโยชน์  
5)   สร้างมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงโลกร้อน ลดภัยคุกคามทาง 

      ธรรมชาติต่อจังหวัดอย่างยั่งยืน  
6)   สร้างเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม  

     พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ  
7)   เสริมสร้างศักยภาพชุมชน และโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

     รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน  
8)  สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ  
     เข้าถึง และพัฒนา 
9)  ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ที่ 
     ประชาชนชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
10)  สร้างมาตรการเพ่ือการพ่ึงตนเองของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชนที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ 

       เศรษฐกิจพอเพียง และระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง  
11)  ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ รายได้ จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอย่างรู้คุณค่า และการรักษา    

 ให้ยั่งยืน  
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เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และโครงการที่ส าคัญ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

“การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ  
(น้ าหนักร้อยละ 30)” 

1. เป้าประสงค ์  

    1)  ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
     2)  ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
         ประชาชน 
    3) ระบบบริหาร และบริการของรัฐมีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองเทคโนโลยี 
        สารสนเทศทันสมัย (Smart Province) 
 

2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561-2564 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 

1) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา 
ความปลอดภัย 

81.5 83.5 85.5 87.5 89.5 ที่ท าการปกครอง 
จังหวัดปัตตานี 

2) ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านสีขาว 
(หมู่บ้านปลอดยาเสพติด) 

70 75 80 90 100 ศูนย์อ านวย 
การป้องกันและ

ปราบปราม 
ยาเสพติด

จังหวัดปัตตานี 
 3) อัตราการลดลงของคดีความ
มั่นคงจากความไม่สงบเรียบร้อย 

95 90 85 80 75 ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

ปัตตานี 
4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อบริการของรัฐ 

81.75 85 85 85 85 สถิติจังหวัด
ปัตตานี 

5) จ านวนส่วนราชการที่พัฒนาตาม
แผนงานปัตตานีทันสมัย (สร้างระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริการประชาชน 
การพัฒนาเว็บไซต์ 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ บาฮาซา)  
6) การจัดบริการออนไลน์แก่ประชาชน 
การเพิ่มจดุ wifi บริการประชาชนใน
พื้นที่บริการของส่วนราชการ) 

1 5 10 15 20 ส านักงานจังหวัด
ปัตตาน ี
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3. กลยุทธ์  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ  

กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
1) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ 

    จังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากร  
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก  

    ทางราง ทาง 

4) น้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัด กับกลุ่มจังหวัดประเทศ อาเซียน    
    และนานาชาติ  
5) พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วยกลไกการท างานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ เน้น 

    ภารกิจ ร่วมพ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
6) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ เป็นเมืองสะอาด  
      เป็นระเบียบพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความประทับใจ  

7) ยกระดับการบริการประชาชนให้มีความทันสมัย เป็นสากล และรองรับการเติบโตของเมือง  

      สู่นานาชาติ  
8) เตรียมพร้อมเมืองสู่สังคมดิจิทัล และพัฒนาสู่เมืองแห่งความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี (ปลายทาง) 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564  

     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี  
วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564)  

       “ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน” 
พันธกิจการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

   2. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
3. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ 

 3. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน 
 4. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  5. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.25561-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
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        1.5 THAILAND 4.0  
                THAILAND 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  เพ่ือปรับแก้  จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว  รุนแรงในศตวรรษที่  21  ได ้
               พัฒนาการ THAILAND 4.0 
               หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งค่ังในศตวรรษที่  21 อาทิ  
สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers  อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่  Design of Innovation จีน
ประกาศโมเดล Made in China 2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรอืเกาหลีใต้วางโมเดล
เศรษฐกิจเป็น Creative Economy และมองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power 
of ASEAN  
             ประเทศไทย 1.0  ยุคทองของเกษตรกรรม  เช่น  ผลิตและขาย  พืชไร่  พืชสวน หมู หมา กา ไก่ 
เป็นต้น  
             ประเทศไทย 2.0  ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง 
เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม  เป็นต้น  
             และยุคปัจจุบัน  คือ  ประเทศไทย 3.0  เป็นอุตสาหกรรมหนัก  เช่น  การผลิตและขาย  ส่งออก
เหล็กกล้า  รถยนต์  กลั่นน ามัน  แยกก๊าซธรรมชาติ  ปูนซีเมนต์  เป็นต้น  
             นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ  พบว่ามีการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7%  ต่อปี แต่มาถึงหลังปี  2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมา
เป็น  3-4 %  ต่อปี  
เหตุผลส าคัญเพราะ 
             1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
             2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
             3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  
             ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ
ประเทศด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักท่ีก าลังเผชิญ คือ 
            1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
            2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
            3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  
           THAILAND 4.0 ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
            THAILAND 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ                                         
            1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม   
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            2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
            3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
          ดังนั้น ประเทศไทย  4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบส าคัญ  คือ 
          1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่
เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  
          2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Start ups  ที่มีศักยภาพสูง  
          3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services  
          4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และทักษะสูง 
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ THAILAND  4.0                                                                                                          
             ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 
            1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร  (Foodtech) เป็นต้น 
            2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech)  สปา  (Spa) เป็นต้น 
            3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart  Devices, Robotics & Mechatronics)  อาทิ  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
            4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยกีารศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น                                                                                                                     
             5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย 
               1) Productive Growth Engine  เป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์  
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
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และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา   การพัฒนา
โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
      2) Inclusive Growth Engine  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้
โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความ
ท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
                3) Green Growth Engine  การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพ แวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิด
จากเดิมท่ีค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จาก
การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดอัน จะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน    
                ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความม่ังคั่งอย่างมั่นคง
และยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน 
สร้างการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะ
ถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศเอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับ
หนึ่ง 
               โดยสรุป ประเทศไทย 4.0 กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 เป็น
อีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุก
ภาคส่วนภายใต้แนวคิดประชารัฐที่ผนึกก าลังกับเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้ง
ในประเทศและระดับโลก 
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2. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564) 
    2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”   
    2.2  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  6 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

        2.3 เป้าประสงค์  
      1. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 

และสถานศึกษา 
      2. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 

         3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม   
      4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
      5. ด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
      6. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

       7. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
      8. สร้างเครือข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
      9. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
     10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
     11. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจ  ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือ 

รักษาสุขภาพ   
    12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   

     13. หน่วยงาน  สว่นราชการ และองค์กรอ่ืน ๆ  ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัด  ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ  ด้านอย่างทั่วถึง 
     2.4 ตัวชี้วัด  

1.โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาจากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี 

2.ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนา และการแก้ปัญหา 
สังคมอย่างทั่วถึง  

3.ประชาชนที่ได้รับความสะดวกและพึงพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
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5.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
6.ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ  

7. ประชาชนมีความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.5 ค่าเป้าหมาย  เพ่ิมข้ึนในปีแรกร้อยละ  2  ในทุกปี   
    2.6 กลยุทธ์  

        1. ส่งเสริม  สนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
          2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้
เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
           3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           4. ปรับปรุง  จัดหาปัจจัยเครื่องมือ  เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
           5. ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า สะพานระบบ 
การขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
            6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
            7. ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนวพระราชด าริ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
           8. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
            9. ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   แหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
          10. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี                   

                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะอย่าง
มั่งคั่ง ยั่งยืน และทั่วถึง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทกุประเภท   และทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน 
และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิน่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมท านุ บ ารุงศาสนา ศาสน-
สถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายแุละผู้ดอ้ยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
โรคติดต่อการป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเครื่องมือและ
การพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่ปฏบิัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบกิ ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน 
ระบบการขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟ้าและ
ก่อสร้างระบบประปารวม 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารงุรักษา
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาเศรษฐกิจและเอาความยากจน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุ ม ช น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีตลาดกลาง
จ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
การตลาด 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และวิธีการสหกรณ์ 
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและสง่เสริมการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา
นันทนาการให้กบัประชาชนทกุระดับและพัฒนาทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬาสถานที่นันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 กอ่สร้าง ปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งท่องเที่ยวของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสรมิสร้าง  

สันติสุข 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการ
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
1 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่  และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

พัฒนาการศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 
 

2 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่
นานาชาติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

3 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจดักาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

4 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จาก
ฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้าการบริการ และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 
 

5 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  จาก
ฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล 
การค้าการบริการ  
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6 การพัฒนาสังคม  ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง 
 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
และเสริมสร้างสันติสุข 
 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          ด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส  ยะลา  และ
พังงา  โดยในปี พ.ศ. 2557  จังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 46,864 ล้านบาท คิดเป็น ร้อย
ละ 4.2 อยู่ในล าดับที่ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  คิด
เป็นร้อยละ 12.61  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  และคิดเป็น 0.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส แต่มีสัดส่วนต่ ากว่าจังหวัดสงขลามาก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มูลค่า 219,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เป็นล าดับที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 58.55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2557  ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงหดตัวร้อยละ  3.9  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 
และในปี พ.ศ. 2556 ที่หดตัวเพียงร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวลดลงใกล้เคียงกับ
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อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และภาคใต้ แต่ขยายตัวต่ ากว่าของ
ประเทศ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว(GRP/GPP Per Capita) ต่ ากว่าระดับประเทศ โดยปี 
พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานีมี GRP เฉลี่ยต่อหัว 75,378 บาท หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ต่ า
กว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย 195,995 บาท และ 123,684  บาท ตามล าดับ   

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานียังคงพ่ึงพาภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มการปรับตัว                
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2557 ภาคเกษตรมีมูลค่า     
15,629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 31,235 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยการประมงมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 22.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ สาขาการศึกษา อุตสาหกรรม บริหารราชการแผ่นดิน กสิกรรมและ
ปศุสัตว์และการค้ามีสัดส่วนร้อยละ 15.4 13.2 12.6 11.0 และ 9.7 ตามล าดับ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วิเคราะห์โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP)  และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ดังนี้   

1. รักษาฐานรายได้เดิม  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งรายได้หลักที่จังหวัด
ต้องการรักษาฐานรายได้ให้มีความยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย 

1.1 ประมงทะเล/ชายฝั่ง ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปร
รูปให้มี  มาตรฐาน 

1.2  ยาง/อุตสาหกรรมยาง/ปาล์มน้ ามัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการ 
แปรรูป และการตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่การผลิต 

1.3 ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย  

          2. สร้างฐานรายได้ใหม่  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด  และสามารถ 
ต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูประดับชุมชน  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือการ
ส่งออกแนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาหลักของจังหวัดปัตตานี โดยมีผลผลิตส าคัญที่
จะท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตจากการประมง  ซึ่งมีมูลค่าการจ าหน่ายสูงที่สุดในภาคใต้  
ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าในการบริโภคแล้ว ยังเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง  ยางพารา ข้าว 
และไม้ผล ซึ่งแม้ว่าพ้ืนที่ปลูกยางพารา ข้าว ไม้ผล จะมีปริมาณและผลผลิตลดลงและผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่า
จังหวัดอ่ืนๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  แต่ด้วยนโยบายการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในพ้ืนที่ว่างเปล่า การปรับปรุงนาร้างเพ่ือปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการประมงน้ าจืด จึงส่งผลท าให้
เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์  ปริมาณผลผลิต รวมทั้งมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้น  ส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด  ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ทั้งจากงบลงทุน 
และงบการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพ้ืนที่  จึงเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูป จากความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และ
สหภาพยุโรป ในส่วนของภาคบริการ ยังขยายตัวได้ จากการบริการการศึกษา และสุขภาพ  การจ้างงานจะ
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เพ่ิมข้ึนประมาณ  12,677  คน  ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อย
ละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-3.0)  ใกล้เคียงกับปี 2557 ตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่มี
ทิศทางทรงตัว และมาตรการแก้ไขปัญหาพลังงานของรัฐ  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่มีจุด
ขายในเรื่องของวัฒนธรรมและความศรัทธา  ซึ่งมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนจะเป็นปัจจัยหนุน
ให้เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ 

ตลาด มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และขยายฐานการผลิตพืชและสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเป็นวัตถุดิบรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล และตอบสนองความต้องการของตลาด 

2. การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มี 
มูลค่าเพ่ิมและมีอายุการเก็บรักษายาวนาน 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับขอ 
ผู้บริโภคท่ัวโลก โดยการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า  กลางน้ า  และปลายน้ า 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3  
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีข้ึน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้าง
งานสร้างรายได้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด  ด้านสังคม  และคุณภาพชีวิต 

ด้านสังคมจังหวัดปัตตานี  เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  วัฒนธรรม  
และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  86.25  นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 13.70 และศาสนาอ่ืนๆ  ร้อยละ 0.05 ซึ่งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีการครองตนตามวิถีอิสลาม
อย่างเคร่งครัด  จนเป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของปัตตานี  ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน  ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและปริมาณการผลผลิต
ในแต่ละปี ซึ่งจากข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน ในปี พ.ศ. 2558  พบว่าประชาชนของจังหวัดปัตตานีมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อป ี 73,745 บาท  ซึ่งเป็นอันดับที่  12  ในภาคใต้ และเป็นอันดับที่  60  ของประเทศ 

 สภาพทั่วไปทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

   ด้านสาธารณสุข  จังหวัดปัตตานีมีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 156 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน  12  แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  128  แห่ง 
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ านวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ านวน 1 แห่ง  ศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 12 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล จ านวน 2 แห่ง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1:6,172 คนซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ระดับประเทศ  คือ  แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000  คนแสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์
จ านวนมาก  ท าให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง  

ด้านสุขภาพอนามัย  อัตราการเกิดของจังหวัดปัตตานีในปี  พ.ศ.2555-2558  อัตราการเกิด 
ต่อประชากรพันคนมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.34 , 18.31 , 16.38 และ 17.59 ตามล าดับ ซึ่ง
ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (11.0 ต่อประชากรพันคน) และภาค(เกณฑ์ 14.1 ต่อพัน
ประชากร)  แต่มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 16.38 อัตราการตาย ในปี พ.ศ.2555– 2558  
อัตราเกิดต่อประชากรพันคน มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอัตราเท่ากับ 6.15 , 5.85 ,6.09 และ 6.66 ตามล าดับ 
และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (6.4 ต่อประชากรพันคน) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้ (5.8 ต่อประชากรพัน
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คน) อัตราการเพ่ิมประชากรของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2555– 2558 พบว่า  มีแนวโน้มที่เพ่ิมจากปี 2557 
โดยอัตราเพ่ิมต่อประชากรร้อยคน เท่ากับ 1.22 , 1.25 , 1.03 และ 1.09 ตามล าดับ มีอัตราสูงมากกว่าระดับ
ภาคใต้ (เกณฑ์ 0.58 ต่อประชากรร้อยคน)  และระดับประเทศ  (0.97 ต่อประชากรร้อยคน) อัตรามารดาตาย
ของจังหวัดปัตตานี  ในปี พ.ศ.2558 พบว่า จ านวนมารดาตาย  5  ราย  คิดเป็นอัตรา 45.01 ต่อแสนการเกิดมี
ชีพ  ซึ่งมีอัตรามารดาตายเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 - 2558 ที่มีอัตรามารดาตาย ร้อยละ 40.84 , 85.46 , 53.01 
และ  45.01  ตามล าดับ  ซึ่งมีอัตรามารดาตายสูงกว่าระดับประเทศ (23.3 การเกิดมีชีพแสนคน) และระดับ
ภาค (31.8 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
 อัตราทารกตายอายุต่ ากว่า 1 ปีของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า จ านวนทารกตายในปี พ.ศ.
2558 มีจ านวน 106 ราย คิดเป็นอัตรา 9.54 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนกว่าปี 2555-2557 
ที่มีอัตราเท่ากับ 10.54 , 10.92 9.36 และ 9.54 ตามล าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  (6.5 ต่อพันการเกิด
มีชีพ) และภาคใต้ (7.6 ต่อพันการเกิดมีชีพ) 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก พบว่า อัตราผู้ป่วยนอกในปี 2558  ได้แก่  ผู้ป่วยโรคระบบหายใจยังมี 
อัตราสูงที่สุดเท่ากับ 63,212.02 ต่อแสนประชากร  รองลงมา  คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ อัตราป่วยเท่ากับ 
45,488.14 ต่อแสนประชากร  และโรคระบบย่อยอาหาร  อัตราป่วยเท่ากับ  44,799.01 ต่อแสนประชากร 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน  พบว่า  อัตราผู้ป่วยในในปี  2558  ได้แก่  กลุ่มอาการความผิดปกติของ
ต่อมไร้ท่อ รองลงมา คือ กลุ่มโรคท่ีแทรกซ้อนในอาการตั้งครรภ์  และกลุ่มอาการและอาการแสดงสิ่งผิดปกติ  

สาเหตุการตายมากที่สุด ต่อเนื่องทั้ง 4  ปีที่ผ่านมา คือ  โรคมะเร็งทุกชนิด ในอัตรา  36.02 ต่อ
ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง ในอัตรา 30.81 ต่อประชากรแสนคน และโรคหัวใจทุกชนิดในอัตรา 
26.76 ต่อประชากรแสนคน 

การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาปี  2558  พบว่า  โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีอัตราป่วยสูงสุดเท่ากับ 
1,046.68  ต่อแสนประชากร  รองลงมา  คือ  โรคปวดบวม  อัตราป่วยเท่ากับ 184.89 ต่อแสนประชากร  และ 
โรคตาแดง  อัตราป่วยเท่ากับ 170.28  ต่อแสนประชากร   

สถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วย 

ตารางที่  16  แสดงอัตราการตายจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2555-2558 

ล าดับ โรค 
อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 

2555 2556 2557 2558 

1 โรคมะเร็งทุกชนิด 34.34 26.56 37.90 54.02 

2 โรคความดันโลหิต 11.79 11.21 32.98 46.10 

3 โรคหัวใจทุกชนิด 30.06 28.03 34.14 41.82 

4 โรคหลอดเลือดสมอง 14.15 15.21 20.11 37.38 

5 อุบัติเหตุอื่นๆ 45.24 37.77 36.60 36.91 
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การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในปี พ.ศ.2558 จังหวัดปัตตานีมีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชน ร้อยละ 99.82  และพบว่ายังมีข้อมูลสิทธิว่าง ร้อยละ 0.18 เนื่องจากเป็นข้อมูลผู้ที่หมดสิทธิ
ประกันสังคม ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ข้อมูลที่ไม่มีตัวบุคคล เด็กเกิดใหม่คลอดที่บ้าน 

ด้านการศึกษา 
  จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบด้าน
การศึกษา  การประกอบอาชีพและการมีงานท าของผู้ที่จบการศึกษา  ด้านความปลอดภัยของครู นักเรียนและ
สถานศึกษา  และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้สรุปประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้  

1) ด้านการศึกษากับความมั่นคง    
ปัญหาความไม่สงบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนถูกเผา ครู 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตและบาดเจ็บ  เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ครู นักเรียน เสียขวัญและ
ก าลังใจ โรงเรียนต้องปิด ส่งผลท าให้คุณภาพของการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ด้านคุณภาพการศึกษา 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2556–2557 

ตารางที่  17  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ิม + 

ลด - ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
ภาษาไทย 36.18 28.97 -7.21 
สังคมศึกษา 33.17 38.7 5.53 
ภาษาอังกฤษ 26.67 27.43 0.76 
คณิตศาสตร์ 21.66 22.25 0.59 
วิทยาศาสตร์ 32.33 31.58 -0.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 48.16 43.5 -4.66 
ศิลปะ 37.47 33.75 -3.72 
การงานอาชีพฯ 35.77 33.83 -1.94 
รวมเฉลี่ย ระดับเขต 33.93 32.50 -1.43 
ระดับ สังกัด 40.60 40.83 0.23 
ระดับประเทศ 40.47 40.70 0.23 
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ตารางที่ 18  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ิม + 

ลด - ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ภาษาไทย 32.33 35.28 3.05 

สังคมศึกษา 28.83 36.86 8.03 

ภาษาอังกฤษ 26.67 27.26 0.59 

คณิตศาสตร์ 27.02 27.15 0.13 

วิทยาศาสตร์ 28.74 31.66 2.92 

สุขศึกษาและพลศึกษา 46.41 40.31 -6.10 

ศิลปะ 33.66 34.59 0.93 

การงานอาชีพฯ 38.50 41.40 2.90 

รวมเฉลี่ย ระดับเขต 32.76 34.31 1.55 

ระดับจังหวัด 36.79 36.38 -0.41 

ระดับ สังกัด 43.18 44.24 1.06 

ระดับประเทศ 44.81 45.74 0.93 

ที่มา: ข้อมูลการศึกษา จากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ,ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตัตานี เขต 1 

3) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ  นอกเหนือจากการ

ขาดขวัญ ก าลังใจ  ปัญหาของการขาดแคลนครู ที่ขอย้ายออกนอกพ้ืนที่เป็นจ านวนมากท้ังในกลุ่มสาระที่ส าคัญ 
4 วิชา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่ งจะต้อง
อาศัย ครูที่ต้องนับถือศาสนาพุทธ เป็นผู้สอน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายใน  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจ ฝ่ายบริหารจะต้องด าเนินการหรือสร้างมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การให้
สวัสดิการ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

4) ด้านสถานศึกษา 
 จากสถานการณ์โดยรวม สถานศึกษาถูกลอบวางเพลิง/วางระเบิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ส่ง

ผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก  ท าให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดอย่างกะทันหันเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน  ครูและบุคลากรของทางโรงเรียน  ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ
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นักเรียนโดยตรงดังนั้นในการก าหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยด้วย 

5) ด้านศาสนศึกษา 
 การเรียนรู้ด้านศาสนานับเป็นเรื่องส าคัญและเป็นความต้องการด้วยจิตวิญญาณของ

ประชาชนในจังหวัดปัตตานี  ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 86.25ศาสนาพุทธและอ่ืนๆ อีกร้อยละ 13.75 
 จังหวัดปัตตานีมีการสอนเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน  สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด(ตาดีกา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  จังหวัดปัตตานีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง  ซึ่งเปิดการสอนอิสลาม
ศึกษา  ได้แก่  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีการเปิดสอนอิสลามศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ดังกล่าวยังมีความหลากหลายในด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร  ท าให้เกิดช่องว่างของ
โรงเรียนที่สอนศาสนาด้วยกัน  ท าให้นักเรียนที่จบในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่ง ไม่สามารถเทียบวุฒิ
ผลสัมฤทธิ์กับอีกโรงเรียนได้  ท าให้ต้องเรียนซ้ า ปัญหาการถ่ายโอนหลักสูตรอิสลาม ปัญหาการจัดระเบียบ
สถานศึกษาอิสลาม และการตรวจสอบรับรองคุณภาพของการศึกษา 
  ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ  ที่มีจ านวน
ร้อยละ12.27  ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนที่มีคุณภาพ
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้านศาสนศึกษาให้มากขึ้น 

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2558  มีตัวชี้วัดความจ าเป็น 

พ้ืนฐาน (จปฐ.) จ านวน 30 ข้อได้แก่ หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 
2มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา  (คน
ไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
,หมวดที ่5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี  6 ตัวชี้วัด 

ด้านความมั่นคงของมนุษย์  ผลจากการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดปัตตานี ปี  
2559 โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จ านวน 113 แห่ง เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือแผนงานใน
การคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
และประเด็นปัญหาทางสังคมได้แก่ เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) เยาวชน (อายุตั้งแต่ 18-25 ปี) วัยแรงงาน (อายุ
ตั้งแต่ 25-59 ปี) ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ครอบครัว และชุมชน โดยพบว่า  

สถานการณ์เด็กและเยาวชน มีสภาพความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่  
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยากล าบาก และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย 
ส าหรับสภาพปัญหาด้านพฤติกรรม พบว่า โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมติด เหล้า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และมีพฤติกรรมติดเกมส์และการพนันในรูปแบบต่างๆ   
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สถานการณ์วัยแรงงาน พบว่า ความยากจนเป็นปัญหาที่พบมากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาระใน 
การเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย และการดูแลบุคคลใน
ครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ ติดเหล้า 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดอีกด้วย  

สถานการณ์ผู้สูงอายุ นอกจากจะพบว่า มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน ยากล าบาก  
และมีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยแล้ว ยังพบว่า มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ติด
บ้านซึ่งต้องได้รับการดูแลสถานการณ์ครอบครัว พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแหว่งกลาง  คือ  เป็น
ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก รองลงมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวซึ่งอาจมีเพียงพ่อหรือแม่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า ครอบครัวโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาความ
ยากจน ยากล าบาก มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

สถานการณ์ชุมชน พบว่า ชุมชนในจังหวัดปัตตานี เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมในมิติ 
ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว การจัดพ้ืนที่
สร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

ด้านความยากจน  จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ใน 
การศึกษาและติดตามภาวะความยากจนในระดับจังหวัด  ประมวลจากสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด  ที่
มีรายจ่ายเพ่ือการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ ากว่าเส้นความยากจนของครัวเรือน  จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วน
คนจนเป็นอันดับที่ 2  ของจังหวัดภาคใต้  ที่มีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ  และจากข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พบว่า  คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 23,000 บาท/คน/ปี  ในปี  
พ.ศ.2552  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.  2 ,681  ครัวเรือน พ.ศ.2553  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน  
2,588 ครัวเรือน พ.ศ. 2554  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 1,916 ครัวเรือน ส าหรับในปี พ.ศ.2555  คน
ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 2,762 
ครัวเรือน  พ.ศ.2556  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 1 ,614 ครัวเรือน  พ.ศ.2557  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ 
จปฐ. จ านวน 1,239 ครัวเรือน  พ.ศ.2558  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.  จ านวน 1,403 ครัวเรือน  การมีงาน
ท า ประชากรของจังหวัดปัตตานีไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) มีผู้ที่มีงานท า จ านวน 
289,472 คน เป็นชาย 166,271 คน หรือร้อยละ 57.44 ของผู้มีงานท าและเป็นหญิง  123,201 คน หรือร้อย
ละ 42.56 ผู้มีงานท าสูงสุด ในจ านวนผู้มีงานท าร้อยละ 30.34 เป็นผู้ปฎิบัติที่มีผีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมงรองลงมาคือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ร้อยละ 24.97 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องร้อยละ 14.19 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ในด้านการ
ขายและการให้บริการ ร้อยละ 11.70 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 5.01 นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  

แนวโน้มสถานการณ์ด้านสังคม 
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดปัตตานี   จากข้อมูลสถานการณ์  พบว่า  อัตราการเกิดมี 

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นและอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ  อัตราการเพ่ิมของประชากร มี
แนวโน้มเพ่ิมจากปี 2556 ซึ่งสูงกว่าระดับภาคใต้ และระดับประเทศ อัตราการตายของมารดาและทารก ยังมี
แนวโน้มสูงกว่าระดับประเทศ ส าหรับสาเหตุการตายโดยทั่วไป เกิดจากการถูกท าร้ายด้วยอาวุธมากที่สุด ส่วน
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สาเหตุของการเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสังคมต่อไป ได้แก่ ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหา
โภชนาการ และโรคเช่น อุจจาระร่วง   
ชิกุนคุนย่า เป็นต้น และโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม 

ด้านการศึกษา แนวโน้มนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  3  เขต  และสังกัด 
ส านักงานการศึกษาเอกชน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะยังคงเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ด้านคุณภาพชีวิต  ประชาชนจังหวัดปัตตานียังมีปัญหาไม่บรรลุเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน  
(จปฐ.) หมวดสุขภาพ  มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา การปลูกฝังค่านิยมไทย และร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นหมวดที่
ตกเกณฑ์ซ้ าในหลายๆปี  ยังมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อไป 

ด้านความมั่นคงของมนุษย์   แนวโน้มปัญหาสังคมของจังหวัดปัตตานี   พบว่ามีปัญหาการมี 
งานท าและรายได้ และการขาดหลักประกันทางสังคม ปัญหาชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  และปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่ เด็กเยาวชน 
คนพิการ และแรงงานด้านความยากจน  จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) แนวโน้มครัวเรือนยากจนที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  ในปี พ.ศ.2551-2554  ลดลง ส าหรับในปี พ.ศ. 2555-2556 
คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ในปี พ.ศ. 
2557 จากการประชาคมเพ่ือค้นหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่ายังมีครัวเรือน
ยากจน จ านวน 22,924  ครัวเรือนหรือร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนในจังหวัด ประกอบกับในปี พ.ศ.2556 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคน
ละ 23,000 บาท/ปี/คน  เป็น  30,000 บาท  จะท าให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ของ
จังหวัดปัตตานีเพ่ิมขึ้น ปัญหาการมีงานท า   แนวโน้มการว่างงานจังหวัดปัตตานียังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
งานในพ้ืนที่ยังด้อยคุณภาพ และสภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพ้ืนที่ 

ความต้องการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1. พัฒนาด้านการสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราการตายของมารดาและเด็กที่ยังมีอัตราสูงกว่า

ระดับประเทศ  การป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหาส าคัญการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคจากพฤติกรรม 
และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบป้องกันโรคและรักษาโรคภายในชุมชน 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในด้านการเรียนการสอนด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ครบวงจรในพื้นที่ 

3. การพัฒนาอิสลามศึกษา ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ทั้งนี้ ควรพัฒนาสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นระบบการเรียนอิสลามศึกษาที่เคยมี
ชื่อเสียงมาแต่ในอดีต  ให้มีมาตรฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลามศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบกับปัจจุบันมีชาวมาเลเซียได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อิสลามศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพ่ิมมาก
ขึ้น 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
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5. สร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนปัตตานี โดยเร่งแก้ไขปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ 
ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน เป็นล าดับแรก 

6. การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปีต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน และครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 

7. เพ่ิมทักษะแรงงาน และขยายโอกาสการท างานแก่ประชากรวัยแรงงาน เพ่ือลดปัญหาการว่างงาน
และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
          ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   สภาพทั่วไปทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรดินและที่ดิน ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานี เป็นดินทรายหรือดินปนทราย  เนื่องจากการ
ทับถมของตะกอนล าน้ า  และการพัดพาตะกอนทรายจากน้ าทะเล  จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้อ าเภอชายฝั่ง
ทะเลทั้ง 6 อ าเภอ  มีสภาพดินเป็นทราย สามารถเพาะปลูกพืชได้บางชนิด เช่น  มะพร้าว ยางนา และผักไหม 
หรืออาจปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้ดินอุ้มน้ าดีขึ้น  จะท าให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ ปัญหา
คุณภาพดินที่ส าคัญ  ได้แก่ ปัญหาดินเปรี้ยว ในพ้ืนที่ทุ่งบ่อทอง อ าเภอหนองจิก  ต าบลดอน  ต าบลบ้านนอก  
ต าบลคอกกระบือ  และต าบลท่าน้ า  อ าเภอปะนาเระ  ส่งผลให้เกิดพ้ืนที่นาร้าง และยังมีปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่
อ าเภอชายฝั่งทะเล รวมทั้ง การขาดการป้องกัน และวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมท า
ให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและการบุกรุกพ้ืนที่ต้นน้ า    
  ทรัพยากรป่าไม้   จากพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดในปี พ.ศ.2528 มีจ านวน 70 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
3.61 ของพ้ืนที่จังหวัด) ลดลงเรื่อยๆ จนปี พ.ศ.2538 มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลือ 45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 2.32)  ปี 
พ.ศ.2547 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด เพ่ิมขึ้นเป็น 80 ตารางกิโลเมตร จากนั้นเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย จนในปี 
พ.ศ.2551 พ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดปัตตานี มีจ านวน 91 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 4.69 ของพ้ืนที่จังหวัด) อย่างไร
ก็ตาม ถือว่าจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ป่าไม้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่ลาดลงสู่ทะเล อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย 
และระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ตลอดจนการตัดไม้ไปใช้ในการก่อสร้ างและผลิตเครื่องมือ
ประมง   

ทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย   
           1) อุทกภัย เป็นปัญหาส าคัญทั้งที่เกิดจากน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ใกล้ภูเขา เช่น 
อ าเภอโคกโพธิ์ และจากการท่วมขังและล้นตลิ่ง เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ าหรือระดับน้ าทะเลหนุนสูง 
รวมถึงปริมาณน้ าที่มากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ าด้านล่างหรือทะเลไม่ทัน ซึ่งพบได้ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานีและ
เขตเทศบาลต่างๆ สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ดังนี้ 
     1. การที่มีฝนตกหนักในบริเวณกว้าง   
     2. ความตื้นเขินของแม่น้ าสายหลักและคลองต่างๆ จากการอุดตันของขยะชุมชน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์พื้นที่ริมตลิ่งมากขึ้น  เช่น  การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าน้ า   
     3. ระดับน้ าทะเลที่ขึ้นสูงในช่วงเดียวกับท่ีมีน้ าหลากจากทางต้นน้ ามาก  ท าให้ระดับน้ าในแม่น้ า
สูงขึ้นกว่าปกติ  ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่ม   
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     4. ระบบการระบายน้ าที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าฝนที่ตกในพื้นที่ได้   
     5. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนนโดยตัดผ่านล าน้ าหรือก่อสร้างถนน
ในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มน้ า  หรือการถมท่ีดินในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ามาก่อน  และการถมที่ดินปิดกั้นล าคลอง   
     6. การท าการเกษตรโดยไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์ดินและน้ า  ท าให้ดินถูกกัดเซาะ  เกิดตะกอนในล า
น้ ามาก แม่น้ าล าคลองจึงตื้นเขินเร็วกว่าปกติ 
     7. การตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ า แม้จังหวัดปัตตานีจะมีการตัดไม้ท าลายป่าในอัตราที่ต่ าแต่พ้ืนที่ป่าไม้
ที่เปลี่ยนไปในทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้จังหวัดต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย 
 2)  ปัญหาภัยแล้ง พบว่า ปัญหาภัยแล้งยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายพ้ืนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้งในลักษณะของฝนทิ้งช่วง ได้แก่บางส่วนของอ าเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง หนองจิก ยะรัง ยะหริ่ง ไม้แก่น 
และอ าเภอเมือง ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและการด ารงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช 

- การขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงและจากการรุกล้ าของน้ าทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง 
         - คุณภาพน้ า  ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2556 คุณภาพน้ าในแม่น้ าปัตตานีและอ่าวปัตตานี มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณโลหะหนักที่พบในน้ าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบริเวณปากแม่น้ าปัตตานี และ
ปากอ่าวปัตตานี ยังคงตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ค่อนข้างสูงในช่วงฤดูร้อน (เดือนเมษายน-
พฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) และคลองอาเนาะซูงา (คลองน้ าใส) ในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี เป็นคลองที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการมีคุณภาพน้ าเสื่อมโทรม
ลง   ซึ่งควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คลองปะการอ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชน
หนาแน่น และชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านแหลมนกและบ้านบางปู เนื่องจากมีพ้ืนที่นากุ้ง สถานที่ช าแหละแกะล้าง
สัตว์น้ า บ้านเรือนที่พักอาศัย และสถานประกอบการ ซึ่งบางส่วนยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้งจากระบบ
ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่วนการติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายบุรี ในช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่ามีคุณภาพน้ า
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีและปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม
โคลิฟอร์มทั้งหมดเริ่มสูงขึ้น และลดต่ าลงในบางช่วงเวลา ท าให้คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ แต่ผลการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ในช่วงปี พ.ศ.2555-2556 พบว่า เริ่มมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเพ่ิม
สูงขึ้นอีกครั้ง  
 3) การปนเปื้อนของน้ าบาดาล คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่พบปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกื อบทุกปี 
ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ อาจปรับปรุงสภาพสัตว์น้ าด้วยการติดตั้งตัวสเปย์น้ าผ่านตัวกรอง (ชั้นกรวด 
ทราย) และเข้าถังพักก่อนใช้งาน ส าหรับบริเวณปากแม่น้ าท่ีติดกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณอ าเภอหนองจิก  
ปะนาเระ สายบุรี และไม้แก่น พบว่าเสี่ยงต่อการถูกน้ าเค็มจากทะเลรุกล้ าเข้ามาในชั้นน้ าบาดาล 
- การปนเปื้อนของเหล็กและคลอไรด์ในชั้นน้ าบาดาล  จังหวัดปัตตานีมีบ่อน้ าบาดาลที่ด าเนินการขออนุญาตใช้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ  จ านวน  428 บ่อ ซึ่งน้ าบาดาลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นน้ าจืด  แต่พบว่ามีเหล็กปนเปื้อน
ส่งผลให้น้ ามีสนิมสีแดงแทบทุกอ าเภอ รวมทั้งมีคลอไรด์สูงในบริเวณอ าเภอหนองจิก อ าเภอปะนาเระ อ าเภอ
สายบุรี และอ าเภอไม้แก่น  เนื่องจากการรุกล้ าของน้ าทะเลในชั้นน้ าบาดาล 
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี มีชายฝั่งทะเลทอดตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่อ าเภอหนอง
จิกจนถึงอ าเภอไม้แก่น รวม 6 อ าเภอ รวมความยาวประมาณ 138.831 กิโลเมตร ตลอดพ้ืนที่ชายฝั่ง
ประกอบด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคัญ คือ ป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน แหล่งหญ้าทะเล และแนว
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ปะการัง  ธรรมชาติเหล่านี้นอกจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเอ้ือประโยชน์
ต่อการท าการประมงชายฝั่งของชาวประมงพ้ืนบ้านมาก แต่ปัจจุบันมีการจับสัตว์น้ าเกินก าลังการผลิต มีการ
กระท าผิดกฎหมาย ใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงจับสัตว์น้ าในเขตแนวปะการังเทียม และแนวชายฝั่งทะเล  มี
การท าการประมงอวนลากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน
และเรือประมงพาณิชย์ตลอดเวลา  ชาวประมงมีการท าการประมงอย่างขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสัตว์
น้ า ไม่มีการรวมกลุ่มหาวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากร ต่างคนต่างประกอบอาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ปริมาณสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

- การสะสมของตะกอนในอ่าวปัตตานี ท าให้อ่าวปัตตานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญในแง่ของการเป็น
แหล่งแพร่พันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ านานาชนิดตื้นเขิน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าลดน้อยลงได้  
 - ปริมาณสัตว์น้ าลดลง เนื่องจาก 
 1. คุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรม จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
บริเวณชายฝั่ง (นากุ้งและการเลี้ยงปลาในกระชัง)  
 2. การท าการประมงที่ผิดกฎหมาย (การจับสัตว์น้ าโดยใช้อวนลากข้างและโพงพาง) 
 3. แหล่งอาศัย/หากิน ของสัตว์น้ าถูกท าลาย / เสื่อมโทรม ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน 
เนื่องจากการท าเขื่อนหรือคลองก้ันทางน้ าท าให้น้ าทะเลไม่สามารถไหลผ่านขึ้นลงได้ การลดลงของแหล่งหญ้า
ทะเลและสาหร่ายผมนาง เนื่องจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลในการเลี้ยงหอยแครงและยังมีการคราด
หอยปีละหลายครั้ง รวมทั้งการเลี้ยงกุ้งบริเวณชายฝั่งโดยไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย การปล่อยน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษต่างๆ ซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้อง   
 4. ประชาชนไม่ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น มีประชาชนบางส่วนหาไข่เต่าบริเวณแหลม
ตาชีเพ่ือน าไปรับประทาน  
 5. โครงการที่ขาดการมองปัญหาแบบองค์รวม ท าให้วงจรชีวิตของสัตว์น้ าถูกท าลาย  
 -ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทั้ง 6 อ าเภอ ประสบ
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมเป็นระยะทาง 61.94 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรุนแรง 
24.27 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ มากกว่า 5 เมตรต่อปี) แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 37.67 กิโลเมตร 
(อัตราการกัดเซาะไม่เกิน 5 เมตรต่อปี) สาเหตุหลักของการกัดเซาะดังกล่าวเกิดจาก กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น จากปัญหาด้านกายภาพ เช่น คลื่นลมแรงในฤดูมรสุมและการขาดความ
สมดุลของมวลทราย หรือจากปัญหาการลดลงของป่าชายเลนและป่าชายหาดที่เป็นปราการด่านส าคัญในการ
ปกป้องพ้ืนที่ชายฝั่งจากคลื่นและลมในทะเล เนื่องจากการบุกรุกเข้าอยู่อาศัย ตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
ปล่อยน้ าเสียจากชุมชน นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินผิดประเภท  และการ
ขาดการมองปัญหาภาพรวมในระยะยาว    
 การจัดการขยะมูลฝอย สถานการณ์ขยะในจังหวัดปัตตานี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มของ
จ านวนประชากรและวิถีในการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้นจึงท าให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ิมขึ้น เป็น
ปัจจัยเสริมให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบทั้งในเรื่อง
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ของปัญหาด้านสุขอนามัย ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อม หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จากตารางข้างต้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี (ค านวณจาก
ประชากร เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2559) วันละ 654 ตัน ขยะเหล่านี้ถูกน าไปก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ 124.26 
ตัน    คิดเป็นร้อยละ 19 ของประมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด โดยมี อปท.ที่น าขยะไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล เทศบาลต าบลยะหริ่ง เทศบาลต าบล
บางปู เทศบาลต าบลนาประดู่ เทศบาลต าบลตอหลัง อบต.บานา อบต.คลองมานิง อบต.ปูยุด อบต.ตันหยง 
ลูโล๊ะ และ อบต.กระหวะ   
 การน าขยะไปใช้ประโยชน์  ขยะบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น  ส่งคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล
น าไปสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ  ในห้วงเดือน 
ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 มีการจัดเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินกิจกรรมลด คัด
แยกขยะต้นทาง ได้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1) เทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์  9,561.55  กิโลกรัม 
 2) เทศบาลต าบลหนองจิก มีปริมาณขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์  5,673  กิโลกรัม 
รวมปริมาณขยะจาก อปท. ทั้งสองแห่ง เท่ากับ 15,234.55 กิโลกรัม 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปัตตานี จ านวนรวมทั้งสิ้น 53 แห่ง โดย
มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 แห่ง คือ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
ปัตตานี ซึ่งใช้รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีเนื้อที่ 183 ไร่ ตั้งอยู่ 
ณ ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอีก 51 แห่ง เป็นการเทกอง
กลางแจ้ง อาจใช้ดินกลบทับหรือเผาบ้างเป็นครั้งคราว (Open dump) และ 1 แห่ง ใช้ระบบเตาเผา ทั้งนี้ 
สถานที่ก าจัดขยะทุกแห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ   
 ขยะตกค้างสะสม จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยข้างต้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ ส ารวจขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจั ดขยะมูล
ฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 29 แห่ง พบว่ามี
ปริมาณขยะตกค้างสะสม 40,234 ตัน   
 ขยะอันตราย จังหวัดปัตตานีมีปริมาณของเสียอันตรายกลุ่มหลอดไฟและแบตเตอรี่เกิดขึ้นรวม 42.97 
ตันต่อปี แบ่งเป็นของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ 23.31 ตันต่อปี และแบตเตอรี่ 19.66 ตันต่อปี ส่วน
ปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 9,542 ตัน
ต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2558.) 
  ในปี พ.ศ.2557 มีขยะอันตรายชุมชนประเภทหลอดไฟและถ่านไฟฉายถูกส่งไปก าจัด จ านวน 59.66 
กิโลกรัม (ร้อยละ 0.14 ของปริมาณท้ังหมดที่เกิดขึ้น) และในปี พ.ศ.2558 มีปริมาณ 88 กิโลกรัม (ร้อยละ 0.20 
ของปริมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น) ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายจาก
หลอดไฟและแบตเตอรี่ที่เกิดข้ึนทั้งหมด  
 มูลฝอยติดเชื้อ จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา พบว่าจังหวัดปัตตานีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ มีจ านวน 246.6 ตันต่อปี แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อจาก
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โรงพยาบาลของรัฐ 160.9 ตันต่อปี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 42 ตันต่อปี คลินิก  43 ตันต่อปี 
และสถานพยาบาลสัตว์ 0.7 ตันต่อปี  
 ส าหรับการรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปัตตานีรวม  29 
แห่ง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 13 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 246.6 ตันต่อปี  มีการจัดการมูลฝอยติด
เชื้อ ดังนี้ 
 1) โรงพยาบาลก าจัดเองใช้เตาเผาทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลหนองจิก ปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อ รวม 23.59 ตันต่อปี (ร้อยละ 9.56)  
 2) จ้างเอกชนเพ่ือขนส่งไปก าจัด  จ านวน  5  แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 75.57 ตันต่อปี (ร้อย
ละ 30.64 ) โดยเอกชนที่รับเก็บขนส่งและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมี คือ บริษัท Save one  
 3) จ้างเทศบาลนครยะลาเก็บขนและก าจัดจ านวน  5  แห่ง รวม 36.32 ตันต่อปี (ร้อยละ 14.73) 
 4) ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปริมาณ 42 ตันต่อปี  มีการจัดการ
ร่วมกับโรงพยาบาลภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล (CUP) และมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกและ
โรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 43.7 ตันต่อปี บางส่วนมีบริษัทเอกชนรับเก็บและขนส่งไปก าจัดยังบริษัทเอกชน และ
บางส่วนยังไม่ทราบการจัดการแนวโน้มสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานีที่มีแนวโน้มเป็นปัญหามากขึ้น ได้แก่ การบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรและการตัดไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ปัญหาปริมาณสัตว์น้ าใน
ทะเลลดลง เนื่องจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมายและแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม  ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งที่รุนแรง ปัญหาคุณภาพน้ าในเขตชุมชนเมืองเสื่อมโทรมลงและขยะมูลฝอยซึ่งมีการน ากลับมาใช้
ประโยชน์และการน าไปก าจัดแบบถูกหลักวิชาการในอัตราที่ต่ า  

              ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดปัตตานี  เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์  แต่การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้   พ้ืนที่ป่า

ชายเลนและป่าชายหาด การขาดการวางแผนในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งน้ า
ธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ าปัตตานี และแม่น้ าสายบุรี ที่เป็นไปในทางเสื่อมโทรมลง เป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สัตว์ป่าและสัตว์เศรษฐกิจในทะเลลดลง ขาดความสมดุลทาง
ธรรมชาติและก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติมากมายตามมา อาทิ อุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และส่งผล
กระทบกับมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปัตตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับส าหรับ
การผลิตและใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและยั่งยืน  จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนในการใช้ที่ดินที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพและการจัดท าผังเมือง  
 2. เพ่ิมมาตรการในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
และป่าชายเลนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า  การฟ้ืนฟูแนวป่าชายเลน 
เพ่ือเป็นแนวป้องกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 
 4. ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน   
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 5. การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 6. ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ ใน 
ความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ 
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ เสียผลประโยชน์โดยตรงในก รณีที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง 

สภาพทั่วไปทางด้านความมั่นคง 
 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรง
เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ โดยการก่อเหตุร้ายรายวัน ด้านการลอบยิง เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาขนผู้
บริสุทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยพุทธ ผู้ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ที่มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองต่ า 
ทั้งนี ้ เพ่ือมุ่งหวังมิให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ส าหรับยุทธวิธีการด าเนินการของ
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ประกอบด้วย 
 1. สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่และลดความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออ านาจรัฐ ด้วยการก่อ
เหตุร้ายรายวัน เช่น การลอบยิง ลอบวางระเบิด การซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐ การลอบวางเพลิงโรงเรียน เหตุ
ก่อกวนต่างๆ วางเพลิงตู้โทรศัพท์ สายน าส่งสัญญาณ ฯลฯ 
 2. การโฆษณาชวนเชื่อ โดยใช้เงื่อนไขทางสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน การหยิบยกประวัติศาสตร์ของ
พ้ืนที่ เพ่ือปลุกกระแสชาตินิยม ฯลฯ 
 3. การบิดเบือนข้อเท็จจริง ป้ายความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้าง
สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ 
 4. ขุดหลุมพรางยั่วยุให้รัฐใช้ความรุนแรงเพ่ือยกระดับปัญหาจากระดับพ้ืนที่ให้เป็นปัญหาระดับสากล 
 5. การใช้มวลชน ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจับกุม ควบคุม บุคคลเป้าหมาย 
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และมีการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ก่อความไม่สงบ 

สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีดังนี้ 
มูลเหตุหลักของปัญหา นับตั้งแต่ปี  2451  หลังจากการผนวกดินแดนรัฐปัตตานี เป็นส่วนหนึ่งของสยาม ด้วย
สนธิสัญญาก าหนดเขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษ ท าให้รัฐปัตตานีกลายเป็นชนกลุ่มน้อย มีความแตกต่าง
ด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดที่แตกต่างชัดเจนกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเกิดความรู้สึกถูกปกครอง ท าให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งเป็นองค์กร
ลับ และจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้ โดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันจากงานข่าวกรองทางทหาร สามารถยืนยันได้ว่ากลุ่ม
แนวร่วมปฏิวัติประชาชาติปัตตานี (BRN) เป็นกลุ่มหลักในการต่อสู้ ซึ่งมีแนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดน
ออกจากประเทศไทย โดยมียุทธศาสตร์ที่ด าเนินการ เพ่ือมุ่งไปสู่การได้เอกราช คือ การปฏิบัติการ  ทางทหาร 
การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย เพ่ือให้บรรลุผลทางการเมือง 2 ประการ 
 1. ให้ฝ่ายรัฐบาลไทยยอมแพ้จากภายนอก กล่าวคือ การได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ
หรือต่างประเทศว่า รัฐปัตตานีถูกยึดครองโดยรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยปกครองเปรียบเหมือนเป็นประชาชนชั้น
สอง กดข่ีข่มเหง ไร้มนุษยธรรม และเรียกร้องให้เข้ามาร่วมสนับสนุนให้ปัตตานีได้รับเอกราช โดยให้สอดรับกับ
หลักการของสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (Right To Self Determination)  



97 
 

 2. การชนะจากภายใน ใช้ยุทธศาสตร์การสถาปนาพ้ืนที่ปลดปล่อยทางการเมืองทับซ้อนอ านาจรัฐ มุ่ง
สู่การท าประชามติเลือกที่จะปกครองตนเอง (เมื่อชนะจากภายนอก) หรือใช้การลุกขึ้นเรียกร้องการปกครอง
ตนเองโดยประชาชนนับล้านคน (ตัวแบบการลุกขึ้นมาโค่นล้มอ านาจรัฐโดยประชาชน เช่น Arab Spring) 
ควบคู่การก่อเหตุสร้างสถานการณ์และบ่อนท าลายเพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่สนับสนุนการปฏิบัติ
ของรัฐบาล จนท าให้รัฐบาลต้องยอมรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในที่สุด  ซึ่งในการต่อสู้ของ
ขบวนการเป็นลักษณะ เรียกร้อง ปกป้อง ต่อต้าน มีการจัดตั้งรัฐปัตตานีซ้อนอย่างลับ ๆ เรียกร้องเอกราชทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด และมีแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรัฐจัดโครงสร้างการบริหารทางด้าน
การเมือง ด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ต่างประเทศ ปรับปรุงแนวนโยบายโครงสร้างตาม
สภาพแวดล้อม ยอมจ านนต่อรอง ประนีประนอมในบางโอกาส และขัดขืนต่อต้านเป็นครั้งคราว ใช้ความรุนแรง
ในการต่อสู้ภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมมลายู มาเป็นล าดับ เหตุการณ์ความไม่สงบนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2547  ซึ่งมีจ านวนเหตุการณ์ 294  
เหตุการณ์  โดยในภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ลอบยิง ซึ่งมีจ านวน  2,519  เหตุการณ์ 
รองลงมาเป็นเหตุการณ์การลอบวางระเบิด/วัตถุต้องสงสัย จ านวน 601 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ลอบ
วางเพลิงสถานที่ส าคัญจ านวน 345  เหตุการณ์ ตามตารางท่ี 33  และตารางท่ี 34 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  นับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบ  ในปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2559  
จังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รวมทั้งสิ้น 6,571 ราย  เป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จ านวน 1,711  คน  รองลงมาเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส จ านวน 923  และ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จ านวน 1,097 และเสียหายน้อยที่สุด คือ ทุพลภาพ จ านวน 59 คน  ซึ่งนอกจาก
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงแล้ว  ยังมีผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ท าให้มีสตรีหม้าย และเด็ก
ก าพร้าเพิ่มขึ้น ส าหรับแนวโน้มผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิต  ทรัพย์สินเสียหายและบาดเจ็บเล็กน้อย
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้ว    

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 พ้ืนที่ผลิตยาเสพติด  น าเข้า ส่งออก และพ้ืนที่พักยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากข้อมูล การจับกุมการซักถาม ราคายาเสพติด และข้อมูลทางการสืบ
แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มสถานการณ์ ที่ค่อนข้างรุนแรงเพ่ิมขึ้น ประกอบใน
ปัจจุบันนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การ ก่อความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็น
การลอบวางระเบิด ลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบดังกล่าวท าให้เป็นการเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และมีเสรีในการ
ด าเนินการค้ามากขึ้น และ จากปัญหาเดียวกันนั้น ยังเป็นผลท าให้เกิดข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น จึงเป็นผลท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคง
สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของพ้ืนที่หรือชุมชน เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 12 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์    
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อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และอ.แม่ลาน มีอาณา
เขตติดต่อ กับ จ.ยะลา จ.นราธิวาส และจ.สงขลา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีท่าเทียบเรือ
ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ อ.เมืองปัตตานี และอ.สายบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้มีความเจริญ  
ทางเศรษฐกิจสูง อาทิ การประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และมีคนจากพ้ืนที่ อ่ืนๆ         
เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่จ านวนมากและ มีความหลากหลายอาชีพ เช่น รับจ้าง ค้าขาย ประมง ฯลฯ 
เส้นทางสายหลักท่ีมีการสัญจรไป – มา คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 42 
     สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี   

มีแนวโน้มในระดับที่ค่อนข้างมีความรุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคง
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ภาครัฐต้องจัดก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ท าให้เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มีเสรีภาพในการค้ายาเสพติด และ
จากข้อมูลด้านการข่าว การสอบสวน และข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหา แยกรายละเอียดข้อมูลยาเสพติดได้ 
ดังนี้ 
             1) การล าเลียงยาเสพติด จังหวัดปัตตานี รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่พ้ืนที่   
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ.หาดใหญ่และ อ.สะเดา จ.สงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภท ยาบ้า กัญชา 
และพืชกระท่อม น ามาจากพ้ืนที่ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล ใช้วิธีการลักลอบล าเลียง
เข้ามา โดยการซุกซ่อนในยานพาหนะ ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้า ใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 และ
เส้นทางรถไฟ รถโดยสารประจ าทางส่งทางไปรษณีย์ 
           2) พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เส้นทางผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 แพร่ระบาดระดับรุนแรง พ้ืนที่อ าเภอหนองจิก 
แพร่ระดับปานกลาง คือ อ.มายอ  อ.ยะหริ่ง และอ.ปะนาเระ ตามล าดับ  
           3) ประเภทยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาด  
               3.1 น้ าพืชกระท่อม หรือที่เรียกว่า 4 คูณ 100 แพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี  
               3.2 ยาบ้า แพร่ระบาดในเขตชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง เขตที่มีความเจริญด้าน
อุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ยะรัง  
อ.ปะนาเระ 
                  3.3 กัญชา แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
            4) กลุ่มบุคลคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยกลุ่มผู้เสพ  หรือ
เป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และอายุผู้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 17- 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน และเยาวชนที่ว่างงาน 

แนวโน้มและสถานการณ์ความม่ันคง 
  สถิติเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง (2555 – 
2559) มีเหตุการณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2555 มีเหตุการณ์ความรุนแรง  327  เหตุการณ์  ปี 2556  มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 363 เหตุการณ์ ปี 2557 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 281 เหตุการณ์ และปี 2558 มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 196 เหตุการณ์ ส่วนปี 2559 (ห้วงตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559) มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 96 เหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ลดลงอย่างมีผลส าคัญ ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 
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สามารถเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ ซึ่งในข้อส าคัญมาจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการขับเคลื่อนนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตาม
โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิด ร่วมคิด ร่วม
วางแผน รวมท า และร่วมประเมิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและผู้เห็นต่างเจ้าหน้าที่รัฐร่วมแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ลดความรุนแรง เสริมสร้างความสงบสุข 
  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถิติเหตุการณ์ในจังหวัดปัตตานี จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จะหมดไป หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคงมีการ
เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพราะกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และผู้ก่อ
เหตุรุนแรงยังคงมีการลอบวางระเบิด ลอบซุ่มโจมตี และลอบยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหา และผลกระทบในทางอ้อมต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งการขาดผู้น าครอบครัว และสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ฉะนั้น 
หน่วยงานในพ้ืนที่ยังคงต้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่อยู่ต่อไป ตามกรอบแนวทางระดับ
นโยบายได้มีการสั่งการ ความต้องการพัฒนาด้านความมั่นคง 

1. การสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลังให้กับศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยก าลังหลักใน
การขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติงานการเมือง และสลายโครงสร้างการจัดตั้งในหมู่บ้าน 
 2. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพล ทหาร ต ารวจ สมาชิก อส. และก าลังภาคประชาชน ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ สิทธิและสวัสดิการก าลังพล รวมทั้งวั สดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก าลังทหารหลัก 
 3. การจัดตั้งชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นหน่วยสนธิก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน จัดหารอุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ตามมาตรการเชิงรับ 
 4. การฝึกและจัดตั้งกองก าลังประจ าถิ่น คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีศักยภาพ
และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยสนับสนุนงบประมาณในการฝึกทบทวนเป็นประจ าทุกท่ี  
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการด าเนินงานด้าน
การข่าวทั้งระบบ 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนา โดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง (Strength ) 
 1. ที่ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และประวัติศาสตร์                           
 4. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 

5. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับท่ีหลากหลาย 
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 6. มีวัตถุดิบพร้อมที่จะแปรรูป เช่น ผลไม้ ยางพารา ผลผลิตจากการประมง ฯลฯ 
 7. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรวิถี 
 8. มีความพร้อมทางด้านภาษามลายู 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. ประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตส านึก ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม และ 
จริยธรรม 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
 4. บางแห่งยังขาดการจัดบริการสาธารณะบางด้านยังขาดประสิทธิภาพ เช่น การจัดการขยะ แหล่งน้ า   
แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
 5. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
 6.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 7. ขาดการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 8. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 
 9. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 10. ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 11. ความไม่เสมอภาคในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 12. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
 13. ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
 14. ขาดการจัดการ ส่งเสริม และปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP 
โอกาส (Opportunity) 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
 5. มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่  
อุปสรรค (Threat)  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดความหวาดระแวงของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ 
 2. นโยบายที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. นโยบายการกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามแผน 
 4. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพและการน าแผนพัฒนาไปสู่การพัฒนาทุกระดับตรง
ตามวิถีชีวิต 
 5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 6. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
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 7. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการประชาชน  
 8. ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างจริงจัง 
 9. การระบาดของยาเสพติดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้าสู่พ้ืนที่ 
 10. รัฐจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 11. ขาดทักษะการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
 12. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนยังไม่ดีพอ 
 13. ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว 
 14. ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  



                   102 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2564 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน ์ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้คู่คณุธรรม มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลากหลายทาง
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ติดตั้ง
ระบบ
ไฟฟ้า
และ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
รวม 
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โครงการ
ตามแนว
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สนับสนุนให้
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ทุกระดบั
และพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่
ความเป็น
เลิศ 
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ระหว่างกัน 

ประชาชนตระหนัก 
ในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและ 
รักษาสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล 

ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกวัยให้ความสนใจ
ต้องการออกก าลัง
กายและการเล่น
กีฬาเพื่อรักษา
สุขภาพ 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม 
และวางแผน 
พัฒนาแหล่ง 
ท่องเท่ียวใหม่ 

หน่วยงานพัฒนาส่วน
ราชการและองค์กรอื่นๆที่
มีหน้าท่ีในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัดได้รับการ
สนับสนุนในทุกด้านอย่าง
ท่ัวถึง 
 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ก่อสร้าง
และ
ปรับปรงุ
สนามกีฬา 
สถานที่
นันทนา 
การ 

ก่อสร้าง
ปรับปรงุ 
สถานที่
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ของ
ประชาชน 

ปรับปรงุ
พัฒนา
สถานที่
ท่อง 
เที่ยว 
เชิง
อนุรักษ์ 
แหล่ง
โบราณ 
สถาน 
โบราณ 
วัตถุ 

ส่งเสริม
ประชาสัม
พันธ์การ
ท่องเท่ียว
เชิง
อนุรักษ์ 
โดยให้
ชุมชนมี
ส่วนร่วม
ในการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
กิจกรรม
ด้านการ
ด้านรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน
ของ
ประชาชน 

ส่งเสริม
สนับสนุน
และจัดให้มี
ระบบรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยให้
เกิดข้ึน
ภายใน
จังหวัด 

การ
เสริมสร้าง
ความ
สามัคคีอันดี
ต่อกัน
เพื่อใหเ้กิด
ความเข้าใจ
ของคนใน
ชาติ 

แผนงาน 
แผนงานบริหาร

ทั่วไป 
แผนงานการ

รักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงานงบ
กลาง 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2654 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชา
ติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

พัฒนาการ 
ศึกษาและสังคมให้
มีคุณภาพ 

จัดการศึกษาทุก
ระดับอย่างมี
ประสิทธภิาพ
สอดคล้องตามความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
สถานศกึษา 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

64 66 68 70 ร้อยละ 2 1.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศกึษา
ทุกประเภทและทกุ
ระดับให้ได้มาตรฐาน
และเป็นไปตามความ
ต้องการของทอ้งถิน่ 

-โครงการเข้ารว่ม
มหกรรมการจัด
การศกึษาทอ้งถิน่ 
-โครงการมหกรรม
ทางวิชาการของ
หน่วยงานของรฐั 
-โครงการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้ารว่ม
โครงการแข่งขนัคน
เก่งในโรงเรียนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

กองการศกึษาฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-ส านักปลัดฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

-ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ปฏิบัติตนถูกต้องตาม
หลักศาสนา 
 

-ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ศาสนาทีถู่กตอ้ง 
 

64 66 68 70 ร้อยละ 2 2.ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศาสนา ศาสนสถาน 
อนรุักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-โครงการอบรม
ครูผู้สอนการอ่านอัล
กุรอ่านตามแนวกีรอ
อาต ี
-โครงการอบรม
คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจัหวดั
ชายแดนใต ้
-โครงการอบรมครู
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาในพื้นที่
จังหวัดปัตตาน ี
 

ส านักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

 
 
 

แบบ ยท.03 
104 

 



 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2654 

   ประชาชนทกุระดับมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

64 66 68 70 ร้อยละ 2 3.ส่งเสริมสนับสนนุ
ให้เกิดความเขม้แข็ง
ในชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว 

-โครงการศกึษาดูงาน
สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างผูน้ าศสานา 
เยาวชนและผู้สูงอายุ 
-โครงการครอบครวั
สัมพันธ ์
- โครงการพฒันา
ทักษะชวีิตกลุ่ม
แม่บ้าน 
-โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
 

      ร้อยละ 2 4.ส่งเสริมสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเดก็ เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-โครงการส่งเสรมิ
การด าเนนิงานของ
สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตาน ี
-โครงการฝกึอบรม
เข้าค่ายเยาวชน 
-โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม 

ส านักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
 

ร้อยละ 2 5. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การควบคุม
โรคติดตอ่การป้องกัน 
และการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

-โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธก์าร
ป้องกันการแก้ไขยา
เสพติดและปัญหา
ด้านสุขภาพ 
-โครงการรณรงคโ์รค
ไข้เลือดออกในวนั 
Asen Denger Day 

ส านักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2654 

           -โครงการลาน
สร้างสรรค์เยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติดและ To be 
number one 

  

ร้อยละ 3 6. การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

-โครงการอบรม
สัมมนาข้าราชการ
องค์การบริหารสว่น
จังหวัดปัตตาน ี
-โครงการฝกึอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าในพื้นที่จังหวัด
ปัตตาน ี

ส านักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
 

ร้อยละ 3 7. ปรับปรุง จัดหา
ปัจจัยเครื่องมือและการ
พัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพ 
แวดล้อมภายในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

-โครงการจดัซ้ือ
เครื่องคอมพวิเตอร์
แบบตั้งโต๊ะพรอ้ม
เก้าอี ้
-โครงการซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ
และลูกจ้าง 
-โครงการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล/
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวดัปัตตาน ี

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองแผนฯ 
-กองการศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2654 

 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
เชื่อมโยงเมอืงสู่
นานาชาต ิ

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการ
สาธารณะ 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

สร้างเครอืข่ายให้
เชื่อมโยงระหว่างกัน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง 

64 66 68 70 ร้อยละ 2 1.ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุงและบ ารุง 
รักษาถนนทางเท้า  
ท่อระบายน้ า สะพาน 
ระบบการขนส่งทางน้ า
และท่าเทียบเรือ 

-โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก/ลาดยาง 
-โครงการปรับปรุง
และซ่อมบ ารุงทาง 
ถนนลาดยาง 

กองช่าง กองคลัง 

ร้อยละ 2 2.ปรับปรุง ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและกอ่สร้าง
ระบบประปารวม 

-โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างถนน 
-โครงการเจาะบ่อ
บาดาล/ระบบ
ประปา 
-โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในพื้นที่จงัหวัด
ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

ร้อยละ 2 3. จัดให้มีและพฒันา
สถานที่เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

-โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภัยภายใน
สนามกีฬากลาง 
อบจ.ปน 
-โครงการปรับปรุง
อาคารรวบรวมของ
เสียอันตรายชุมชนใน
เขตอตุสาหกรรม 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2654 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชา
ติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่าง
ย่ังยืน 

ประชาชนตระหนัก
ในการใชท้รพัยากร
อย่างคุ้มค่าและรักษา
สิ่งแวดลอ้มให้สมดุล 

ประชาชน
ตระหนกัและรู้
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

64 66 68 70 ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-โครงการสร้างการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนในการ
อนรุักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพน้ า 
--โครงการขุดลอก
คลองผักตบชวาใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี

-ส านักปลัดฯ 
-กองช่าง 
 

-กองคลัง 
-กองแผน 
 
 

รัอยละ 2 2.ส่งเสริม สนับสนนุ 
ป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัต ิ

-โครงการจัดซื้อวัสดุใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธาณภัยและภัยพิบัติ
ต่างๆ 
-โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 
-โครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัย 

กองช่าง กองคลัง 

รัอยละ 2 3.ก่อสร้างปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบระบาย
น้ า 

-โครงการก่อสร้าง (ต่อ
เติม) ผนังกั้นน้ าทะเล 
คสล.  
-โครงการขุดลอกคลอง
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

กองช่าง กองคลัง 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชา
ติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวินที่ด ี

พัฒนาเศรษฐกิจ
และเอาชนะความ
ยากจน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

64 66 68 70  1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
วิสาหกิจชมุชนและ
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

-โครงการส่งเสรมิ
สตรีมอีาชีพกลุม่
แม่บ้านเกษตร     
มุสลีมะห์ 

กองแผนฯ -กองคลัง 
-ส านักปลัดฯ 
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ความเช่ือมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
 อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/โครงการ 

ค่าเปา้หมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

หน่วย
สนบัสนุน 2561 2562 2563 2654 

         ร้อยละ 2 2. สนับสนนุให้มีตลาด
กลางจ าหน่ายสินค้า
และส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนในทอ้งถิน่และ
พัฒนาองค์ความรูด้้าน
การจดัการตลาด 

-โครงการพัฒนาศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP 
จังหวัดปัตตานทีี่จะ
ได้รับถ่ายโอนจาก
จังหวัดปัตตาน ี
-โครงการก่อสร้าง
ตลาดกลางสนิค้า
เกษตรจังหวัด
ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

ร้อยละ 2 3. ส่งเสรมิสนับสนนุ
ความเขม้แขง็ชุมชน 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิธีสหกรณ์เป็นแนวทาง
ด าเนนิงาน 

-โครงการส่งเสรมิ
อาชีพการเกษตรใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี
-โครงการพัฒนา
ขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นทีจ่ังหวัด
ปัตตาน ี

กองคลัง  

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคง 

พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนทกุกลุม่วัย
ให้ความสนใจ 
ต้องการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาเพือ่
รักษาสุขภาพ 

 64 66 68 70 ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
กิจกรรมด้านกฬีา
นันทนาการให้กับ
ประชาชนทกุระดับและ
พัฒนาทกัษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

-โครงการกีฬา 
อบจ.คัพ 
ภาคใต้ประจ าปี 
-โครงการจดัหา
อุปกรณ์กฬีา
สนับสนุนการออก
ก าลังกายของ
ประชาชน เยาวชน
ในพื้นทีจ่ังหวัด
ปัตตาน ี

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2654 

         ร้อยละ 2 2. ส่งเสรมิ สนับสนุน
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา
สถานที่นนัทนาการ 

-โครงการปรับปรุง
สนามฝกึซ้อม
ฟุตบอลกฬีาประเภท
อื่นๆ บริเวณสนาม
กีฬากลาง อบจ.
ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

ร้อยละ 2 3. ก่อสร้างปรับปรุง
สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งทอ่งเที่ยวของ
ประชาชน 

-โครงการก่อสร้าง
ศูนย์วิทยศาสตรเ์พื่อ
การศกึษา 
-โครงการปรับปรุง
ศูนย์ศิลปาชีพ
ต าบลพิเทนในพระ
ราชด าร ิ

-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 

-กองคลัง 

ร้อยละ 2 4. ปรับปรุง พัฒนา
สถานที่ทอ่งเที่ยวเชิง
อนรุักษ์ แหล่ง
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

-โครงการส ารวจและ
จัดท าผังเมืองแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว 
แคปซีลทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2654 

         ร้อยละ 2 5. ส่งเสรมิ
ประชาสัมพนัธก์าร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
โดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม
ในการทอ่งเที่ยว 

-โครงการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัด
ปัตตานีทางสื่อทีวีและ
สิ่งพิมพ์ 

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 
 

-กองการศึกษาฯ 
-กองแผนฯ 
 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคง 

ส่งเสริมการรกัษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการ
ป้องกันภัยใน
สถานการณ์ต่างๆ 

64 66 68 70 ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
กิจกรรมด้านการรกัษา
ความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-โครงการฝกึอบรม
ข้าราชการลกูจ้าง
และพนกังานจ้างของ 
อปจ.ปน 
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-ส านัดปลัดฯ 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 
 

ร้อยละ 2 2. ส่งเสรมิ สนับสนุน
และจัดให้มรีะบบรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ยให้
เกิดขึ้นภายในจังหวัด 

-โครงการจ้างเหมาตี
ขีดเส้นจราจร 
-โครงการจ้างเหมา
จัดท าป้ายจราจร
ถนนถ่ายโอน โดย
ติดตั้งป้ายเตือน ป้าย
จราจร ป้ายหมู่บ้าน 
ป้ายบังคับ ป้ายหลัก
โค้ง 
-โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงหลักกนัโค้ง 
หลักกิโลเมตร  
GUARD RAIL 
เครื่องหมายจราจร 
บนพื้นทางถ่ายโอน 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2654 

          3. การเสรมิสร้างความ
สามัคคีอันดีต่อกัน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ของคนในชาต ิ

-โครงการฝกึอบรม
พลังมวลชนร่วม
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนใต ้
-โครงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสขุ 
 

-กองคลัง 
-กองกิจการ 
 สภาฯ 

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษา 
-กองแผนฯ 
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ส่วนที่  4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปสู่การปฏิบัติ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ  

1.ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป  
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองกิจฯ 
3.กองการศึกษาฯ 
3.กองแผน 
4. กองช่าง 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

  2. ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม  

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคม
สงเคราะห์  
4. แผนงานเคหะชุมชน 
5. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 
6. แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
7. แผนงานการพาณิชย์ 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองกิจฯ 
3.กองแผน 
4.กองช่าง 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

  3. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. แผนงานการพาณิชย์ 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

1.ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานเคหะชุมชน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

กองช่าง 
 

1.กองคลัง 
2.ส านักปลัดฯ 
3.กองแผนฯ 

   2.ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.กองช่าง 
2.กองแผน 

1.กองคลัง 
 

3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองช่าง 1.กองคลัง 
2.กองแผนฯ 
3.ส านักปลัดฯ 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
 

1.กองคลัง 
2.กองแผน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 พัฒนาเศรษฐกิจและ
เอาชนะความยากจน  

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.กองแผน 
2.กองช่าง 
 
 
 

1.กองคลัง 
2.ส านักปลัดฯ 

5 พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.กองการศึกษาฯ 
2.กองช่าง 

1.กองคลัง 
2.ส านักปลัดฯ 

6 ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข  

 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง 1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ
  1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 48          53,126,900      26 14,836,000      26 14,836,000      26 14,836,000      126        97,634,900        
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - -         -                  
  1.3 แผนงานการศึกษา 90 28,024,750      64 15,997,290      62 15,647,290      62 15,647,290      278        75,316,620        
  1.4 แผนงานสาธารณสุข 7 18,100,000      7 18,100,000      7 18,100,000      7 18,100,000      28          72,400,000        
  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 2,050,000        5 2,050,000        5 2,050,000        5 2,050,000        20          8,200,000         
  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,540,000        4 95,800,000      2 600,000          1 100,000          12          99,040,000        
  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 32 16,006,600      20 12,815,000      19 12,765,000      19 12,765,000      90          54,351,600        
  1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 15 8,919,430        12 8,370,000        12 8,370,000        12 8,370,000        51          34,029,430        
  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 4,988,500        7 31,480,000      4 50,000,000      2 10,000,000      24          96,468,500        
  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - -         -                  
  1.11 แผนงานการพาณิชย์ 5 2,059,000        2 1,071,000        2 1,071,000        2 1,071,000        11          5,272,000         

รวม 218 135,815,180   147 200,519,290   139 123,439,290   136 82,939,290     640 542,713,050     
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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน
  2.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - -         -                  
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - -         -                  
  2.3 แผนงานการศึกษา 1            500,000          - - - - - - 1            500,000            
  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - -         -                  
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - -         -                  
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 40          249,241,000    6            12,940,000      1            2,000,000        1            4,800,000        48          268,981,000      
  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1            75,000            - - - - - - 1            75,000             
  2.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - -         -                  
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 93          496,852,500    61          409,016,300    15          71,555,000      10          42,490,000      179        1,019,913,800    
  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - -         -                  
  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - -         -                  

รวม 135 746,668,500   67 421,956,300   16 73,555,000     11 47,290,000     229 1,289,469,800  
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - -         -                  
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - -         -                  
  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - -         -                  
  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - -         -                  
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - -         -                  
  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1            100,000          - - - - - - 1            100,000            
  3.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - -         -                  
  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5            29,755,000      1            10,000,000      - - - - 6            39,755,000        
  3.10 แผนงานการเกษตร 29          54,316,500      2            7,800,000        - - - - 31          62,116,500        
  3.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - -         -                  

รวม 35         84,171,500     3           17,800,000     -        -                -        -                38         101,971,500     
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะ
   ความยากจน
  4.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - -         -                  
  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - -         -                  
  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - -         -                  
  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - -         -                  
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - -         -                  
  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1            65,000            - - - - - - 1            65,000             
  4.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 2            44,840,000      - - - - - - 2            44,840,000        
  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - -         -                  
  4.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - -         -                  
  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - -         -                  

รวม 3           44,905,000     -        -                -        -                -        -                3           44,905,000       
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์พฒันาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศ
   และส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - -         -                  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - -         -                  
  5.3 แผนงานการศึกษา 2            100,000          2            120,000          2            120,000          - - 6            340,000            
  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - -         -                  
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - -         -                  
  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  5.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 13          100,095,100    4            75,000,000      3            7,500,000        2            4,000,000        22          186,595,100      
  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - -         -                  
  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - -         -                  
  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - -         -                  

รวม 15 100,195,100   6 75,120,000     5 7,620,000       2           4,000,000       28         186,935,100     
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคง
   และเสริมสร้างสันติสุข
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป - - - - - - - - -         -                  
  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3            380,000          3            380,000          3            380,000          3            380,000          12          1,520,000         
  6.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - -         -                  
  6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - -         -                  
  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - -         -                  
  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - -         -                  
  6.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - -         -                  
  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1            432,000          1            432,000          1            432,000          1            432,000          4            1,728,000         
  6.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - -         -                  
  6.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - -         -                  

รวม 4           812,000         4           812,000         4           812,000         4           812,000         16         3,248,000        
รวมทั้งสิ้น 410         1,112,567,280  227         716,207,590     164         205,426,290     153         135,041,290     954         2,169,242,450    
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ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



   1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานเนื่อง เพื่อเปน็การร่วมน้อม จัดงานในรอบปี 300,000      300,000      300,000      300,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
ในวนัรัฐพธิ ีและราชพธิี ร าลึก และสดุดี ในวโรกาสต่างๆ กิจกรรมน้อมร าลึก สืบสานในงานรัฐพธิี

ในพธิกีารต่างๆ เช่น งานวนัจักรี และสดุดีในวนั อันดีงามและการจัดงาน
วนัฉัตรมงคล เปน็ต้น รัฐพธิแีละวนัราชพธิี ตามวาระโอกาส

ต่างๆ ได้ตามเปา้หมาย วนัส าคัญ
2 โครงการจัดงานวนัเฉลิม เพื่อน้อมร าลึกใน สนับสนุนการจัดงาน 200,000      200,000      200,000      200,000      มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา พระมหากรุณาธคุิณ วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ได้น้อมร าลึกถึง จงรักภกัดีต่อสถาบนั
เนื่องในโอกาสวนัคล้าย พระมหากรุณาธคุิณ พระมหากษตัริย์
วนัพระราชสมภพ ตามโครงการฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
ของพระมหากษตัริย์ ได้ตามเปา้หมาย
และพระบรมวงศานุวงศ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

ที่ โครงการ

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนในการ 300,000      300,000      300,000      300,000      ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมที่จัดขึ้น ส านักปลัดฯ
การจัดงานต่างๆ ในกิจกรรมที่จัดขึ้น ด าเนินการของ อบจ. กิจกรรมขององค์กร ประสบความส าเร็จ
ขององค์การบริหาร หน่วยงานราชการ ตามวาระและโอกาส และเปน็ที่พงึพอใจ
ส่วนจังหวดั หน่วยงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ราชการและอื่นๆ ของการจัดกิจกรรม

4 โครงการจัดเตรียมการ เพื่อเปน็การแสดงถึง จัดเตรียมการรับเสด็จฯ 300,000      300,000      300,000      300,000      เตรียมการรับเสด็จ ข้าราชการ หน่วยงาน ส านักปลัดฯ
  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรับเสด็จฯ พระบรม ความจงรักภกัดี ในโอกาสเสด็จทรง ตกแต่งด้านอาคาร ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

วงศานุวงศ์ ต่อสถาบนั พระราชกรณีกิจ สถานที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
พระมหากษตัริย์ ในจังหวดัปตัตานี เปน็ไปด้วยความ ได้ร่วมกันแสดงความ
และพระมหากรุณาธคุิณ และ อบจ.ปตัตานี เรียบร้อย ร้อยละ 80 จงรักภกัดีต่อสถาบนั
ของพระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษตัริย์
เนื่องในโอกาสเสด็จ
ปฏบิติัพระราชกรณียกิจ
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี

5 โครงการจัดงาน เพื่อเผยแพร่กิจกรรม จัดกิจกรรมสันทนาการ 10,000       10,000       10,000       10,000       บคุลากรใน อบจ.  สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
วนัสถาปนาองค์การ ของ อบจ. และสร้าง กิจกรรมทางศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหวา่งข้าราชการ 
บริหารส่วนจังหวดั ความสามัคคี ระหวา่ง และนิทรรศการ อย่างทั่วถึง ลูกจ้าง และ ส.อบจ.
ปตัตานี ข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบจ.ปน. 

และ ส.อบจ.
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก าจัดปลวก - เพื่อรักษาทรัพย์สิน บา้นพกัข้าราชการ 100,000      100,000      100,000      100,000      ก าจัดปลวกตาม ก าจัดปลวกได้หมด ส านักปลัดฯ
ของทางราชการ และลูกจ้าง อาคาร จ านวนคร้ังได้ตาม ภายในอาคารส านักงาน
ใหส้ามารถใช้งาน ส านักงาน และสถานที่ ก าหนดระยะเวลา บา้นพกัข้าราชการ
ได้ตามปกติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และลูกจ้างและบริเวณ
- เพื่อปอ้งกันและก าจัด ของ อบจ.ปตัตานี สถานที่ที่อยู่ในความ
ปลวกและแมลง รับผิดชอบอบจ.ปตัตานี
บริเวณอาคารส านักงาน
และบริเวณอาคาร
สถานที่ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ปน.

7 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงเวบ็ไซต์ ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 30,000       30,000       30,000       30,000       มีประชาชนและ อบจ.ปตัตานี ได้มีการ ส านักปลัดฯ
ฐานข้อมูลเวบ็ไซต์/ ของ อบจ.ปตัตานี เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต ผู้สนใจเข้าชม ปรับปรุงและพฒันา
อินเตอร์เน็ต เพื่อใหบ้ริการต่างๆ แก่ เพื่อเพิ่มสัญญาณ เวบ็ไซต์ปลีะ เวบ็ไซต์อย่างต่อเนื่อง
ขององค์การบริหาร ประชาชนในพื้นที่ ใหค้รอบคลุม ไม่ต่ ากวา่ 100 คน ประชาชนสามารถติดต่อ
ส่วนจังหวดัปตัตานี และผู้ที่สนใจในรูปแบบ ส่ือสารและเข้าถึงข้อมูล

ของการส่ือสารสองทาง ของ อบจ.ปตัตานีผ่าน
ใหเ้กิดประสิทธภิาพ บริการทางอินเตอร์เน็ต
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8 โครงการปณิธานความดี - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ 200,000      200,000      200,000      200,000      ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม บคุลากรขององค์การ ส านักปลัดฯ
ปมีหามงคล” พระบาทสมเด็จ บริหารส่วนจังหวดั ได้แสดงออกถึงความ บริหารส่วนจังหวดั

พระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ ปตัตานี สมาชิกสภา จงรักภกัดี และน้อม ปตัตานี ได้ร่วมกัน
 พระนางเจ้าฯ พระบรม องค์การบริหาร ร าลึกถึงพระมหา แสดงออกซ่ึงความ

ราชินีนาถ และพระบรม ส่วนจังหวดัปตัตานี กรุณาธคุิณอันหาที่สุด จงรักภกัดี แด่องค์
วงศานุวงศ์ ข้าราชการ ลูกจ้าง มิได้ พระบาทสมเด็จ
- เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประจ า พนักงานจ้าง พระเจ้าอยู่หวัฯ สมเด็จ
ประโยชน์จากกิจกรรม และบคุลากรของ พระนางเจ้าฯ พระบรม
ความดีเพื่อสังคม องค์การบริหาร ราชินีนาถ และพระบรม
และสาธารณะที่บคุลากร ส่วนจังหวดัปตัตานี วงศานุวงศ์ เพื่อถวาย
ขององค์การบริหาร เปน็พระราชกุศล
ส่วนจังหวดัปตัตานี  ในโอกาส มหามงคล
ร่วมกัน และเปน็แนวทางในการ

พฒันาต่อไป
9 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่ และประชา- จ้างเหมาบริการ 6,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธอ์งค์การ สัมพนัธก์ิจกรรม โดยจัดท าโปสเตอร์ ทราบผลการด าเนิน ผลการด าเนินกิจกรรม
บริหารส่วนจังหวดั งานต่าง ๆ ของ อบจ. โฆษณา หรืองานอื่น ๆ กิจกรรมของ อบจ. ด้านต่าง ๆ
ปตัตานี ใหป้ระชาชนรับรู้ทั่วกัน ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น

10 โครงการสนับสนุน เพื่อเผยแพร่ จัดประชาสัมพนัธ์ 250,000      250,000      250,000      250,000      ประชาชนและ เผยแพร่แหล่งทอ่งเที่ยว ส านักปลัดฯ
การประชาสัมพนัธแ์หล่ง ประชาสัมพนัธ์ แหล่งทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็ที่รู้จักทั้งชาวไทย
ทอ่งเที่ยวจังหวดัปตัตานี และแนะน าแหล่ง ที่ส าคัญของจังหวดั ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ และต่างประเทศ
ทางส่ือทวีแีละส่ิงพมิพ์ ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ โดยทางทวี ีหรือ สถานที่ทอ่งเที่ยว

ของจังหวดัปตัตานี หนังสือพมิพ์ เพิ่มขึ้น 124
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11 โครงการจ้างนักเรียน - เพื่อเปน็การส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา 18,000       18,000       18,000       18,000       นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
นักศึกษาท างานในช่วง ใหน้ักเรียน นักศึกษา ผู้มีวฒิุการศึกษา ได้รับการจ้างงาน ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ปดิภาคเรียน ได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ ไม่ต่ ากวา่มัธยมศึกษา ร้อยละ 80 ประโยชน์

ประโยชน์ ตอนต้น นักเรียน นักศึกษา
- เพื่อช่วยแบง่เบาภาระ (จบมัธยมศึกษาปทีี่ 3) มีรายได้ระหวา่ง
ของผู้ปกครอง และอายุไม่ต่ ากวา่ 15 ปี ปดิภาคเรียน และมี
และสามารถสร้าง ประสบการณ์ในการ
ประสบการณ์ ท างาน
ในการท างาน

12 โครงการจ้างคนพกิาร เพื่อใหค้นพกิาร คนพกิารในพื้นที่ 108,000      108,000      108,000      108,000      ร้อยละ 80 ของ คนพกิารมีคุณภาพชีวติ ส านักปลัดฯ
ท างาน ได้มีโอกาสท างาน จังหวดัปตัตานี คนพกิารมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

หรือด ารงชีวติในสังคม ที่ดีขึ้น
อย่างเต็มศักยภาพ

13 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาองค์ความรู้ จัดฝึกอบรม สัมมนา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละ 90 ข้าราชการมีสมรรถนะ ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วน ต่าง ๆ ใหแ้ก่ข้าราชการ ใหก้ับข้าราชการ ของบคุลากร และความมุ่งมั่นในการ
จังหวดัปตัตานี หลักสูตร องค์การบริหาร องค์การบริหาร ได้รับความรู้และ ปฏบิติัราชการและ
"เพิ่มประสิทธภิาพ ส่วนจังหวดัปตัตานี ส่วนจังหวดัปตัตานี ประสบการณ์ สามารถน าความรู้ที่ได้
การปฏบิติัราชการ และทศันศึกษาดูงาน เพื่อน ามาใช้ ไปปรับใช้กับภาระหน้าที่
ใหก้ับข้าราชการ ในการปฏบิติังาน รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี"
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14 โครงการพฒันาบคุลากร เพื่อพฒันาองค์ความรู้ จัดฝึกอบรม สัมมนา 500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ 90 ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ส านักปลัดฯ
องค์การบริหาร ต่างๆ ใหแ้ก่ลูกจ้าง ใหก้ับลูกจ้าง พนักงาน ของบคุลากร มีสมรรถนะและความ
ส่วนจังหวดัปตัตานี และพนักงานจ้าง จ้างองค์การบริหาร ได้รับความรู้และ มุ่งมั่นในการปฏบิติั
หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิ องค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวดัปตัตานี ประสบการณ์ ราชการและสามารถ
ภาพการปฏบิติัราชการ จังหวดัปตัตานี และทศันศึกษาดูงาน เพื่อน ามาใช้ น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ใหก้ับลูกจ้าง ในการปฏบิติังาน กับภาระหน้าที่
และพนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี"

15 โครงการปอ้งกัน - เพื่อใหค้วามรู้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง 20,000       20,000       20,000       20,000       ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัดฯ
การกระท าผิดวนิัย ข้าราชการพนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด จ้าง และลูกจ้าง จ้าง และลูกจ้างองค์การ
ของข้าราชการ และลูกจ้าง เกี่ยวกับวนิัย องค์การบริหารส่วน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ บริหารส่วนจังหวดั
พนักงานจ้าง และจริยธรรมของ จังหวดัปตัตานี 60 ได้รับความรู้ ปตัตานี ได้รับความรู้
และลูกจ้างองค์การ ข้าราชการองค์การ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับวนิัยและ
บริหารส่วนจังหวดั บริหารส่วนจังหวดั วนิัยและจริยธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ปตัตานี ปตัตานี ข้าราชการ และมีจิตส านึกที่ดี

- เพื่อรณรงค์การรักษา
วนิัยและจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
ปตัตานี
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16 โครงการอบรมเพื่อ เพื่อเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 600,000      600,000      600,000      600,000      ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
พฒันาศักยภาพบคุลากร ความเข้าใจเกี่ยวกับ บคุลากรองค์การบริหาร ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
องค์การบริหาร ระเบยีบกฎหมาย ส่วนจังหวดัปตัตานี มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบยีบ 
ส่วนจังหวดัปตัตานี และวธิกีารปฏบิติังาน เกี่ยวกับระเบยีบ กฎหมายในการปฏบิติั

ใหบ้คุลากร อบจ. และกฎหมายที่ใช้ ราชการได้ถูกต้อง และมี
สามารถน าไปปฏบิติังาน ในการปฏบิติังาน ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธภิาพ

17 โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้ จัดอบรมสมาชิกสภา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละ 90 ของบคุลากร ท าใหส้มาชิกสภา อบจ. ส านักปลัดฯ
สัมมนาผู้บริหาร สร้างวสัิยทศัน์ที่ดี อบจ. และข้าราชการ ได้มีความรู้และวสัิยทศัน์ และข้าราชการมี
สมาชิกสภา อบจ. แก่สมาชิกสภา อบจ. พร้อมทศันศึกษาดูงาน ที่กวา้งไกล วสัิยทศัน์ที่กวา้งไกล
และข้าราชการองค์การ และข้าราชการ
บริหารส่วนจังหวดั
ปตัตานี

18 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี จัดอบรมใหก้ับ 200,000      200,000      200,000      200,000      ข้าราชการองค์การ ข้าราชการได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
จริยธรรม เพื่อพฒันา ใหบ้คุลากรสามารถ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวดั ในการปฏบิติัหน้าที่
ศักยภาพบคุลากร น าหลักคุณธรรม บริหารส่วนจังหวดั ปตัตานีได้น าความรู้ ราชการ โดยน าหลัก
ในสังกัดองค์การบริหาร จริยธรรมมาใช้ในการ ปตัตานี คู่คุณธรรมในการ คุณธรรมมาพฒันา
ส่วนจังหวดัปตัตานี ด าเนินชีวติ และรู้จัก ปฏบิติัราชการ ควบคู่กันใหเ้กิด

การท างานเปน็ทมี ด้วยความโปร่งใส ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
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19 โครงการเลือกต้ังสมาชิก - เพื่อส่งเสริมและ จัดการเลือกต้ังสมาชิก 25,000,000  20,000       20,000       20,000       ประชาชนใช้สิทธิ ประชาชนได้ท าหน้าที่ ส านักปลัดฯ
สภาองค์การบริหาร เผยแพร่การปกครอง สภา อบจ.ปตัตานี ออกเสียงเลือกต้ัง ของชนชาวไทยและได้
ส่วนจังหวดัปตัตานี ระบอบประชาธปิไตย และนายก อบจ. ไม่น้อยกวา่ 70% ผู้บริหาร และ ส.อบจ.
และนายกองค์การ อันมีพระมหากษตัริย์ เปน็ไปด้วยความ ของจ านวนผู้มีสิทธิ ที่มีความรู้ความสามารถ
บริหารส่วนจังหวดั เปน็ประมุข เรียบร้อยโดยสุจริต เลือกต้ัง และมีบตัร ในการพฒันาทอ้งถิ่น
ปตัตานี - เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้ และเที่ยงธรรม เสียไม่เกิน 3%

รัฐธรรมนูญแหง่ราช
อาณาจักรไทย
- เพื่อใหก้ารได้มาซ่ึง
ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
และ ส.อบจ. เปน็ไปด้วย
ความบริสุทธิ ์
และยุติธรรม

20 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหห้น่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 500,000      500,000      500,000      500,000      ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
ภาษามือใหก้ับ ราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษามือ สามารถติดต่อส่ือสาร
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถติดต่อส่ือสาร ทั้ง 12 อ าเภอ ติดต่อส่ือสารได้ กับคนหหูนวกได้

กับคนหหูนวกได้ ร้อยละ 60
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21 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อร าลึกถึงพระมหา ผู้บริหาร ส.อบจ. 50,000       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 
เปน็แหง่แรกของ เจ้าอยู่หวัและ ตระหนักถึงบทบาท
ประเทศไทย และเพื่อ ตระหนักถึงบทบาท ของตนในการบริการ
เผยแพร่บทบาทภารกิจ ของตน ประชาชนและพฒันา
ผลงานและความส าคัญ ชุมชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปตัตานี

22 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จัดซ้ือรถพยาบาล 10,000,000   -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ความช่วยเหลือเบื้องต้น ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ 
(รถยนต์กู้ชีพกู้ภยั) ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ย

ฉุกเฉินอย่างทนัทว่งท ี ได้ร้อยละ 80 ได้อย่างทนัทว่งที
23 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหม้ีสภาพ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000        -  -  - การปฏบิติังาน สร้างบรรยากาศในการ ส านักปลัดฯ

ปรับอากาศ แวดล้อมที่ดีในการ แยกส่วน ชนิดแขวน มีประสิทธภิาพ ท างาน
ท างาน ขนาดไม่ต่ ากวา่ เพิ่มมากขึ้น

24,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง
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24 โครงการจัดซ้ือรถ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือรถบรรทกุ 787,000       -  -  - สามารถติดต่อ เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ
บรรทกุ (ดีเซล) ราชการ ขนาด 1 ตัน ราชการได้สะดวก คล่องตัวในการ

แบบดับเบิ้ลแค็บ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ปฏบิติังาน
25 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000   - - - สามารถติดต่อราชการ เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ

(รถตู้) ได้สะดวกและรวดเร็ว คล่องตัวในการ
ยิ่งขึ้น ปฏบิติังาน

26 โครงการจัดซ้ือโทรทศัน์ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือโทรทศัน์สีจอแบน 50,000       - - - การปฏบิติังาน ท าใหก้ารปฏบิติังาน ส านักปลัดฯ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 นิ้ว มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพ
จ านวน 1 เคร่ือง และ ร้อยละ 90 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 46 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง

27 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 200,000       -  -  - มีโต๊ะอเนกประสงค์ การประชุม และการ ส านักปลัดฯ
อเนกประสงค์ ความคล่องตัวในการ จ านวน 50 ตัว  พร้อมใช้ปฏบิติังาน จัดงานต่างๆ 

และเพื่อใหก้ารประชุม,  เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
ปฏบิติังาน การจัดงาน และเกิดความคล่องตัว
รัฐพธิ ีและการจัดงาน
ต่าง ๆ เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

28 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือเก้าอี้ 30,000        -  -  - มีเก้าอี้ ระดับ 3-6 เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
ราชการ ระดับ 3-6 พร้อมในการ ในการท างาน

จ านวน 5 ตัว ปฏบิติังาน
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29 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 200,000       -  -  - มีเก้าอี้พลาสติก การประชุมและการ ส านักปลัดฯ
พลาสติก ความคล่องตัวในการ จ านวน 500 ตัว ที่เพยีงพอในการ จัดงานต่างๆ 

ปฏบิติังานและเพื่อให้ ปฏบิติังาน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
การประชุม,การจัดงาน และเกิดความคล่องตัว
รัฐพธิ ีและการจัดงาน
ต่าง ๆ เปน็ไปด้วยความ
เรียบร้อย

30 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือโต๊ะท างาน 13,000        -  -  - มีโต๊ะท างาน เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
ท างานแบบเหล็กปดิผิว ราชการ แบบเหล็กปดิผิวด้วย เพยีงพอในการ และรวดเร็วในการ
ด้วยพวีซีี พวีซีี มีขนาด 3 ล้ินชัก ปฏบิติัราชการ ปฏบิติังาน

จ านวน 2 ชุด
31 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

32 โครงการฝึกอบรมการ           เพื่อใหผู้้เข้ารับการ จัดอบรมใหค้วามรู้บทบาท 200,000      200,000      200,000      200,000      จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจการสภาฯ 
พฒันาทกัษะประชุมสภา ฝึกอบรมได้ทราบ ในการประชุม และ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ในกระบวน
ทอ้งถิ่นกับบทบาทสภา กระบวนการและขั้นตอน ระเบยีบ กฎหมาย และระเบยีบ  กฎหมาย การและขั้นตอนในการ 
ทอ้งถิ่นยุคใหม่ในการ เกี่ยวกับการประชุมสภา ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการประชุมสภา ประชุมสภา
พจิารณาข้อบญัญัติ องค์การบริหาร อบจ. ได้อย่างถูกต้อง
งบประมาณรายจ่าย ส่วนจังหวดั  
ประจ าปี
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33 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพื่อวางกรอบแนวทาง ด าเนินการจัดท าเวที 500,000      500,000      500,000      500,000      ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั กองแผนฯ
ทอ้งถิ่น ในการพฒันาองค์การ ประชาคม ทั้งจังหวดั จ.ปตัตานี สามารถ ปตัตานี สามารถพฒันา

บริหารส่วนจังหวดัและ 12 อ าเภอ และเปน็ค่า น าเสนอปญัหา และแก้ไขปญัหาใหก้ับ
ประสานแผนพฒันา ใช้จ่ายในการจัดท า ความต้องการสู่การจัดท า ประชาชนได้อย่างมี
อปท.ในเขตจังหวดั ปรับปรุงแผนพฒันาฯ แผนพฒันาสามป ี ประสิทธภิาพสูงสุด

อบจ. ของ อบจ.ปน.
34 โครงการพฒันาศักยภาพ - เพื่อส่งเสริมกระบวนการ แกนน าเครือข่ายศูนย์ 150,000      150,000      150,000      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. ธรรมาธปิไตย วางแผนพฒันาจังหวดั ในการจัดท าแผนชุมชน

และเครือข่ายชุมชน ปตัตานี ของตนเอง
ศรัทธาจาก 19 ต าบล - เกิดความเข้มแข็ง
และผู้น า 4 เสาหลัก ในชุมชนและมีแนวทาง
คือ ผู้น าทอ้งถิ่น ในการพฒันาทอ้งถิ่น
ผู้น าทอ้งที่ และผู้น า - ส่งเสริมใหชุ้มชนมี
ธรรมชาติ จ านวนทั้งส้ิน ส่วนร่วมในการบริหาร
95 คน ทอ้งถิ่น
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35 โครงการฝึกอบรม เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 300,000      - - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองแผนฯ
และทศันศึกษาดูงาน มีองค์ความรู้ในการ และทศันศึกษาดูงาน โครงการได้น าความรู้ มีองค์ความรู้สามารถ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ พฒันาทอ้งถิ่น โดยมีกลุ่มเปา้หมาย ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ พฒันาทอ้งถิ่น
ในการพฒันาทอ้งถิ่น ที่สอดคล้องกับทศิทาง -คณะกรรมการพฒันา พฒันา อบจ.ปตัตานี ที่สอดคล้องกับทศิทาง
ของ อบจ.ปตัตานี การพฒันาในปจัจุบนั ทองถิ่น การพฒันาในทกุระดับ

-คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพฒันา
ทองถิ่น
-คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพฒันา และทกุสถานการณ์
ทอ้งถิ่น

36 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
37 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือ เพื่อเสริมสร้างความ - ประชุมชี้แจงกรอบ 150,000      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, ส่งเสริม
อาชีพเปน็ต้น
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38 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 79,200       - - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏบิติัการ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
จ านวน 4 ชุด

39 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 12,800       -  -  - การปฏบิติังาน ท าใหก้ารปฏบิติังาน กองแผนฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธภิาพเพิ่ม มีประสิทธภิาพ

จ านวน 4 เคร่ือง มากขึ้น ร้อยละ 80
40 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

41 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000       - - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
สแกนเนอร์ เกิดความสะดวก จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
42 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อใหก้ารการจัดเก็บ โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ 16,500       - - - การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

เอกสารมีความเปน็ เอกสารแบบานเปดิ ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น และรวดเร็วในการ
ระเบยีบเรียบร้อย 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ร้อยละ 80 ปฏบิติังาน

43 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 130,000      130,000      130,000      130,000      การปฏบิติังานมี เกิดความสะดวกและ กองคลัง
เอกสาร เกิดความคล่องตัว จ านวน 3 เคร่ือง ประสิทธภิาพเพิ่ม รวมเร็วในการ

ถูกต้องและรวดเร็ว มากขึ้นร้อยละ 80 ปฏบิติังาน
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44 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 77,400       - - - ร้อยละ 80 ของ การปฏบิติังาน กองคลัง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน เปน็ไปด้วยความสะดวก ขนาด 18.5 นิ้ว ผู้ปฏบิติังานมีความสะดวก เปน็ไปอย่างมีระเบยีบ
ประมวลผลพร้อมชุด รวดเร็ว จ านวน 3 เคร่ือง และรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิด
โปรแกรมระบบปฏบิติัการ ความคล่องตัว
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์  พร้อมแผ่น
CD-ROM ชุดติดต้ัง

45 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 9,600         - - - ร้อยละ 80 ของ การปฏบิติังาน กองคลัง
ส ารองไฟ ขนาด 800 AV เปน็ไปด้วยความสะดวก ขนาด 800 AV ผู้ปฏบิติังานมีความสะดวก เปน็ไปอย่างมีระเบยีบ

รวดเร็ว จ านวน 3 เคร่ือง และรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิด
ความคล่องตัว

46 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่าย เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000      - - - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ
เอกสารระบบดิจิตอล เปน็ไปด้วยความสะดวก ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) มีประสิทธภิาพมากขึ้น รวดเร็วในการปฏบิติังาน ภายใน
(ขาว-ด า) รวดเร็ว ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง
47 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 25,800       - - - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ

คอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน มีประสิทธภิาพมากขึ้น รวดเร็วในการปฏบิติังาน ภายใน
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ประมวลผล พร้อมชุด

โปรแกรมระบบ
ปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ 135

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200         - - - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ
เคร่ืองส ารองไฟ เปน็ไปด้วยความสะดวก ขนาด 800 AV มีประสิทธภิาพมากขึ้น รวดเร็วในการปฏบิติังาน ภายใน

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง
รวม จ านวน 48 โครงการ - - 53,126,900 14,836,000 14,836,000 14,836,000 - - -

## 48             26             26             26             
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   1.3 แผนงานการศึกษา
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1 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อใหน้ักเรียน ครู นักเรียน ครู และบคุลากร 45,000       45,000       45,000       45,000       นักเรียน ครู และบคุลากร นักเรียน ครู และบคุลากร กอง
มหกรรมทางวชิาการของ และบคุลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ
หน่วยงานอื่น ศึกษา ได้แลกเปล่ียน ปตัตานี ได้เข้าร่วมงาน ปตัตานี ร้อยละ 65 ได้รับ ได้เรียนรู้และพฒันา

เรียนรู้ เพิ่มวสัิยทศัน์ มหกรรมทางวชิาการ ประสบการณ์ใหม่ๆ ศักยภาพการท างาน
และประสบการณ์ในการ และได้ความรู้ ท าใหเ้กิดประสิทธภิาพ
ท างาน ในการจัดการเรียน

การสอน
2 โครงการเข้าร่วมงาน เพื่อให ้นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบคุลากร 300,000      300,000      300,000      300,000      นักเรียน ครู และบคุลากร นักเรียน ครูและบคุลากร กอง

มหกรรมการจัดการศึกษา และบคุลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของ ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ
ทอ้งถิ่น ศึกษา ได้แลกเปล่ียน ปตัตานี ได้เข้าร่วมงาน โรงเรียนในสังกัด ได้เรียนรู้และพฒันา

เรียนรู้เพิ่มวสัิยทศัน์ มหกรรมการจัดการศึกษา ร้อยละ 65ได้รับความรู้ ศักยภาพการท างาน 
และประสบการณ์ในการ ทอ้งถิ่น และประสบการณ์ใหม่ๆ ท าใหเ้กิดความสามัคคี
ท างาน ในหมู่คณะ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี
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3 โครงการอบรมพฒันา เพื่อพฒันาข้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร 200,000      200,000      200,000      200,000      ข้าราชการครูและบคุลากร ครูและบคุลากรทางการ กอง
คุณธรรม จริยธรรม และบคุลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด ทางการศึกษา ร้อยละ 80 ศึกษาได้รับความรู้ การศึกษาฯ
ข้าราชการครูและบคุลากร ศึกษา ใหม้ีความรู้ด้าน อบจ.ปตัตานี ได้เข้ารับ ได้รับความรู้ ด้านคุณธรรม และเปน็แบบอย่างที่ดี
ทางการศึกษา โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมพฒันา จริยธรรม และสามารถ ใหก้ับนักเรียนได้
ในสังกัด สามารถปรับเปล่ียน คุณธรรมจริยธรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

พฤติกรรมใหม้ีคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น เพื่อเปน็
แบบอย่างที่ดีใหก้ับ
นักเรียน

4 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อใหค้รูและนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 100,000      100,000      100,000      100,000      - นักเรียนที่เข้ารับการ ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง
เพื่อเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในสังกัด มีความ อบจ.ปตัตานี ได้เข้าร่วม คัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี การศึกษาฯ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ต่ืนตัวในการค้นควา้ การแข่งขันคนเก่งในระดับ ก าหนด มีความกระตือรือร้น 
อปท. หาความรู้และพฒันา ประเทศและสามารถสร้าง - นักเรียนที่เปน็ตัวแทน ในการค้นควา้หาความรู้

ตนเองอยู่เสมอ และเพื่อให้ ชื่อเสียงใหต้นเอง โรงเรียน มีผลการประเมิน เพื่อพฒันาการศึกษา
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม  และ อบจ.ปตัตานี ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทกุคน ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น
การแข่งขันคนเก่งในระดับ ปตัตานี
ประเทศ

5 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนทกุคนด่ืมนม 1,331,760   1,400,000   1,400,000   1,400,000   นักเรียนทกุคนได้ด่ืมนม นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กอง การศึกษาฯ
แข็งแรงมีพฒันาการ ทกุวนัท าการ ที่ดี
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
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6 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ครูและนักเรียนสังกัด 300,000      300,000      300,000      300,000      นักเรียนที่เปน็ตัวแทน ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง
และข้าราชการครูเพื่อ ใหค้รูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.ปตัตานี เข้าร่วม ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี การศึกษาฯ
เข้าร่วมแข่งขัน ในสังกัดมีความต่ืนตัว โครงการแข่งขันทกัษะ ที่ก าหนด มีความกระตือรือร้น
ทกัษะทางวชิาการของ ในการค้นควา้หาความรู้ ทางวชิาการของ อปท. ในการค้นควา้หาความรู้
อปท. ระดับภาคใต้ ทางด้านวชิาการอยู่เสมอ ระดับภาคใต้ เพื่อพฒันาการศึกษา

ตามกิจกรรมทางวชิาการ ใหก้้าวหน้ายิ่งขึ้น
ที่ก าหนดไว้

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

ถึงความสามารถ 5,000 คน คือ ครู/ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น และความสนุกสนาน 
ของตนเองและเพื่อใหเ้ด็ก นักเรียนสังกัด อบจ.ปน. จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชน ได้รับความรู้ และสังกัด สนง.เขตพื้นที่ 
ประสบการณ์ มีความ การศึกษาประถมศึกษา
สนุกสนานในการเข้าร่วม ปตัตานี เขต 1-3 
กิจกรรม การศึกษาเอกชน

8 โครงการปฐมนิเทศ เพื่อใหข้้าราชการครู ข้าราชการครู บคุลากร 30,000       30,000       30,000       30,000       บคุลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบคุลากร กอง
ก่อนเปดิภาคเรียนส าหรับ บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและ ในสังกัดเข้าร่วมการ ทางการศึกษา การศึกษาฯ
ข้าราชการครู และพนักงานจ้างโรงเรียน พนักงานจ้าง โรงเรียน ปฐมนิเทศทกุคน และพนักงานจ้าง 
และบคุลากรทางการ ในสังกัดมีวสัิยทศัน์ ในสังกัด ได้เข้าร่วม โรงเรียนในสังกัด 
ศึกษา พนักงานจ้าง แนวคิด นโยบายในการ ปฐมนิเทศก่อนเปดิภาค ปฏบิติังานอย่างมี
ของโรงเรียนในสังกัด ปฏบิติังานไปในทศิทาง เรียนและงานใหส้อดคล้อง ประสิทธภิาพสอดคล้อง

เดียวกัน กับนโยบายขององค์กร กับนโยบายขององค์กร
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9 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพื่อร่วมเทดิพระเกียรติ ครู/นักเรียนโรงเรียนบา้น 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กอง
ลูกเสือ ประจ าป ี2561 ถวายความจงรักภกัดี เขาตูมชั้นประถมศึกษา มีทกัษะเพิ่มขึ้น ของโรงเรียนมีความรู้ การศึกษาฯ

ต่อพระบาทสมเด็จ ปทีี่ 6 และมัธยมศึกษา ความเข้าใจ และสามารถ
พระเจ้าอยู่หวั ปทีี่ 3 ได้เข้าร่วม ใช้ชีวติร่วมกันบนพื้นฐาน 
พระประมุขของคณะ ชุมนุมลูกเสือและรู้จัก ของคุณธรรมจริยธรรม
ลูกเสือแหง่ชาติ การอยู่ร่วมกัน
และเพื่อส่งเสริม เปน็หมู่คณะและมีทกัษะ
การพฒันากิจการลูกเสือ เพิ่มขึ้น
เนตรนารี และยุวกาชาด
ของโรงเรียน

10 โครงการจ้างเหมาครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน จ้างเหมาครูต่างประเทศ 384,000      384,000      384,000      384,000      นักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กอง
ต่างประเทศ เพื่อสอน การสอนภาษา จ านวน 2 คน สามารถส่ือสารภาษา อบจ.ปน. สามารถส่ือสาร การศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศได้ ภาษาต่างประเทศได้
(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ)

11 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ยาวชน เยาวชนในพื้นที่จังหวดั 500,000      500,000      500,000      500,000      เยาวชนในพื้นที่จังหวดั - เยาวชนในพื้นจังหวดั กอง
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรม ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ปตัตานีและโรงเรียนใน ปตัตานีได้รับความรู้ ปตัตานีสามารถน าความรู้ การศึกษาฯ
น าพาสู่อาเซียน ได้พฒันาศักยภาพในด้าน สังกัดได้เข้าร่วมการฝึก ด้านคุณธรรมและ ที่ได้รับไปเปน็พื้นฐานการ

วชิาการและหลักคุณธรรม อบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ จริยธรรม ร้อยละ 80 ศึกษาในระดับต่อไป
จริยธรรมอันดีตามหลัก เยาวชนใหม้ีความรู้ - เยาวชนในพื้นที่สามารถ
ศาสนาอิสลาม มีคุณธรรมน าพาสู่อาเซียน น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใช้ในชีวติ
ประจ าวนัได้
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12 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ คณะกรรมการสถาน 100,000      100,000      100,000      100,000      คณะกรรมการสถาน คณะกรรมการสถาน กอง
และศึกษาดูงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ศึกษา ร้อยละ 80 ศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ การศึกษาฯ
เพื่อพฒันาศักยภาพ บทบาทหน้าที่ของ อบจ.ปตัตานี ได้รับการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถาน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน บทบาทหน้าที่ ของการ บทบาท หน้าที่ของตนเอง
ขั้นพื้นฐาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษา และได้เรียนรู้ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความร่วมมืออันดี 

เรียนรู้หาประสบการณ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ มีสัมพนัธท์ี่ดี มีขวญั
พบปะสร้างสรรค์ ในการปฏบิติังาน และก าลังใจในการปฏบิติั
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามบทบาทหน้าที่ ตามบทบาทหน้าที่
ร่วมกัน สร้างความ
สัมพนัธท์ี่ดี ความเปน็
เอกภาพในการปฏบิติังาน
ตามบทบาทหน้าที่

13 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อพฒันาบคุลากรกอง - อบรมบคุลากรกอง 350,000      350,000      350,000      350,000      บคุลกรกองการศึกษาฯ บคุลกรกองการศึกษาฯ กอง
ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา การศึกษา ข้าราชการครู การศึกษา ข้าราชการครู ข้าราชการครู ข้าราชการครูและบคุลากร การศึกษาฯ
บคุลากรกองการศึกษา และบคุลากรทางการ และบคุลากรทางการ และบคุลากรทางการ ทางการศึกษาได้รับ
ศาสนาและวฒันธรรม  ศึกษาใหม้ีความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนในสังกัด ศึกษา ร้อยละ 80 ความรู้ความสามารถ
และโรงเรียนในสังกัด และสามารถน ามาพฒันา อบจ.ปตัตานี ได้รับความรู้ใหม่ๆ และพฒันาพฒันาตนเอง

การจัดการบริหารองค์กร - ศึกษาดูงานโรงเรียน และสามารถน ามา รู้เทา่ทนัเหตุการณ์
และพฒันาการจัดการ สังกัด อปท. พฒันาการจัดการบริหาร ในปจัจุบนั
ศึกษาสร้างความสามัคคี องค์กรและการศึกษาได้
ระหวา่งกองการศึกษาฯ 
ครู บคุลากรทางการ
ศึกษา 141
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14 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อใหข้้าราชการครูและ ข้าราชการครูและบคุลากร 300,000      300,000      300,000      300,000      ข้าราชการครูและบคุลากรทางการข้าราชการครูและบคุลากร กอง
เพื่อพฒันาบคุลากร บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของ การศึกษาในสังกัดเข้าร่วม ทางการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาฯ
ทางการศึกษาของโรงเรียน น าความรู้และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด อบจ. กิจกรรม และได้รับความรู้ ในสังกัด อบจ.ปตัตานี 
ในสังกัดองค์การบริหาร วธิกีารสอนใหม่ๆ ที่ได้จาก ปตัตานีได้รับการฝึกอบรม ใหม่ๆ สามารถน ามา ได้รับการฝึกอบรมในด้าน
ส่วนจังหวดัปตัตานี การอบรมสัมมนา ในด้านวชิาการ พฒันาการจัดการเรียน วชิาการ สามารถน าไป

มาพฒันาการจัดการ การสอนและมีความ พฒันาการจัดการเรียน
เรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ พงึพอใจในการเข้าร่วม การสอน
ตามมาตรฐาน กิจกรรมมากวา่ร้อยละ 85

15 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 216,000      216,000      216,000      216,000      - ประชาชนมีความ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กอง
เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภยั ปลอดภยัในการใช้บริการ และทรัพย์สินมากขึ้น การศึกษาฯ
ปลอดภยัภายในสนาม ภายในสนามกีฬากลาง ภายในสนามกีฬาฯ สนามกีฬาฯ และความสะดวกในการ
กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี อบจ.ปน จ านวน 2 คน - ทรัพย์สินภายในสนาม จราจรภายในสนามกีฬาฯ

กีฬาฯได้รับการดูแล
เปน็อย่างดีและปลอดภยั

16 โครงการจัดท าตู้เก็บ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดท าตู้เก็บเอกสาร 170,000      - - - การจัดเก็บเอกสาร - การจัดเก็บเอกสารเปน็ กอง
เอกสาร แบบบานเล่ือน เอกสารใหเ้ปน็ระเบยีบ แบบบานเล่ือนกระจก เปน็ระเบยีบร้อยละ 90 ระเบยีบ สะดวกต่อการ การศึกษาฯ
กระจก เรียบร้อย สามารถค้นหา ขนาด 0.35 ม. ค้นหาข้อมูลในการ

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

17 โครงการจัดซ้ือโพเด่ียม เพื่อใช้ส าหรับงานพธิกีาร จัดซ้ือโพเด่ียมส าเร็จรูป 30,000         - -   - มีโพเด่ียมในการจัด ท าใหก้ารปฏบิติังาน กอง
กิจกรรมต่างๆ มีประสิทธภิาพ การศึกษาฯ
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18 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ใช้ในการตัดหญ้า ภายใน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 48,000       - - - สนามกีฬามีความสะอาด สนามกีฬามีความสะอาด กอง
ตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ สนามกีฬาจังหวดัปตัตานี สะพายไหล่ แบบข้อแข็ง เปน็ระเบยีบ ร้อยละ 80 สวยงาม เปน็ระเบยีบ การศึกษาฯ
แบบข้อแข็ง ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จ านวน 3 เคร่ือง สนามฟตุบอล

ตลอดเวลา ได้มาตรฐานในการแข่งขัน
ฟตุบอล

19 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์ 3,240,000   - - - เพิ่มประสิทธภิาพในการ เกิดความปลอดภยัในชีวติ กอง
โทรทศัน์วงจรปดิ CCTV ดูแลความปลอดภยั วงจรปดิ CCTV รักษาความปลอดภยัใน และทรัพย์สินมากขึ้น การศึกษาฯ
พร้อมติดต้ัง ในชีวติและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ัง ชีวติและทรัพย์สิน

ภายในสนามกีฬากลางฯ จ านวน 16 ชุด ภายในสนามกีฬากลางฯ
20 โครงการจ้างเหมา เพื่อท าความสะอาด จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ 108,000      108,000      108,000      108,000      หอ้งน้ าภายในสนามกีฬา หอ้งน้ าภายในสนาม กอง

ท าความสะอาดหอ้งน้ า หอ้งน้ าภายในสนาม ท าความสะอาดหอ้งน้ า สะอาดและประชาชน กีฬากลาง อบจ.ปตัตานี การศึกษาฯ
ภายในสนามกีฬากลาง กีฬากลางองค์การบริหาร ภายในสนามกีฬาฯ ร้อยละ 80 มีความ สะอาดและมีสภาพ
อบจ.ปตัตานี ส่วนจังหวดัปตัตานี จ านวน 1 คน พงึพอใจในการใช้บริการ แวดล้อมที่ดี

21 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 468,000      468,000      468,000      468,000      นักเรียนร้อยละ 80 มีผล นักเรียนจบ ป.6 มีวฒิุ โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวฒิุการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน การเรียนอิสลามอยู่ใน ทางการศึกษาทาง บา้นเขาตูม

ทางอิสลาม ระดับดีมาก อิสลาม
22 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพร้อมใน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 10,000       10,000       10,000       10,000       นักเรียนและครูมีวสัดุ นักเรียนและครูมีความ โรงเรียน

ความพร้อมเพื่อส่งเสริม การเข้าร่วมแข่งขัน ส าหรับใช้ในการ อุปกรณ์เพื่อเตรียมแข่งขัน พร้อมในการพฒันา บา้นเขาตูม
ทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะวชิาการของ แข่งขันทกัษะทาง ทกัษะทางวชิาการ ตนเองเพื่อเข้าร่วมแข่ง

นักเรียนและครู วชิาการ ร้อยละ 100 ขันกิจกรรมทกัษะวชิาการ
อย่างต่อเนื่อง
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23 โครงการตลาดนัดวชิาการ เพื่อจัดประกวดแข่งขัน จัดประกวดแข่งขัน 80,000       80,000       80,000       80,000       ครูนักเรียนและชุมชน ครู นักเรียนและชุมชน โรงเรียน
โรงเรียนบา้นเขาตูม ทกัษะวชิาการและจัด ทกัษะวชิาการและจัด ร้อยละ85 ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ประสบการณ์ บา้นเขาตูม

แสดงผลงานครูและ แสดงผลงานครูและ และประสบการณ์จาก จากการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน นักเรียน การร่วมกิจกรรม สามารถพฒันาผลงาน

ใหม้ีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
24 โครงการอาหารกลางวนั นักเรียนมีอาหารกลางวนั จัดอาหารกลางวนัให้ 2,049,600   2,049,600   2,049,600   2,049,600   นักเรียนทกุคนในโรงเรียน นักเรียนมีอาหาร โรงเรียน

รับประทานทกุวนั นักเรียนทกุคน ได้รับประทานอาหาร กลางวนัรับประทาน บา้นเขาตูม
กลางวนัที่มีประโยชน์
ทกุวนั

25 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพฒันาหลักสูตรของ พฒันาหลักสูตร 20,000       20,000       20,000       20,000       โรงเรียนมีการพฒันา สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน
การเรียนการสอน สถานศึกษาใหเ้หมาะสม สถานศึกษา หลักสูตรใหเ้หมาะสม ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา บา้นเขาตูม

กับสถานศึกษา กับสถานศึกษาร้อยละ90
26 โครงการพฒันาหอ้งสมุด เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่ง นักเรียนสนใจการอ่าน 100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนร้อยละ 85 ผลสัมฤทธิท์างการ โรงเรียน

เรียนรู้ใหเ้กิดคุณค่าต่อ และเข้าใช้หอ้งสมุด เข้าใช้บริการหอ้งสมุด เรียนทกุกลุ่มสาระ บา้นเขาตูม
การเรียนอย่างแทจ้ริง เพิ่มมากขึ้น ในเวลาพกักลางวนั เพิ่มขึ้น

27 โครงการพฒันาแหล่ง เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง จัดท าแหล่งเรียนรู้ 50,000       50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่ง โรงเรียน
เรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เรียนรู้ใหน้ักเรียน ต่างๆภายในโรงเรียน ใหน้ักเรียนศึกษาค้นควา้ เรียนรู้ใหศึ้กษา บา้นเขาตูม

ศึกษาค้นควา้ ร้อยละ 80 ค้นควา้
28 โครงการพฒันา เพื่อพฒันาและส่งเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000      750,000      750,000      750,000      โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนเปน็ฐานใน โรงเรียน

การบริหารจัดการศึกษา ใหโ้รงเรียนเปน็ฐานใน ที่พฒันาการศึกษาของ โครงการที่ตอบสนอง การพฒันาคุณภาพ บา้นเขาตูม
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน การพฒันาทอ้งถิ่น นักเรียนและชุมชน ความต้องการของชุมชน ชีวติของชุมชน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น ในหลายๆรูปแบบ ร้อยละ 80
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29 โครงการรณรงค์ เพื่อใหน้ักเรียนและ จัดกิจกรรมรณรงค์ 15,000       15,000       15,000       15,000       นักเรียนทกุคนในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน โรงเรียน
เพื่อปอ้งกันยาเสพติด ผู้ปกครองมีความ สัมพนัธ์ ต่อต้านยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หา่งไกลยาเสพติด บา้นเขาตูม

ที่ดีและดูแลซ่ึงกันและกัน
30 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ จัดกิจกรรม 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนสามารถอ่าน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ โรงเรียน

รักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และ รักการอ่าน ออกเขียนได้ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น บา้นเขาตูม
รักการอ่าน ร้อยละ 80 ทกุกลุ่มสาระ

31 โครงการจัดท าศูนย์ เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนอนุบาลร้อยละ นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก ชั้นอนุบาลได้รับ ส าหรับจัดกิจกรรม 90 มีผลสัมฤทธิท์าง ได้รับการพฒันาทกัษะ บา้นเขาตูม
ปฐมวยั การพฒันา ทกัษะทั้ง ศูนย์การเรียนรู้อนุบาล การเรียนเพิ่มขึ้น ทั้ง 4 ด้าน อย่างมี

4 ด้านอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ
32 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน เพื่อใหน้ักเรียนมี จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 102,000      102,000      102,000      102,000      นักเรียนที่มีฐานะ นักเรียนมาเรียนทกุวนั โรงเรียน

ส าหรับนักเรียนยากจน เคร่ืองแบบและ และอุปกรณ์การ ยากจนมีเคร่ืองแบบ และไม่ขาดเรียนโดย บา้นเขาตูม
อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน เรียนส าหรับ สวมใส่และอุปกรณ์การ ไม่จ าเปน็
การเรียน นักเรียนยากจน เรียนครบร้อยละ 100

33 โครงการจัดการเรียน เพื่อใช้จ่ายในการจัดการ ใช้จ่ายในการจัดการ 795,700      795,700      795,700      795,700      การด าเนินกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียน โรงเรียน
การสอนและการบริหาร เรียนการสอนและการ เรียนการสอนและการ ของโรงเรียนมีความสะดวกการสอนและกิจกรรมอื่นๆ บา้นเขาตูม
งานทั่วไป บริหารงานทั่วไปของ บริหารงานทั่วไปของ คล่องตัว ร้อยละ 100 ในโรงเรียนสามารถด าเนิน

โรงเรียน โรงเรียน ไปด้วยความเรียบร้อย
34 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหน้ักเรียนมี จัดซ้ือหนังสือเรียน 269,000      269,000      269,000      269,000      นักเรียนมีหนังสือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน โรงเรียน

ค่าหนังสือเรียน หนังสือเรียนใช้ เรียนใช้ร้อยละ 100 ของนักเรียนทกุกลุ่มสาระ บา้นเขาตูม
เพิ่มขึ้น
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35 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหน้ักเรียนมี จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน 152,000      152,000      152,000      152,000      นักเรียนมีอุปกรณ์ นักเรียนมีความพร้อม โรงเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน ส าหรับใช้ในการ ในเร่ืองการเรียน บา้นเขาตูม

การเรียน เรียนร้อยละ 100
36 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใหน้ักเรียนมี จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 149,300      149,300      149,300      149,300      นักเรียนมี นักเรียนมีเคร่ืองแบบ โรงเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนสวม นักเรียน เคร่ืองแบบสวมใส่ นักเรียนสวมใส่ บา้นเขาตูม
ใส่ ร้อยละ 100

37 โครงการกิจกรรม เพื่อใหน้ักเรียนได้ฝึก จัดกิจกรรมค่าย 202,000      202,000      202,000      202,000      นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้ฝึก โรงเรียน
พฒันาผู้เรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคม บา้นเขาตูม

และได้เรียนรู้จาก และจัดทศันศึกษา และเรียนรู้จาก และได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง

38 โครงการพฒันาปรับปรุง เพื่อพฒันาปรับปรุง พฒันาหลักสูตรและส่ือ 115,000      115,000      115,000      115,000      มีการพฒันาหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน
หลักสูตรและส่ือการเรียน หลักสูตรและส่ือการ การเรียนการสอน และส่ือการเรียนอิสลาม และส่ือการเรียนการ บา้นเขาตูม
การสอนวชิาอิสลามศึกษา เรียนการสอนวชิา อิสลามศึกษา ศึกษาร้อยละ 80 สอนอิสลามศึกษาที่

อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา
39 โครงการส่งเสริม เพื่อใหน้ักเรียนรักและ จัดกิจกรรมและให้ 20,000       20,000       20,000       20,000       ผลสัมฤทธิท์างการเรียน นักเรียนรักและ โรงเรียน

การเรียนรู้ภาษาไทย เหน็คุณค่าของการเรียน ความรู้เกี่ยวกับ วชิาภาษาไทยของ เหน็คุณค่าของการเรียน บา้นเขาตูม
ภาษาไทย ภาษาไทย นักเรียนเพิ่มขึ้น ภาษาไทย

ร้อยละ 50
40 โครงการค่ายวทิยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จัดค่ายวทิยาศาสตร์ 100,000      -            -            -            นักเรียนชั้น ป. 4 – 6 นักเรียนได้มีความรู้ โรงเรียน

ได้เรียนและฝึกปฏบิติั ทกุคนได้รับความรู้จาก และฝึกปฏบิติัจริง บา้นเขาตูม
จริงเกี่ยวกับวทิยาศาสตร์ การเข้าค่ายวทิยาศาสตร์ เกี่ยวกับวทิยาศาสตร์
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41 โครงการพฒันาทกัษะ เพื่อใหน้ักเรียนเกิด จัดหาและจัดซ้ือ 80,000       -            -            -            ผลสัมฤทธิท์างการ นักเรียนเกิดทกัษะทาง โรงเรียน
ความคิดและการเรียนรู้ ทกัษะทางความคิด หนังสืออ่านนอกเวลา เรียนทกุกลุ่มสาระ ความคิดและเกิดการ บา้นเขาตูม

และเกิดการเรียนรู้ด้วย เพิ่มขึ้น เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตนเอง

42 โครงการจัดซ้ือรถตู้ เพื่อใช้น าครู บคุลากร รถตู้จ านวน 1 คัน 1,300,000 -            -            -            ครู บคุลากรและนักเรียน ครู บคุลากรและนักเรียน โรงเรียน
และนักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 100 มีรถตู้ใช้เพื่อ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม บา้นเขาตูม
กิจกรรม นอกสถานศึกษา กิจกรรมนอกสถานที่ ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว

และปลอดภยั
43 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพฒันาปรับปรุง พฒันาหลักสูตรและส่ือ 20,000       20,000       20,000       20,000       มีการพฒันาหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการ การเรียนการสอน และส่ือการเรียนอิสลาม และส่ือการเรียนการ บา้นตะบงิตีงี
เรียนการสอนวชิา อิสลามศึกษา ศึกษาร้อยละ 80 สอนอิสลามศึกษาที่
อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา

44 โครงการพฒันาการ เพื่อพฒันาและส่งเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000      750,000      750,000      750,000      โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนเปน็ฐานใน โรงเรียน
บริหารจัดการศึกษา ใหโ้รงเรียนเปน็ฐานใน ที่พฒันาการศึกษาของ โครงการที่ตอบสนอง การพฒันาคุณภาพ บา้นตะบงิตีงี
โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน การพฒันาทอ้งถิ่น นักเรียนและชุมชน ความต้องการของชุมชน ชีวติของชุมชน
ในการพฒันาทอ้งถิ่น ในหลายๆรูปแบบ ร้อยละ 80
(SBMLD)

45 โครงการอิสลามศึกษา เพื่อใหก้ารศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 450,000      450,000      450,000      450,000      นักเรียนที่จบชั้นประถม นักเรียนโรงเรียนบา้น โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวฒิุการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ศึกษาปทีี่ 6 และชั้นมัธยม ตะบงิตีงี ได้เรียนหลักสูตร บา้นตะบงิตีงี

ทางอิสลาม ศึกษาปทีี่ 3 มีวฒิุทางการ อิสลามเต็มรูปแบบ
ศึกษาอิสลามร้อยละ 100
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46 โครงการอบรมนักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้ 50,000       150,000      200,000      200,000      นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน
และเยาวชนเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ความเข้าใจเกี่ยวกับ บา้นตะบงิตีงี
คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 คุณธรรมจริยธรรม 
ในการด าเนินชีวติ และประพฤติปฏบิติั และประพฤติปฏบิติั

ได้ถูกต้องตามหลักการ ได้ถูกต้องตามหลักการ
ของอิสลาม ของอิสลามในการด าเนิน

ชีวติตามแนวทางอิสลาม
47 โครงการอบรมค่ายภาษา เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียนมี จัดกิจกรรมค่ายภาษา 90,000       90,000       90,000       90,000       นักเรียนโรงเรียนบา้น นักเรียนมีทกัษะทางด้าน โรงเรียน

อังกฤษ(English  Camp) ทกัษะทางด้านภาษา อังกฤษ ตะบงิตีงี เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษ ตระหนัก บา้นตะบงิตีงี
อังกฤษ ตระหนักถึงความ ค่ายภาษาอังกฤษ ถึงความส าคัญมีทศันคติ
ส าคัญมีทศันคติที่ดี (English  Camp) ที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
ต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 และสามารถใช้ในชีวติ
และสามารถใช้ในชีวติ ประจ าวนัได้
ประจ าวนัได้

48 โครงการมหกรรมวชิาการ เพื่อจัดแข่งขันทกัษะ จัดนิทรรศการ 80,000       80,000       80,000       80,000       โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบพฒันา โรงเรียน
วชิาการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ การทางด้านการจัดการ บา้นตะบงิตีงี
ของนักเรียน ของครู ผลงานทางวชิาการของครู ผลงานทางวชิาการของครู ศึกษาของโรงเรียน
ใหชุ้มชนได้เข้าร่วม และนักเรียน และนักเรียน ร้อยละ 100
กิจกรรมและชมผลงาน

49 โครงการพฒันาแหล่ง เพื่อใหโ้รงเรียนมีแหล่ง ทางโรงเรียนได้จัดท าสวน 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ในโรงเรียน เรียนรู้ที่หลากหลาย สมุนไพรชนิดต่างๆ ส าหรับศึกษาค้นควา้ ส าหรับศึกษาค้นควา้ บา้นตะบงิตีงี

ตอบสนองกับการศึกษา และปา้ยชื่อต้นไม้ภายใน เพิ่มเติม ร้อยละ 80 เพิ่มเติม
ค้นควา้ของโรงเรียน โรงเรียน 148
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50 โครงการเตรียม เพื่อเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมการคัดเลือก 80,000       80,000       80,000       80,000       นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบา้น โรงเรียน
ความพร้อมเพื่อส่งเสริม ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนที่มีความสามารถ บา้นตะบงิตีงี ที่ได้รับการ ตะบงิตีงีมีความพร้อม บา้นตะบงิตีงี
ทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ ในการเข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือกเตรียมเพื่อ ในการเข้าร่วมแข่งขัน

ขององค์กรปกครอง ทกัษะระดับภาคใต้ ส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ ทกัษะด้านวชิาการ
ส่วนทอ้งถิ่น ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครอง
และหน่วยงานอื่นๆ ส่วนทอ้งถิ่น

และหน่วยงานอื่นๆ
51 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนทกุคน จัดอาหารกลางวนั 1,171,200   1,171,200   1,171,200   1,171,200   นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน

ได้รับประทานอาหาร และน้ าด่ืมใหเ้พยีงพอ อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า อาหารกลางวนัที่มีคุณค่า บา้นตะบงิตีงี
กลางวนัที่มีคุณค่า กับนักเรียนทกุคน ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม
ทางโภชนาการครบ ที่สะอาดและเพยีงพอ ที่สะอาดและเพยีงพอ
5 หมู่ และมีน้ าด่ืม ร้อยละ 100
ที่สะอาดด่ืมอย่างเพยีงพอ

52 โครงการตลาดนัดวชิาการ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ ทางโรงเรียนได้จัด 30,000       30,000       30,000       30,000       โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน
อนุบาล งานวชิาการของครู นิทรรศการและกิจกรรม และกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ พฒันาการทางด้านการ บา้นตะบงิตีงี

และนักเรียนอนุบาล เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง ผลงานทางวชิาการของครู จัดการศึกษาของโรงเรียน
วชิาการของครู และนักเรียนอนุบาล 
และนักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100
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53 โครงการอนุรักษอ์าหาร เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จัดกิจกรรมการสอน 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนโรงเรียนบา้น นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน
พื้นเมือง มีทกัษะทางด้านงาน อาหารเมืองโดยวทิยากร ตะบงิตีงีมีความรู้ และทกัษะในการท าขนม บา้นตะบงิตีงี

อาชีพมีทศันคติที่ดี จากภายนอก และทกัษะในการท าขนม พื้นเมืองเพื่อส่งเสริม
ต่อการอนุรักษอ์าหาร พื้นเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพ อาชีพเพื่อหารายได้
พื้นเมือง และสามารถใช้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือครอบครัวได้ 
ในการประกอบอาชีพเสริม ครอบครัวได้ ร้อยละ 
เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ 80 ที่เข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวได้

54 โครงการพฒันาปรับปรุง เพื่อใหโ้รงเรียนมีหลักสูตร นักเรียนได้เรียนรู้ครบ 115,000      115,000      115,000      115,000      โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลาม โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลาม โรงเรียน
หลักสูตรและส่ือการเรียน อิสลามศึกษาของสถาน ตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาของสถานศึกษา บา้นตะบงิตีงี
การสอนวชิาอิสลามศึกษา ศึกษาที่สอดคล้อง ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการพฒันา ที่ผ่านการพฒันา
ของโรงเรียนบา้นตะบงิตีงี กับความต้องการ และปรับปรุงครบทกุกลุ่ม และปรับปรุงใหส้อดคล้อง

ของทอ้งถิ่น สาระการเรียนรู้ กับความต้องการ
ร้อยละ 100 ของทอ้งถิ่น

55 โครงการจัดซ้ือวสัดุ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000      - - โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
อุปกรณ์ปรับปรุง ใหเ้อื้อต่อการศึกษา พร้อมการติดต้ัง มีหอ้งที่มีหอ้งเรียน มีหอ้งเรียนและหอ้ง บา้นตะบงิตีงี
บรรยากาศหอ้งเรียน และความเปน็ระเบยีบ ในหอ้งเรียนและหอ้ง และหอ้งปฏบิติัการ ปฏบิติัการที่มีความเปน็
และหอ้งปฏบิติัการต่างๆ เรียบร้อย ปฏบิติัการต่าง มีความเปน็ระเบยีบ ระเบยีบเรียบร้อย

เรียบร้อยร้อยละ 100
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56 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหน้ักเรียนมีความ นักเรียนชั้น ป.4-ม.3 100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนมีความสามารถ นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียน
การอ่านกีรออาตี สามารถในการอ่าน เข้าร่วมโครงการการอ่าน ในการอ่าน อัล-กรุอาน ในการอ่าน อัล-กรุอาน บา้นตะบงิตีงี
ภาคฤดูร้อน อัล-กรุอาน ที่ถูกต้อง อัล-กรุอาน ภาคฤดูร้อน ที่ถูกต้องและชัดเจน ที่ถูกต้องและชัดเจน

และชัดเจนตามหลัก ตามหลักตัจญวดี ตามหลักตัจญวดี
ตัจญวดี ร้อยละ 80

57 โครงการจัดซ้ือ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 169,840      169,840      169,840      169,840      นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - ครูและนักเรียนสามารถ โรงเรียน
หนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียน หนังสือเรียนส าหรับ มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ใช้หนังสือเรียนในการ บา้นตะบงิตีงี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - จัดกิจกรรมการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 การสอนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ
58 โครงการการจัดการเรียน เพื่อเปน็การพฒันา เปน็ค่าใช้จ่ายในการ 643,100      643,100      643,100      643,100      นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - การพฒันาและส่งเสริม โรงเรียน

การสอนและการบริหาร และส่งเสริมใหโ้รงเรียน จัดการเรียนการสอน มัธยมศึกษาปทีี3่ ในการจัดกิจกรรม บา้นตะบงิตีงี
งานทั่วไปของโรงเรียน มีความคล่องตัว ในการ และการบริหารงานทั่วไป การเรียนการสอนของ
บา้นตะบงิตีงี บริหารจัดการศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้น โรงเรียนมีความคล่องตัว 

ในการพฒันาคุณภาพชีวติ อนุบาล 1 - ชั้นมัธยม ในการบริหารจัดการ
ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ศึกษาปทีี่ 3 ศึกษาในการพฒันา
ที่หลากหลาย คุณภาพชีวติ ของผู้เรียน

ได้เต็มศักยภาพ 
ที่หลากหลาย

59 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 97,280       97,280       97,280       97,280       นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนมีอุปกรณ์ โรงเรียน
การเรียน จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนส าหรับ มัธยมศึกษาปทีี่ 3 การเรียนพร้อมในการ บา้นตะบงิตีงี

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - เรียนรู้
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 151
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60 โครงการสนับสนุน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ เปน็ค่าใช้จ่ายในการ 97,680       97,680       97,680       97,680       นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนมีเคร่ืองแบบ โรงเรียน
เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบ สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ มัธยมศึกษาปทีี่ 3 นักเรียนพร้อมในการ บา้นตะบงิตีงี

นักเรียน ส าหรับนักเรียนชั้น เรียนรู้
อนุบาล 1 - ชั้นมัธยม
ศึกษาปทีี่ 3

61 โครงการการจัดกิจกรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด 147,590      147,590      147,590      147,590      นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 - นักเรียนสามารถเรียนรู้ โรงเรียน
พฒันาผู้เรียน จัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน กิจกรรมพฒันาผู้เรียนชั้น มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ได้อย่างหลากหลาย บา้นตะบงิตีงี

อนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษา
ปทีี่ 3

62 โครงการส่งเสริมรัก เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จัดซ้ือหนังสือ 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนรู้จักใช้เวลาวา่ง โรงเรียน
การอ่านในสถานศึกษา รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา ใหเ้ปน็ประโยชน์ด้วยการ บา้นตะบงิตีงี

ประโยชน์ด้วยการอ่าน ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา ปทีี่ 3 อ่านหนังสือ
หนังสือ ปทีี่ 3 

63 โครงการพฒันาหอ้งสมุด เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ นักเรียนระดับชั้น 100,000      100,000      100,000      100,000      นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนสามารถใช้บริการ โรงเรียน
โรงเรียน ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย อนุบาลปทีี่ 1 - ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา หอ้งสมุดได้อย่างสะดวก บา้นตะบงิตีงี

และสะดวกในการใช้งาน มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปทีี่ 3 รวดเร็ว  
64 โครงการจัดศูนย์ เพื่อใหเ้ด็กพฒันาทางด้าน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เด็กมีการพฒันาทางด้าน โรงเรียน

การเรียนรู้ส าหรับเด็ก ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ปทีี่ 1 - 2 ปทีี่ 1 - 2 ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บา้นตะบงิตีงี
ปฐมวยั สังคม และสติปญัญา สังคม และสติปญัญา 

อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเต็มศักยภาพ
65 โครงการค่าปจัจัยพื้นฐาน เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 40,000       40,000       40,000       40,000       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล บริการช่วยเหลือ โรงเรียน

ส าหรับนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน บา้นตะบงิตีงี
ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง ปทีี่ 3 ปทีี่ 3 ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 152
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66 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมใหน้ักเรียน จัดซ้ือหนังสือ ส่ือวสัดุ 20,000       20,000       20,000       20,000       นักเรียนระดับชั้นอนุบาล นักเรียนรู้จักใช้เวลาวา่ง โรงเรียน
การเรียนรู้ภาษาไทย รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ อุปกรณ์ต่างๆส าหรับ ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา ใหเ้ปน็ประโยชน์ด้วยการ บา้นตะบงิตีงี

ประโยชน์ด้วยการอ่าน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปทีี่ 3 อ่าน เขียน เรียนรู้
เขียนหนังสือภาษาไทย ปทีี่ 1 - มัธยมศึกษา ภาษาไทย

ปทีี่ 3
67 โครงการรณรงค์เพื่อ เพื่อใหน้ักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์ 15,000       15,000       15,000       15,000       นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม นักเรียนมีความรู้ความ โรงเรียน

ปอ้งกันยาเสพติด ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ ต่อต้านยาเสพติด ได้เรียนรู้ถึงโทษ พษิภยั เข้าใจเกี่ยวกับโทษ บา้นตะบงิตีงี
ในโรงเรียน ของส่ิงเสพติดเกิดความ และตระหนักถึงอันตราย และพษิภยัของส่ิงเสพติด

ตระหนักถึงโทษ จากสารเสพติด และมีทกัษะในการปฏเิสธ
และพษิภยัของยาเสพติด ร้อยละ 100
มีทกัษะในการปฏเิสธ

68 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ 1,000,000   - - - โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
บริเวณโรงเรียน เปน็ระบบระเบยีบ โรงเรียน มีภมูิทศัน์สวยงาม มีภมูิทศัน์สวยงาม บา้นตะบงิตีงี

เรียบร้อยเอื้อต่อการ เปน็ระบบระเบยีบ เปน็ระบบระเบยีบ
เรียนรู้ของนักเรียน เรียบร้อยเอื้อต่อการ เรียบร้อยเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้ของนักเรียน
ร้อยละ 100

69 โครงการจัดซ้ือพดัลม เพื่อใช้ในการระบาย จัดซ้ือพดัลมแบบหมุน 36,000       - - - โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
แบบหมุน 360 องศา ความร้อนในหอ้งเรียน 360 องศา จ านวน มีพดัลมโรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม บา้นตะบงิตีงี

และใช้ในการจัดกิจกรรม 24 เคร่ือง ใช้ระบายความร้อน อย่างมีความสุข
ของโรงเรียน
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70 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสม ปรับปรุงพื้นหอ้งส านักงาน 350,000      - - - โรงเรียนมีหอ้งส านักงาน มีหอ้งส านักงาน โรงเรียน
หอ้งส านักงานและหอ้ง กับการปฏบิติังาน และหอ้งปฏบิติัการ และหอ้งปฏบิติัการ และหอ้งปฏบิติัการ บา้นตะบงิตีงี
ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ ความสะอาดและสวยงาม วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เหมาะสม วทิยาศาสตร์ที่สะอาด 

กับการปฏบิติังาน น่าอยู่ และสามารถปฏบิติั
ร้อยละ 100 งานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ
71 โครงการจัดซ้ือศาลา เพื่อเปน็ที่จัดกิจกรรม จัดซ้ือศาลาที่อ่านหนังสือ 500,000      - - - โรงเรียนมีศาลา โรงเรียนมีศาลา โรงเรียน

ที่อ่านหนังสือ การเรียนการสอนนอก นอกหอ้งเรียนเพื่อรองรับ จัดกิจกรรมการเรียน จัดกิจกรรมการเรียน บา้นตะบงิตีงี
นอกหอ้งเรียนเพื่อรองรับ หอ้งเรียน มีที่ร่มพกัผ่อน โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ การสอน ร้อยละ 80 การสอนนอกหอ้งเรียน 
โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ หลังการเล่นกีฬา มีที่ร่มพกัผ่อนหลังการเล่น

และเปน็ที่อ่านหนังสือ กีฬา และเปน็ที่อ่าน
ในเวลาวา่ง หนังสือในเวลาวา่ง

72 โครงการเชื่อมทางเดินเทา้ เพื่อเปน็ทางเดินของ นักเรียนและบคุคลากร 550,000      - - - โรงเรียนมีทางเดินเทา้ นักเรียนและบคุคลากร โรงเรียน
ระหวา่งอาคารเรียน นักเรียนและบคุคลากร ในโรงเรียน ระหวา่งอาคารเรียน ในโรงเรียนได้ใช้ทางเดิน บา้นตะบงิตีงี
ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน เทา้ระหวา่งอาคาร 
และบคุคลากรในโรงเรียน และบคุคลากรในโรงเรียน สะดวกรวดเร็วในการ

ร้อยละ 100 ปฏบิติักิจกรรมต่างๆ 
73 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อความเปน็ระเบยีบ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28,000       - - - หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บ หอ้งอนุบาลมีตู้เก็บ โรงเรียน

เก็บเอกสารบานเปดิทบึ เรียบร้อยในการเก็บ บานเปดิแบบทบึ 4 ชั้น เอกสารและมีความเปน็ เอกสารและมีความเปน็ บา้นตะบงิตีงี
เอกสารสะดวกต่อการ ส าหรับหอ้งอนุบาล ระเบยีบเรียบร้อยสะดวก ระเบยีบเรียบร้อย
ปฏบิติังาน จ านวน 4 ตู้ ต่อการปฏบิติังาน สะดวกต่อการปฏบิติังาน
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74 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับ 10,000       - - - โรงเรียนมีหอ้งพยาบาล หอ้งพยาบาลมีตู้จัดเก็บ โรงเรียน
ในหอ้งพยาบาลใหเ้ปน็ จัดเก็บเอกสารโรงเรียน มีความเปน็ระเบยีบ เอกสารใหเ้ปน็ระบบ บา้นตะบงิตีงี
ระบบและเปน็ระเบยีบ ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ ร้อยละ  100 และเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยเพื่อรองรับ หอ้งพยาบาล จ านวน 1 ตู้
การประเมิน

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

เปน็อุปกรณ์ช่วยฝึกทกัษะ โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี การเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหว
การเคล่ือนไหวด้าน ด้านร่างกาย ร้อยละ 100
ร่างกาย

76 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพื่อจัดเก็บแฟม้เอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กตู้สูง 50,500       - - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
ตู้สูงบานเล่ือนกระจก ธรุการต่างๆ ใหเ้ปน็ บานเล่ือนกระจกส าหรับ สารสนเทศของอย่าง สารสนเทศของอย่างเปน็ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย เก็บเอกสารสารสนเทศ เปน็ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
ง่ายและสะดวกต่อการ ในหอ้งส านักงาน ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน
ใช้งาน ของโรงเรียน จ านวน 7 ตู้ ร้อยละ 100

77 โครงการจัดซ้ือที่นอน เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล จัดซ้ือที่นอนส าหรับเด็ก 200,000      - - - เด็กนักเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียน
มีที่นอนที่สะอาด นักเรียนอนุบาล มีที่นอนที่สะอาด มีที่นอนที่สะอาด บา้นตะบงิตีงี
และเหมาะสม จ านวน 40 ชุด และเหมาะสม และเหมาะสม

ร้อยละ 100
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78 โครงการทาสีอาคารเรียน เพื่อใหบ้รรยากาศ ทาสีอาคารเรียน 500,000      - - - โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียน
สปช.105/29 ของโรงเรียนมีอาคาร สปช.105/29 สีสันสวยงามร้อยละ 100 สีสันสวยงาม บา้นตะบงิตีงี
และ สปช.3/9 ที่สวยงาม ใช้งานที่ และ สปช.3/9

ปลอดภยัเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

79 โครงการพฒันาปรับปรุง เพื่อพฒันาปรับปรุง พฒันาและปรับปรุง 100,000      - - - นักเรียนเข้าใช้บริการ หอ้งสมุดมีความเปน็ โรงเรียน
หอ้งสมุดโรงเรียน บรรยากาศในหอ้งสมุด บรรยากาศในหอ้งสมุด หอ้งสมุด ร้อยละ 80  ระเบยีบเรียบร้อยมีความ บา้นตะบงิตีงี

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย โรงเรียน สะดวกในการใหบ้ริการ
และเปน็แหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียน
ด้วยตนเอง

80 โครงการติดผ้าม่าน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ติดต้ังผ้าม่าน หอ้งประชุม 150,000      - - - หอ้งประชุมมีบรรยากาศ หอ้งประชุมมีบรรยากาศ โรงเรียน
และเพิ่มความสวยงาม หอ้งละหมาดส านักงาน ที่ดีและมีความสวยงาม ที่ดีและมีความสวยงาม บา้นตะบงิตีงี

หอ้งปฏบิติัการ มากขึ้น
คอมพวิเตอร์ และหอ้ง
ปฏบิติัการทางภาษา

81 โครงการติดต้ังเหล็กดัด - เพื่อปอ้งกันอันตราย ติดต้ังเหล็กดัดหน้า 50,000       - - - ร้อยละ 90 ของส่ิงของ เพื่อเพิ่มความปลอดภยั โรงเรียน
และเสริมความปลอดภยั อาคารเรียนและหลัง ภายในหอ้งเรียน และสิงของสูญหายลดลง บา้นตะบงิตีงี
ใหก้ับนักเรียน  อาคารเรียน สปช. 3/9 ไม่สูญหาย
- เพื่อปอ้งกันส่ิงของ
ภายในหอ้งเรียนสูญหาย
หรือตกหล่นจากหน้าต่าง
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82 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพื่อใหม้ีที่จัดเก็บ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000       - - - ร้อยละ 95 ของเอกสาร เพื่อเพิ่มความสะดวก โรงเรียน
เก็บเอกสารแบบเปดิ และชั้นจัดวางเอกสารทาง แบบเปดิประตู ขนาด ธรุการสามารถเก็บไวอ้ย่าง ในการจัดเก็บเอกสาร บา้นตะบงิตีงี
ประตู ธรุการและการเงิน    1188x457x1830 mm. เปน็ระเบยีบและไม่ ธรุการและการเงิน

- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก จ านวน 3 ตู้ สูญหาย
ในการค้นหาเอกสารเก่า
เพื่ออ้างอิงและไม่สูญหาย

83 โครงการจัดซ้ือพดัลม เพื่อใช้ระบายอากาศ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 15,000       - - - ร้อยละ 95 ของกิจกรรม โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี โรงเรียน
อุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาด 24 นิ้ว สามารถใช้พดัลม มีพดัลมอุตสาหกรรม บา้นตะบงิตีงี

ในโรงเรียน จ านวน 5 เคร่ือง อุตสาหกรรมเพื่อ ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ดับความร้อน

84 โครงการซ่อมแซมบา้นพกั - เพื่อใหข้้าราชการ ซ่อมแซมบา้นพกัอาศัย 10,000       - - - ร้อยละ 100 ของ ข้าราชการมีความ โรงเรียน
อาศัยของข้าราชการครู มีความปลอดภยัในชีวติ ของข้าราชการครู ข้าราชการครูมีบา้นพกั ปลอดภยัในชีวติ บา้นตะบงิตีงี

และทรัพย์สิน  อาศัยที่ปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สิน  
- เปน็ขวญัและก าลังใจ และทรัพย์สิน
แก่ข้าราชการครู

85 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 16,000       - - - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
กระจกบานเล่ือน คอมพวิเตอร์ ใหเ้ปน็ จ านวน 2 ใบ สารสนเทศของอย่างเปน็ สารสนเทศของอย่างเปน็ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย  ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
- เพื่อความสะดวกในการ ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน
ใช้งาน  ร้อยละ 100
- เพื่อง่ายต่อการดูแล 
รักษา 157
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86 โครงการเคร่ืองพมิพ์ เพื่ออ านวยความสะดวก เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,200         - - - บคุคลากรสามารถใช้ บคุคลากรมีเคร่ือง โรงเรียน
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ต่อการท างานเกี่ยวกับ จ านวน 1 เคร่ือง ในการปฏบิติังาน ปร้ินเตอร์เพยีงพอในการ บา้นตะบงิตีงี
ขาวด า อิสลามศึกษา ในโรงเรียน ร้อยละ100 ปฏบิติังาน

ในการปร้ินเอกสารต่างๆ
87 โครงการจัดซ้ือ เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000      - - ร้อยละ100 ในหอ้งเรียน หอ้งเรียนและหอ้ง โรงเรียน

ชุดเคร่ืองเสียง ใหเ้อื้อต่อการศึกษา พร้อมการติดต้ัง และหอ้งปฏบิติัการมี ปฏบิติัการมีชุดเคร่ืองเสียง บา้นตะบงิตีงี
และความเปน็ระเบยีบ ในหอ้งเรียนและหอ้ง ชุดเคร่ืองเสียง
เรียบร้อย ปฏบิติัการต่าง

88 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ เพื่อเก็บวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ 60,000       - - - ร้อยละ100 หอ้ง  หอ้งปฏบิติัการ โรงเรียน
อุปกรณ์และเคาเตอร์ วทิยาศาสตร์ ใหเ้ปน็ และเคาเตอร์ระดับ ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์มีตู้เก็บ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย หน้าต่างส าหรับหอ้ง มีตู้เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์และเคาเตอร์
ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์ และเคาเตอร์ระดับ ระดับหน้าต่างที่พร้อม

หน้าต่าง ใช้งาน
89 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหน้ักเรียน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าแร่ 11,000       - - - ร้อยละ 100 โรงเรียน โรงเรียนมีเคร่ืองกรองน้ า โรงเรียน

กรองน้ าแร่ธรรมชาติ และบคุลากรในโรงเรียน ธรรมชาติ จ านวน  มีเคร่ืองกรองน้ าแร่ แร่ธรรมชาติ บา้นตะบงิตีงี
ได้ด่ืมน้ าที่สะอาด 4 เคร่ือง ธรรมชาติ นักเรียนและบคุคลากร
ปลอดภยั ไร้สารตกค้าง ได้ด่ืมน้ าที่สะอาด

90 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหบ้รรยากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 160,000      - - - ร้อยละ100 บรรยากาศ บรรยากาศในการ โรงเรียน
ปรับอากาศ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาด 2,5000 BTU ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมต่าง ๆ บา้นตะบงิตีงี

เปน็ไปด้วยดี จ านวน 4 เคร่ือง เปน็ไปด้วยดี เปน็ไปด้วยดี
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91 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ า ก่อสร้างหอ้งน้ าใหไ้ด้ ก่อสร้างหอ้งน้ า 500,000      - - - ร้อยละ 100 นักเรียน โรงเรียนมีหอ้งน้ าถูก โรงเรียน
อนุบาล มาตรฐาน ง่ายต่อการ (ตามแบบ อบจ.ปตัตานี ใช้หอ้งน้ าที่ถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะ บา้นตะบงิตีงี

ดูแลรักษาและท าความ ก าหนด)
สะอาด และถูกหลัก
สุขลักษณะ

92 โครงการก่อสร้างลาน เพื่อใหม้ีพื้นที่ในการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 3,000,000   - - - นักเรียนทกุคนได้ใช้ โรงเรียนมีลาน โรงเรียน
เอนกประสงค์ จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ขนาด 20X40X15 ม. สถานที่ใช้ท ากิจกรรม เอนกประสงค์ที่มีความ บา้นตะบงิตีงี
แบบมีหลังคาเมทลัชีท (ตามแบบ อบจ.ปตัตานี ปลอดภยั

ก าหนด)
รวม จ านวน 92 โครงการ - - 28,024,750 15,997,290 15,647,290 15,647,290 - - -
92 90             64             62             62             

159

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   1.4 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพและ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 800,000      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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อใหผู้้ปว่ยได้มีความรู้ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี 200,000      200,000      200,000      200,000      ร้อยละ 60 ของผู้ปว่ย ผู้ปว่ยมีความรู้ ส านักปลัดฯ

สุขภาพและสร้างความ ความเข้าใจ และส่งเสริม และผู้ปว่ยเอดส์ มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้มแข็งเครือข่ายเครือข่าย สุขภาพใหดี้ยิ่งขึ้น ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี เกี่ยวกับการส่งเสริม การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ติดเชื้อเอช ไอ ว ี สุขภาพ มากขึ้น
และผู้ปว่ยเอดส์ ในเขต
พื้นที่จังหวดัปตัตานี

3 โครงการสนับสนุนและ เพื่อใหป้ระชาชน จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 500,000      500,000      500,000      500,000      ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
ส่งเสริมการใหค้วามรู้ และชุมชนได้เรียนรู้ แผ่นพบั เพื่อใหค้วามรู้ จากปา้ยประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์
เร่ืองสุขภาพ การปอ้งกันโรคที่จะเกิดขึ้น แก่ประชาชนในการ และแผ่นพบัเกี่ยวกับ ได้อย่างทั่วถึงสามารถ

ในแต่ละฤดูกาล เช่น เฝ้าระวงัการปอ้งกันและ โรคตามฤดูกาลได้ ปอ้งกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออก ทางเดิน การรักษา ร้อยละ 70 ตามฤดูกาลได้
อาหาร อุจจาระร่วง
และโรคฟนัผุ ฯลฯ
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งบประมาณและที่ผ่านมา
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(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริม เพื่อเตรียมความพร้อม จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   ประชาชนมีวสัดุ ประชาชนมีอัตรา ส านักปลัดฯ
และด าเนินการปอ้งกันโรคระบาดและแนวทางปอ้งกัน และอื่นๆ ส าหรับ อุปกรณ์ปอ้งกัน การเจ็บปว่ย
ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี การแพร่ระบาดของ เตรียมความพร้อม โรคระบาดในพื้นที่ ด้วยโรคระบาดลดลง

โรคต่าง ๆ เช่น โรค ใหก้ับประชาชน จังหวดัปตัตานีได้
ไข้หวดันก โรคไข้ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ร้อยละ 80
เลือดออกโรคชิคุนกุนยา 
โรคไข้หวดัใหญ่
สายพนัธุใ์หม่ เปน็ต้น

5 โครงการพฒันา อปท. เพื่อส่งเสริมการ อบรมใหค้วามรู้และ 500,000      500,000      500,000      500,000      จัดอบรมใหค้วาม ปญัหาโรคเอดส์ ส านักปลัดฯ
ในการปอ้งกันและแก้ไข ด าเนินงานปอ้งกัน ทศันศึกษาดูงาน รู้แก่ประชาชนและ ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี
ปญัหาโรคเอดส์ และแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ ศึกษาดูงานได้ ลดลง

ของ อปท. ครอบคลุมทกุพื้นที่
6 โครงการปอ้งกัน - เพื่อปอ้งกันอัตรา ประชากร จ านวน 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000   อัตราการปว่ย สามารถปอ้งกัน ส านักปลัดฯ

และควบคุมโรค การปว่ยด้วยโรคไข้ 12 อ าเภอ ในจังหวดั ด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เลือดออกของประชากร ปตัตานี ของประชากร ไม่ใหแ้พร่ระบาด

ในจังหวดัปตัตานี ในชุมชนลดลง ในจังหวดัปตัตานีได้
- เพื่อสร้างความร่วมมือ ร้อยละ 80
ในชุมชนในการแก้ไข
ปญัหาและควบคุมปอ้งกัน
โรคไขเลือดออก
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการรณรงค์โรค เพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวงั ก าจัดยุงลายและ 100,000      100,000      100,000      100,000      ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ
ไข้เลือดออก ในวนั และปอ้งกันโรคไข้ ท าความสะอาดแหล่ง จัดการกับปญัหา เฝ้าระวงัในการปอ้งกัน
ASEAN Dengue Day เลือดออกปรับปรุงสภาพ เพาะพนัธุย์ุงลายและพน่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกสถานที่

แวดล้อมในสถานที่ หมอกควนัภายในบริเวณ สร้างความรู้ ราชการและชุมชน
และชุมชนใหส้ะอาด ส านักงานฯ และสถานที่ ความเข้าใจการขจัด รับการพฒันาในด้าน
ปราศจากแหล่งเพาะพนัธุ์ ที่ใหบ้ริการสาธารณะ ยุงลายใหห้มดส้ิน สภาพแวดล้อมโดย
ยุง ของ อบจ.ปน.และ ปราศจากโรคติดต่อ
- เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร จัดท าแผ่นพบั ปา้ยไวนิล ประชาชนได้รับข้อมูล
ในการจัดการ ส่ิงแวดล้อม และประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารในการจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เคล่ือนที่ ส่ิงแวดล้อมใหป้ราศจาก
ในการจัดการปญัหาโรค โรคติดต่อต่าง ๆ ได้
ไข้เลือดออก

รวม จ านวน 7 โครงการ - - 18,100,000 18,100,000 18,100,000 18,100,000 - - -
7   7               7               7               7               
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จะได้รบั



   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการช่วยเหลือ เพื่อใหป้ระชาชนและ ประชาชนชาย-หญิง 800,000      800,000      800,000      800,000      ร้อยละ 60 ของ ประชาชนและเด็กนักเรียน ส านักปลัดฯ
ประชาชนและเด็ก เด็กนักเรียนที่ยากจน และเด็กนักเรียน ประชาชน และเด็ก ได้รับความช่วยเหลือ 
นักเรียนตามโครงการ และด้อยโอกาส ชาย-หญิง ที่ยากจน นักเรียนที่ยากจน รวมทั้งได้รับประโยชน์
จังหวดัเคล่ือนที่ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ใน จ.ปตัตานี และด้อยโอกาส จากการช่วยเหลือของ

เพื่อใหผู้้บริหาร ทั้ง 12 อ าเภอ ได้รับความช่วยเหลือ ทางราชการ ท าใหม้ี
สามารถได้พบปะ อ าเภอละ 100 คน จากทางราชการ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
เยี่ยมเยียนราษฎร
และเด็กนักเรียนในพื้น
ที่อย่างใกล้ชิด

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

ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานศึกษาและ ศึกษาของรัฐ และ กฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
ถึงกฎหมายการลงโทษ นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ในเบื้องต้น
ต่อการกระท าผิดต่อเด็ก ของรัฐและเอกชน ได้รับการอบรม
เยาวชนและสตรี เชิงปฏบิติัการ

163

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฟื้นฟู เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 350,000      350,000      350,000      350,000      ร้อยละ 80 คนพกิารได้รับการดูแล ส านักปลัดฯ
สมรรถภาพและพฒันา สิทธขิองคนพกิาร คนพกิารและผู้ปกครอง ของคนพกิารได้รับ และได้รับการช่วยเหลือ
ศักยภาพคนพกิาร ตลอดถึงใหค้วามรู้แก่ คนผู้พกิาร สนับสนุน ความรู้และบริการ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง
ในจังหวดัปตัตานี ผู้ดูแลคนพกิาร วสัดุ อุปกรณ์อ านวย ด้านการฟื้นฟู

ใหส้ามารถช่วยเหลือ ความสะดวกแก่คนพกิาร สมรรถภาพที่จ าเปน็
คนพกิารได้ ตรงกับความต้องการ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ฝึกอบรมอาชีพ 200,000      200,000      200,000      200,000      ร้อยละ 60 ของ ท าใหค้นพกิาร เด็กก าพร้า ส านักปลัดฯ
ส าหรับคนพกิาร แก่คนพกิาร เด็กก าพร้า ส่งเสริมการประกอบ คนพกิาร เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาส 
เด็กก าพร้า และผู้ด้อย และผู้ด้อยโอกาส อาชีพตามความถนัด และผู้ด้อยโอกาส สามารถด ารงชีวติ
โอกาส จังหวดัปตัตานี ใหด้ ารงชีวติอยู่ในสังคม ได้รับการส่งเสริมอาชีพ อยู่ในสังคมและ

ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ตามความถนัด มีคุณภาพชีวติดีขึ้น
5 โครงการสอนภาษามือ เพื่อใหค้วามรู้ทางด้าน จัดอบรมสอนภาษา 200,000      200,000      200,000      200,000      คนหหูนวกมีทกัษะ คนหหูนวกที่ไม่รู้หนังสือ ส านักปลัดฯ

ไทยใหก้ับคนหหูนวก การใช้ภาษามือไทย มือไทยใหแ้ก่คนหหูนวก การใช้ภาษามือและ สามารถอ่านออกเขียนได้
ที่ไม่รู้หนังสือจังหวดั ในการส่ือสารใหก้ับคน ส่ือสารกับผู้อื่นได้ สามารถติดต่อส่ือสาร
ปตัตานี หหูนวก กับคนหหูนวกด้วยกัน 

และบคุคลทั่วไปได้
รวม จ านวน 5 โครงการ - - 2,050,000   2,050,000   2,050,000   2,050,000   - - -

5   5               5               5               5               
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมบา้นพกั บา้นพกัข้าราชการ 100,000      100,000      100,000      100,000      มีบา้นพกัที่ปลอดภยั เพื่อเปน็การสร้างขวญั ส านักปลัดฯ
บา้นพกัข้าราชการ ที่เกิดการช ารุดเสียหาย และลูกจ้างในสังกัด พร้อมในการเข้าอยู่ และก าลังใจใหก้ับ
และลูกจ้าง ใหส้ามารถพกัอาศัยได้ อบจ.ปตัตานี ผู้ใต้บงัคับบญัชา

เปน็ปกติ
2 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 ศูนย์ OTOP

3 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
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หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ

ที่



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อก่อสร้างศูนย์การ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์  - 45,000,000   -  - ลดค่าใช้จ่ายในการ อปท.ในพื้นที่มีสถานที่ กองช่าง
ประชุม อบจ.ปตัตานี ประชุมการแสดงและ ประชุม ขนาดความจุ ประชุมหรือจัดกิจกรรม ประชุมหรือจัดกิจกรรมที่ (ประชาคม)

การประกอบกิจการ 3,000 คน และศูนย์ ของ อปท.ในพื้นที่ สะดวกและปลอดภยั
ขององค์กรปกครอง อาหารพร้อมที่พกั ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30
ส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดั เจ้าหน้าที่ 
ปตัตานีและใกล้เคียง จ านวน 1 แหง่

5 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 ใหม้ีความแข็งแรงขึ้น จิตที่ดี
และทนทาน จ านวน 6 หลัง 

และซ่อมแซมอาคาร
ในความรับผิดชอบของ 
อบจ.ปน.

6 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 166

ที่ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

โครงการ



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปา้ยประชา  - เพื่อประชาสัมพนัธ์ ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์  - 50,000,000   -  - เพิ่มช่องทางในการรับ ประชาชนภายในพื้นที่ กองช่าง
สัมพนัธอ์ิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ข้อมูลข่าวสารของทาง และบริเวณใกล้เคียง
ชนิดติดต้ังภายนอก ทางราชการ ติดต้ังภายนอกบริเวณ ราชการองค์กรปกครอง ที่สัญจร-ไปมา สามารถ
อาคาร  - เพื่อประชาสัมพนัธ์ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ส่วนทอ้งถิ่น รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร

ภารกิจของหน่วยงาน OTOP, อาคาร อบจ. ของทางราชการ
องค์กรปกครองส่วน ปตัตานี, สถานีขนส่ง มากยิ่งขึ้น
ทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ที่รู้จัก ผู้โดยสารจังหวดัปตัตานี,
อย่างกวา้งขวางมากขึ้น สนามกีฬากลาง 

อบจ.ปตัตานี
รวม จ านวน 7 โครงการ - - 2,540,000   95,800,000 600,000     100,000     - - -

7   5               4               2               1               
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
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หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเชิง เพื่อใหผู้้สูงอายุได้มี ผู้สูงอายุของแต่ละชมรม 300,000      300,000      300,000      300,000      ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความรู้และ ส านักปลัดฯ
ปฏบิติัการพฒันา โอกาสปฏบิติัธรรม ทั้ง 12 อ าเภอ ของผู้สูงอายุ มีทกัษะ ทกัษะในการดูแล
คุณภาพชีวติและการ เสริมสร้างสมาธ ิ ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพกาย
ปฏบิติัธรรมของผู้สูงอายุ มีความรู้ทกัษะในการ และสุขภาพจิต และสุขภาพจิต

ดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต

2 โครงการเสริมสร้าง เพื่อเสริมสร้างการพฒันา จัดอบรมสัมมนา 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาส ส านักปลัดฯ
สุขภาพและพฒันา คุณภาพชีวติใหก้ับ จัดกิจกรรมนันทนาการ ของผู้สูงอายุได้มีโอกาส พบปะและท ากิจกรรม
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวดั ใหก้ับผู้สูงอายุ พบปะและท ากิจกรรม ร่วมกันผู้สูงอายุ 
จังหวดัปตัตานี ปตัตานี ร่วมกัน มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น
3 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อเพิ่มพนูความรู้รองรับ จัดอบรมเข้าค่ายเยาวชน 50,000        50,000         -  - เยาวชนโรงเรียน เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

พฒันาประชาธปิไตย การเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนในสังกัด ในสังกัดองค์การ มีความรู้ ความเข้าใจ
กับอาเซียน องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวดั เกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้น

จังหวดัปตัตานี ปตัตานีมีความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ร้อยละ 60
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการส่งเสริมสถานภาพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีในจังหวดัปตัตานี 350,000      350,000      350,000      350,000      ร้อยละ 80 สตรีได้พฒันาศักยภาพ ส านักปลัดฯ
สถานภาพและบทบาท ในการพฒันาตนเอง ของกลุ่มสตรีได้พฒันา ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ของสตรี มุ่งสู่สังคม ของสตรีใหเ้ปน็ที่ยอมรับ ศักยภาพของตนเอง องค์กรสตรีในทกุระดับ
เสมอภาคอย่างยั่งยืน ต่อสังคม และกระตุ้น มีความเข้มแข็งพร้อมเปน็

ใหผู้้น าสตรีมีความรู้ ฐานในการผลักดัน
ความสามารถ และเปน็  การขับเคล่ือนใหเ้กิดการ
ต้นแบบในการพฒันาตน พฒันาและพร้อม
เพื่อขยายผลแก่สตรี ช่วยเหลือสังคมในการ
กลุ่มอื่นๆ ต่อไป แก้ไขปญัหาของสังคม

ในทกุ ๆ ด้าน 
และทกุระดับ

5 โครงการส่งเสริม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน สนับสนุนการด าเนินงาน 300,000      300,000      300,000      300,000      ร้อยละ 60 ของเด็ก เด็กและเยาวชนได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
การด าเนินงานของ ได้ทราบถึงสิทธบิทบาท ของสภาเด็ก และเยาวชน ถึงบทบาทหน้าที่
สภาเด็กและเยาวชน หน้าที่ของตน และเยาวชนในจังหวดั ได้รับรู้ถึงบทบาท ของตนเองในสังคม
จังหวดัปตัตานี เพื่อพฒันาทกัษะ ปตัตานี หน้าที่และได้รับการ เด็กและเยาวชน

ด้านผู้น าเด็กและเยาวชน พฒันาทกัษะ ได้รับการพฒันาทกัษะ
 ด้านผู้น า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการฝึกอบรมและ -เพื่อปลูกฝังจิตส านึก เยาวชนจังหวดัปตัตานี 500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ 80 เยาวชนเข้าใจด้าน ส านักปลัดฯ
เข้าค่ายเยาวชน ต่อการด ารงชีวติ (ในระบบ และนอกระบบ ของเยาวชนเข้าใจ คุณธรรมและจริยธรรม

ด้วยคุณธรรม การศึกษา) ด้านคุณธรรมและ เยาวชนมีจิตส านึกต่อการ
และศีลธรรมอันดีงาม จริยธรรม ด ารงชีวติด้วยคุณธรรม
-เพื่อสร้างจิตส านึกในการ และศีลธรรมอันดีงาม
รับผิดชอบต่อการแก้ไข  เยาวชนสามารถน า
ปญัหาและพฒันาสังคม ความรู้ที่ได้ไปประพฤติ
-เพื่อเสริมสร้างทกัษะ และปฏบิติัในชีวติ
การเข้าท างานร่วมกับ ประจ าวนั
ผู้อื่นและเรียนรู้วถิีชีวติ
และสัมผัสบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกัน

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ ตัวแทนชมรมภาคี 300,000       -  -  - ร้อยละ 60 ชมรมภาคี การพฒันาศักยภาพ ส านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ชมรมภาคีเครือข่าย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุมีการ ชมรมภาคีเครือข่าย

ผู้สูงอายุทกุอ าเภอ และตัวแทนผู้สูงอายุ สร้างกระบวนการ ผู้สูงอายุมีประสิทธภิาพ
ใหม้ีการแลกเปล่ียน ทกุอ าเภอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนยิ่งขึ้น
เรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกัน การรวมกลุ่มชมรมภาคี
เพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่เปน็  เครือข่ายผู้สูงอายุใน
ตัวอย่างที่ดีทางด้าน จังหวดัปตัตานีมีกิจกรรม
สุขภาพชาย-หญิง ร่วมกลุ่มกันอย่าง

สม่ าเสมอ
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8 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนในพื้นที่ ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ 500,000      500,000      500,000      500,000      เยาวชนในพื้นที่ อัตราการติดยาเสพติด ส านักปลัดฯ
รณรงค์เพื่อปอ้งกัน จังหวดัปตัตานี เยาวชนทั่วไป ได้รับการอบรม ของเยาวชนในพื้นที่
และแก้ไขปญัหา ได้มีความรู้ความเข้าใจ ปอ้งกันและแก้ไข จังหวดัปตัตานี ลดลง
ยาเสพติด และตระหนักในพษิภยั ปญัหายาเสพติด

ของยาเสพติด ร้อยละ 70
9 โครงการรณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชน จัดท าปา้ยประชา 200,000      200,000      200,000      200,000      ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพนัธก์าร ได้มีความรู้ความเข้าใจ สัมพนัธ ์และแผ่นพบั เกี่ยวกับปญัหา ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปอ้งกันการแก้ไขปญัหา เกี่ยวกับโทษของส่ิง เพื่อใหค้วามรู้เบื้องต้น ยาเสพติด และการ ปญัหายาเสพติด 
ยาเสพติดและปญัหา เสพติดและปญัหาด้าน แก่ประชาชน ดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ด้านสุขภาพ สุขภาพ ร้อยละ 80

10 โครงการค่ายลูกเสือ เพื่อใหลู้กเสือมีความรู้ นักเรียนและครูในศูนย์ 480,000       -  -  - ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ส านักปลัดฯ
ต้านภยัยาเสพติด ความเข้าใจถึงภยั เครือข่ายคุณภาพปยูุด ชั้น ป.6 ของศูนย์ ผ่านการเข้าค่าย

อันตรายและความเส่ียง เครือข่ายปยูุด ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ต่อยาเสพติดเพื่อให้ มีทกัษะชีวติของ สามารถรับวฒิุบตัร
ลูกเสือมีทกัษะชีวติ ลูกเสือในการปอ้งกัน ลูกเสือ-เนตรนารี
ของลูกเสือในการปอ้งกัน ตนเองใหห้า่งไกล มีคุณภาพ
ตนเองใหห้า่งไกลจาก ยาเสพติด และคุณลักษณะ

 ยาเสพติดเพื่อฝึกหดัให้ ที่พงึประสงค์ตาม
เยาวชนเปน็ผู้ประพฤติ นโยบายทั้ง 3 ด้าน 
และเปน็พลเมืองดี คือ ยึดมั่นประชาธปิไตย 
ของชาติบา้นเมือง มีคุณธรรม และหา่งไกล
ในอนาคต ยาเสพติด
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11 โครงการค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนในพื้นที่ ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 500,000      500,000      500,000      500,000      เยาวชนในพื้นที่ อัตราการติดยาเสพติด ส านักปลัดฯ
รณรงค์เพื่อปอ้งกัน จังหวดัปตัตานี แก่เยาวชนทั่วไป ได้รับการอบรมปอ้งกัน ของเยาวชนในพื้นที่
และแก้ไขปญัหา ได้มีความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขปญัหา จังหวดัปตัตานีลดลง
ยาเสพติด และตระหนักในพษิภยั ยาเสพติดร้อยละ 80

ของยาเสพติด
12 โครงการลานสร้างสรรค์ เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้ เยาวชนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่ 300,000      300,000      300,000      300,000      การแพร่ระบาด เปน็การสร้างภมูิคุ้มกัน ส านักปลัดฯ

เยาวชนรุ่นใหม่หา่งไกล เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ จังหวดัปตัตานี ทั้งใน ยาเสพติดของเยาวชน ไม่ใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียง
ยาเสพติด และ TO BE เพื่อใหเ้ยาวชนหา่งไกล ระบบและนอกระบบ กลุ่มเส่ียงในที่จังหวดั เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
NUMBER ONE ยาเสพติดโดยใช้ดนตรี ปตัตานีลดลง เยาวชนกล้าแสดงออก

เปน็ตัวหลัก และมีส่วนร่วมในการ
เพื่อยกระดับมาตรฐาน จัดกิจกรรมและปญัหา
การเล่นดนตรี การแพร่ระบาดยาเสพติด
ของเยาวชนในจังหวดั ของเยาวชนลดลง
ปตัตานี

13 โครงการพฒันาทกัษะ -เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ จัดอบรมเพื่อพฒันา 360,000      360,000      360,000      360,000      กลุ่มแม่บา้น สตรีแม่บา้นมีคุณภาพ ส านักปลัดฯ
ชีวติกลุ่มสตรีแม่บา้น แม่บา้น และครอบครัว คุณภาพชีวติและทกัษะ ในจังหวดัปตัตานี ชีวติที่ดี มีความรู้ 

ส่งเสริมคุณธรรมเด็ก ชีวติพื้นฐานของแม่บา้น เข้ารับการอบรมพฒันา สามารถถ่ายทอดความรู้
และเยาวชนซ่ึงเปน็ คุณภาพชีวติ ใหก้ับบคุคลในครอบครัว
ผลผลิตในสถาบนั อย่างทั่วถึง ชุมชนและสังคมได้รับ
ครอบครัวใหเ้ปน็คนดี ได้รับการพฒันาสู่สังคม
มีความสุขและมีคุณธรรม สันติสุข
-เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหส้ถาบนั
ครอบครัว 172
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14 โครงการประชุม -เพื่อระดมความคิดเหน็ ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าทอ้งถิ่น 200,000      200,000      200,000      200,000      ร้อยละ 60 ได้รับ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ส านักปลัดฯ
เชิงปฏบิติัการปอ้งกัน แลกเปล่ียนความรู้ในการ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ทราบปญัหาและ ได้รับทราบปญัหาและ
และแก้ไขปญัหาเด็ก แก้ปญัหาการมั่วสุมแหล่ง และเยาวชนในพื้นที่ แนวทางการ แนวทางการแก้ปญัหา
และเยาวชนมั่วสุม อบายมุขและส่ิงเสพติด จังหวดัปตัตานี แก้ปญัหาการมั่วสุม การมั่วสุมแหล่งอบายมุข
แหล่งอบายมุข ของเด็กและเยาวชน แหล่งอบายมุขและ และส่ิงเสพติดของเด็ก
และส่ิงเสพติดในจังหวดั กลุ่มเส่ียง ส่ิงเสพติดของเด็ก และเยาวชน
ปตัตานี -เพื่อเปน็ข้อมูลสรุปผล และเยาวชน ได้ข้อมูล ข้อสรุป

ปญัหาของเด็ก ผลปญัหาของเด็ก
และเยาวชนสู่การปอ้งกัน และเยาวชนที่ชัดเจน 
และแก้ไขที่ถูกวธิใีหล้ดลง แน่นอน ส่งผลให้
และหมดส้ินไป การปอ้งกันและแก้ไข

ถูกวธิ ีลดลงและหมดไป
15 โครงการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 1,000,000   1,000,000   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
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16 โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพื่อเสริมสร้าง และเพิ่ม ฝึกอบรมสัมมนา 2,000,000   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

17 โครงการเสริมสร้าง เพื่อเผยแพร่และเสริม- จัดอบรมใหค้วามรู้ 200,000      200,000      200,000      200,000      นักเรียน เยาวชน ก านัน ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจการสภาฯ 
ความรู้เกี่ยวกับ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธปิไตย ผู้ใหญ่บา้นและ มีความรู้เกี่ยวกับระเบยีบ
ประชาธปิไตยและ เกี่ยวกับกระบวนการ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนร้อยละ 80  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
การมีส่วนร่วมของ ประชาธปิไตย และการมี ประชาชนในพื้นที่จังหวดั ได้รับความรู้ความเข้าใจ กับการปกครองระบอบ
ประชาชนในพื้นที่ ส่วนร่วมของประชาชน ปตัตานี ประกอบด้วย เกี่ยวกับประชาธปิไตย ประชาธปิไตย
จังหวดัปตัตานี ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี นักเรียน เยาวชน ก านัน และสิทธหิน้าที่ของตน

ผู้ใหญ่บา้นและประชาชน มากยิ่งขึ้น
จ านวน  100  คน
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18 โครงการ อบจ.  เพื่อให ้อบจ.ได้พบปะกับ ผู้บริหาร หวัหน้าส่วน 100,000      100,000      100,000      100,000      ประชาชน ร้อยละ 90 อบจ.สามารถน าประเด็น กองกิจการสภาฯ
พบประชาชน ประชาชนเปน็ประจ า ราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับการบริการ และ ที่เปน็ปญัหาของทอ้งถิ่น

ทกุเดือนเพื่อรับทราบ ของ อบจ. พบปะ การพฒันาคุณภาพชีวติ มาแก้ไขได้ตรงตามความ
ประเด็นปญัหาต่างๆ เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ดีและได้รับการแก้ ต้องการของประชาขน
และเพื่อเปดิโอกาสให้ ในแต่ละอ าเภอ จ านวน ปญัหาอย่างทั่วถึง
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 12 อ าเภอ
ในการน าเสนอแนวทาง
แก้ไข

19 โครงการอบรมจริยธรรม เพื่อใหป้ระชาชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 40,000       40,000       40,000       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

20 โครงการค่ายอบรม เพื่อใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 150,000      150,000      150,000      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

21 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมสถาบนั จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 265,000      265,000      265,000      265,000      ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม กองแผนฯ
วชิาการครอบครัว ครอบครัวใหเ้ข้มแข็งดูแล ทางวชิาการในการ และทกัษะการอบรม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
สายใยแหง่รัก ลูกอย่างมีคุณภาพต้ังแต่ ส่งเสริมพฒันาการ เล้ียงดูเพื่อพฒันาการเด็ก และเพิ่มพนูทกัษะ

วยัทารกจนถึงวยัรุ่นใหม้ี ของเด็กใหส้มวยั  และสามารถตรวจ การดูแลเด็กได้อย่าง
พฤติกรรมที่เหมาะสม พฒันาการเด็กได้ถูกต้อง เหมาะสม

ร้อยละ 75
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22 โครงการพฒันาศักยภาพ - เพื่อพฒันาศักยภาพสตรี - จัดฝึกอบรมใหก้ับ 4,500,000   4,500,000   4,500,000   4,500,000   กลุ่มสตรีมุสลีมะห ์ สตรีมุสลีมะหม์ีคุณภาพ กอง
ครอบครัวมุสลิมจังหวดั มุสลิมใหม้ีคุณภาพชีวติ แกนน าสตรีมุสลิม ร้อยละ 80 สามารถน า ชีวติ ได้รับความรู้ที่ดี การศึกษาฯ
ปตัตานี ที่ดี - จัดทศันศึกษาดูงาน ความรู้มาประยุกต์ใช้ คู่คุณธรรมถูกต้อง

- เพื่อสตรีมุสลีมะหไ์ด้มี - จัดกิจกรรมวนัพบปะ ในชีวติประจ าวนั ตามหลักอัลอิสลาม
โอกาสแลกเปล่ียน มุสลีมะห์ และมีคุณภาพชีวติที่ดี สามารถน าความรู้
ความคิดเหน็ ไปปฏบิติัอบรมส่ังสอน

รวม จ านวน 22 โครงการ - - 13,595,000 12,815,000 12,765,000 12,765,000 - - -
22 22             20             19             19             
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   1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมศาสนา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ืออินทผาลัมและ 1,500,000   1,500,000   1,500,000   1,500,000   อบจ. สนับสนุนส่ิงของ ความสัมพนัธร์ะหวา่ง ส านักปลัดฯ
เทศกาลถือศีลอด ในการด าเนินกิจกรรม จัดท าโปสเตอร์ประชา บริโภคใหก้ับมัสยิด ผู้น าศาสนาและ
ในเดือนรอมฎอน ทางศาสนาใหก้ับมัสยิด สัมพนัธก์ าหนด ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ทางราชการเปน็ไปด้วยดี

ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ระยะเวลาละศีลอด
2 โครงการกีฬา อบจ.คัพ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000   ร้อยละ 90 ของ สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ

ภาคใต้ประจ าปี อันดีระหวา่งข้าราชการ อบจ.คัพ ภาคใต้ บคุลากรได้เข้าร่วม ใหเ้กิดขึ้นในหมู่คณะ
อบจ. 14 จังหวดัภาคใต้ ประจ าปี การแข่งขันกีฬา ข้าราชการที่เข้าร่วม

อบจ. ภาคใต้ประจ าปี การแข่งขัน
3 โครงการฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมใหค้รูผู้สอน ครูผู้สอนการอ่าน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่าน ท าใหค้รูผู้สอน กองกิจการสภาฯ 

ผู้สอนอัลกุรอ่าน อัลกุรอ่านตามแนว อัลกุรอานตามแนว หลักสูตรการสอน สามารถอ่านคัมภร์ี
ตามแนวกีรออาตี กีรออาตี สามารถอ่าน กีรออาตีในพื้นที่ อัลกุรอ่าน ร้อยละ 90 อัลกุรอ่านได้อย่าง

อัลกุรอ่านตามแนว จังหวดัปตัตานี   ถูกต้อง
กีรออาตีได้ และสามารถ จ านวน  2 รุ่น
ถ่ายทอดใหเ้ยาวชน  
รุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอด  
ต่อไป
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4 โครงการฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดอบรมครูโรงเรียน 300,000      300,000      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 การสอนใหม้ี
คุณภาพชีวติใหก้ับ ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น
นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ได้อย่างมีประสิทธผิล

5 โครงการอนุรักษก์ารท า เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวฒันธรรม 49,430       - - - ประชาชนได้รู้จัก ประชาชนได้รู้จักประเพณี กองแผนฯ
ขนมไทย ประเพณีวฒันธรรม พื้นบา้น และอาหาร วฒันธรรมทอ้งถิ่น วฒันธรรมทอ้งถิ่น

ทอ้งถิ่นชุมชน โบราณ และอาหารโบราณ มีความส านึกรัก 
และอาหารโบราณ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และอนุรักษป์ระเพณี

และอาหารโบราณ
6 โครงการรอมฎอนสัมพนัธ์ เพื่อรับทราบสภาพปญัหา จัดเวทแีลกเปล่ียนในการ 250,000      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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7 โครงการฟื้นฟ ูสืบสาน เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนใน จัดกิจกรรมวฒันธรรม 200,000      - - - เยาวชนได้รู้จักวฒันธรรม ประเพณีและวฒันธรรม กองแผนฯ
วฒันธรรมทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นได้เรียนรู้ความ ทอ้งถิ่น อ.ปะนาเระ ทอ้งถิ่นและเร่ืองราว ทอ้งถิ่นได้รับการส่งเสริม

ส าคัญ รู้จักวถิีชีวติ จ.ปตัตานี ในอดีตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 อนุรักษสู่์คนรุ่นต่อไป
รู้ถึงคุณค่าของ
ประวติัศาสตร์ในทอ้งถิ่น 
ความเปน็มาและ
วฒันธรรมประเพณี
ของทอ้งถิ่น อันจะสร้าง
ความภมูิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวฒันธรรม
ประเพณี

8 โครงการจัดงานพธิร่ีวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าชุมชน 600,000      600,000      600,000      600,000      ประชาชนที่เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม กอง
ละหมาดเนื่องในวนั ประเพณีและวฒันธรรม ผู้น าศาสนา เยาวชน กิจกรรม ร้อยละ 90 ในการอนุรักษป์ระเพณี การศึกษาฯ
ฮารีรอยอฮัจย์ อันดีงามของทอ้งถิ่น และประชาชนใน ได้ปฏบิติัศาสนกิจ และวฒันธรรมอันดีงาม

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ จ.ปตัตานี จ านวน ของทอ้งถิ่น รวมทั้งได้มี
ประชาชนในทอ้งถิ่นได้มี ประมาณ 5,000 คน โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนร่วมในการจัด ร่วมกันท ากิจกรรมในวนั วนัส าคัญทางศาสนา
กิจกรรมในวนัส าคัญ ฮารีรอยอฮัจย์
ทางศาสนาอิสลาม 
สร้างสายสัมพนัธ์
ความสามัคคี ความเปน็
อันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชน 179
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9 โครงการตาดีกาสัมพนัธ์ เพื่อใหน้ักเรียนและครู จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียน ครูและผู้บริหาร นักเรียน ครูและผู้บริหาร กอง
ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน งานตาดีกาสัมพนัธ์ ได้น าความรู้ที่ได้รับ ได้มีความรู้ การศึกษาฯ
ตาดีกาในพื้นที่ 5 จังหวดั ระดับอ าเภอ จังหวดั มาพฒันาการเรียน และประสบการณ์
ชายแดนภาคใต้ ได้มี และ 5 จังหวดัชายแดน การสอนใหม้ีประสิทธภิาพ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ความต่ืนตัว ศึกษาค้นควา้ ภาคใต้ มากยิ่งขึ้น จัดการเรียนการสอน
หาความรู้ทางด้าน
วชิาการ การกีฬา
และแลกเปล่ียนความรู้

10 โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมพฒันา - ผู้บริหาร ข้าราชการ 20,000       20,000       20,000       20,000       บคุลากรในสังกัด อบจ. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง
ระหวา่งส่วนราชการ การกีฬาในระดับองค์กร ลูกจ้างประจ า ปตัตานีได้เข้าร่วม สุขภาพพลานามัยที่ดี การศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหาร และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และพนักงานจ้าง แข่งขันกีฬา เกิดความสามัคคี
ส่วนจังหวดัปตัตานี พลานามัยที่ดีของ อบจ.ปตัตานี จ านวน ภายในศูนย์ราชการ ในหมู่คณะไปสู่ความ
องค์การบริหาร บคุลากร อีกทั้งเปน็การ 150 คน ศาลากลางจังหวดั ร่วมมือในการท างาน
ส่วนจังหวดักับองค์กร สร้างความสัมพนัธอ์ันดี ปตัตานี ในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น, ระหวา่ง ผู้บริหาร และหน่วยงานอื่น
หน่วยงานของรัฐ, ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
หน่วยงานเอกชน, และพนักงานจ้าง อบจ.
กลุ่มมวลชน,กลุ่มผู้น าฯลฯ ปน กับส่วนราชการ/
ประจ าปงีบประมาณ เอกชนในจังหวดัปตัตานี
2561
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11 โครงการคัดเลือกและ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ข้าราชการ บคุลากร 500,000      500,000      500,000      500,000      นักเรียนในสังกัด นักเรียนเกิดการพฒันา กอง
เข้าร่วมการแข่งขัน ใหน้ักเรียนในสังกัด ทางการศึกษา ที่เข้าร่วม ทกัษะด้านกีฬา การศึกษาฯ
กีฬานักเรียนสังกัด อปท มีทกัษะด้านกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีทกัษะด้านกีฬา เกิดความสามัคคี
ในรอบคัดเลือกระดับ มีร่างกายแข็งแรง อบจ.ปตัตานี จ านวน ในหมู่คณะ 
ภาคใต้และรอบชิง และเพื่อใหเ้กิดความ 70 คน เข้าร่วมโครงการ
ชนะเลิศในระดับประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจและมีความ คัดเลือก และเข้าร่วม

เปน็อันหนึ่งอันเดียวกัน การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหวา่งนักเรียนในสังกัด สังกัด อปท.
อบจ.ปตัตานี

12 โครงการเข้าค่ายนักกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียนสังกัด อบจ.ได้ 50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนทกุคนที่เข้าร่วม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กองการศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักกีฬาในการเข้าร่วม เข้าค่ายเพื่อเตรียมความ โครงการมีทกัษะด้านกีฬา กีฬามีความพร้อม
ทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่น พร้อมในการแข่งขันกีฬาฯ

13 โครงการพฒันา เพื่อส่งเสริมใหบ้คุลากร บคุลากรประจ าสนามกีฬา 50,000       50,000       50,000       50,000       บคุลารกประจ า บคุลากรประจ าสนามกีฬา กอง
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สนามกีฬาได้อบรมเชิง จ านวน 20 คน สนามกีฬาได้รับ เกิดทกัษะในการท างาน การศึกษาฯ

ปฏบิติัการ พฒันา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ความรู้เร่ืองการจัด มากขึ้น
การปฏบิติังานใหม้ีผล เชิงปฏบิติัการ สนามกีฬาเพิ่มขึ้น
สัมฤทธิสู์งสุด และพฒันา ร้อยละ80
บคุลากรสนามกีฬา
ในการดูแลสนามกีฬา
ใหเ้ปน็ที่ยอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอื่น
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14 โครงการเขาตูมจูเนียร์ เพื่อสร้างความรัก จัดการแข่งขันกีฬาฟตุซอล 100,000      100,000      100,000      100,000      โรงเรียนมีทกัษะด้านกีฬา สร้างความสามัคคี กอง
ฟตุซอลคัพ ความสามัคคี และชุมชนที่เข้าร่วมการ  มีทกัษะด้านกีฬา การศึกษาฯ

และความสัมพนัธท์ี่ดี แข่งขันมีความรัก และความสัมพนัธ์
ใหก้ับโรงเรียนและชุมชน ความสามัคคี มีสัมพนัธ์ ที่ดีกับโรงเรียนที่เข้าร่วม

ที่ดีต่อกัน ร้อยละ 90 การแข่งขัน
15 โครงการปรับปรุงทางเดิน เพื่อปรับปรุงทางเดิน ปตัูวหนอนไม่น้อยกวา่ 300,000      - - - ประชาชนและผู้ใช้บริการ ประชาชนและผู้ใช้บริการ กอง

ใหม้ีความสะดวกและ 797 ตร.ม. (ตามแบบ ร้อยละ100 มีความ มีความสะดวก การศึกษาฯ
ปลอดภยัระหวา่งเดิน อบจ.ปตัตานี ก าหนด) สะดวกและปลอดภยั และปลอดภยัในการใช้
ขึ้น-ลง อัฒจันทร์ บริการสนามกีฬา
ของประชาชน
และผู้ใช้บริการ

รวม จ านวน 15 โครงการ - - 8,919,430   8,370,000   8,370,000   8,370,000   - - -
15 15             12             12             12             
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   1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือกรวย เพื่อใช้ส าหรับการจัด จัดซ้ือกรวยพลาสติก 9,000          -  -  - ความพงึพอใจของ มีเคร่ืองมือส าหรับการ กองช่าง
พลาสติกสัญญาณเตือน ระเบยีบจราจร สัญญาเตือน ขนาด ประชาชนได้รับความ ปฏบิติังานต่าง ๆ ท าให้

ความสูง 0.50 ซม. ความปลอดภยั สามารถปฏบิติังานได้
มีคาด 2 แถบ รวดเร็วและปลอดภยั
จ านวน 20 อัน

2 โครงการจัดซ้ือรถขุด เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ  - 6,500,000   6,500,000   - ร้อยละ 20 มีที่พกั ท าใหส้ถานที่ราชการและ กองช่าง
ตีนตะขาบไฮดรอลิค เดือดร้อนและพฒันา ไฮดรอลิค ความจุบุ้งกี้ และเกิดความปลอดภยัใน บา้นพกัทางราชการได้มี

คุณภาพชีวติของราษฎร ไม่น้อยกวา่ 0.9 ลบ.ม. ชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัทั้งชีวติ
ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย และทรัพย์สิน
ขนส่ง กวา่ 14.5 แรมม้า 

จ านวน 2 คัน  
3 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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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี
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4 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 กิจกรรม

อุปกรณ์สุขภณัฑ์หอ้ง ต่าง ๆ ของจังหวดั
น้ าครบชุด จ านวน 2 คัน

5 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

6 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า  - 6,500,000    - 6,500,000   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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7 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000   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

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือเคร่ืองก าจัด  -  - 15,000,000   - อบจ.ปตัตานี ด าเนินการ อบจ.ปตัตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ก าจัดส่ิงเจือปนในน้ าเสีย เดือดร้อนและพฒันา ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ชนิดเร่งด่วน คุณภาพชีวติของราษฎร เร่งด่วน สามารถบ าบดั ส าหรับแก้ไขภยัแล้ง นวตักรรมของเคร่ือง

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

ร้อยละ 50
9 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพื่อบริการจัดเก็บขยะ จัดซ้ือถังขยะพร้อม 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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10 โครงการเซฟเวอร์ เพื่อจัดสร้างระบบจัด จัดซ้ือระบบเซฟเวอร์ 35,000       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
11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองมือ เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือส าหรับ - จัดซ้ือเคร่ืองติดไฟเบอร์ 85,000        -  -  - ท าใหก้ารปฏบิติังาน มีเคร่ืองมือส าหรับการ กองช่าง

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

อุปกรณ์ จ านวน ลงประมาณร้อยละ 30 รวดเร็วและปลอดภยั
1 เคร่ือง สวา่นกระแทก
ไร้สาย ความจุแบตเตอร่ี
18 v พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
- แทน่เจาะขนาด 1"
มอเตอร์ 2 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด 
- เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง
ขนาด 120 bar 
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 
1 เคร่ือง และเล่ือยยนต์
ไฟฟา้ความกวา้งโซ่ 
11.5 นิ้ว ก าลังไฟ 186
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(ต่อ) 700 W พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง
- แทน่เจียรคู่ก าลังไฟ
600 W พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 แทน่ 
และเล่ือยจิ๊กซอล์ไฟฟา้ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
1 เคร่ือง ก าลังไฟ 
400 Wอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง
และโต๊ะแทน่เล่ือย 
ก าลังไฟ 1800 W 
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

12 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
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13 โครงการจัดหาพื้นฟลอร์ เพื่อใหม้ีฟลอร์ส าหรับ จัดซ้ือพื้นฟลอร์ได้หรือ 50,000        -  -  - มีอุปกรณ์วสัดุพื้นฟลอร์ สามารถใช้ในการ กองช่าง
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ วสัดุสังเคราะหโ์ครง ส าหรับการปฏบิติังาน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบจ.ปตัตานี สร้างเหล็ก ของ อบจ.ปตัตานี ของ อบจ.ปตัตานี

ขนาด 1.00 ม. สามารถลดลงร้อยละ 15 ได้รวดเร็วและเปน็ระบบ
ยาว 2.00 ม. 
สูง 0.20 ม. พร้อมขา
ติดต้ังเหล็ก สูง 0.80 ม. 
และอุปกรณ์
จ านวน 50 แผ่น

14 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

15 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
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16 โครงการจัดซ้ือ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000        -  -  - จัดซ้ือได้ตาม เกิดความสะดวกและ กองช่าง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด เปา้หมายที่ก าหนด รวดเร็วในการปฏบิติังาน
แบบต้ังโต๊ะ รวดเร็ว โปรแกรมระบบ และพร้อมใช้

ปฏบิติัการส าหรับ ในการปฏบิติังาน
เคร่ืองไมโคร 
คอมพวิเตอร์ พร้อมแผ่น
CD-ROM ชุดติดต้ัง 
และโต๊ะ-เก้าอี้ 
จ านวน 2 ชุด

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 23,900        -  -  - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวกและ กองช่าง
ปร้ินเตอร์ เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED มีประสิทธภิาพ รวดเร็วในการปฏบิติังาน

รวดเร็ว จ านวน 2 เคร่ือง มากขึ้นร้อยละ 80
18 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600        -  -  - การปฏบิติังาน เกิดความสะดวกและ กองช่าง

ส ารองไป เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธภิาพ รวดเร็วในการปฏบิติังาน
จ านวน 2 เคร่ือง มากขึ้นร้อยละ 80

รวม จ านวน 18 โครงการ - - 4,988,500   31,480,000 50,000,000 10,000,000 - - -
18 11             7               4               2               
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   1.11 แผนงานการพาณิชย์
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1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อความสะอาดและมี จ้างเหมาบริการท าความ 216,000      216,000      216,000      216,000      ร้อยละ 80 ของ หอ้งน้ าและสภาพ กองคลัง
ท าความสะอาดบริเวณ สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด จ านวน 2 คน ประชาชนที่มาใช้ แวดล้อมภายใน
สถานีขนส่งจังหวดัปตัตานี บริการมีความ บริเวณสถานีขนส่ง

พงึพอใจ สะอาด

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพื่อรักษาความปลอด จ้างเหมาบริการรักษา 855,000      855,000      855,000      855,000      ประชาชนที่ใช้ ประชาชนมีความ กองคลัง
รักษาความปลอดภยั ภยัในชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัจาก บริการมีความ ปลอดภยัในชีวติและ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ของประชาชนตลอดจน ผู้บริการด้านรักษาความ ปลอดภยัและ ทรัพย์สิน สามารถ
จังหวดัปตัตานี ทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภยัส าหรับรักษา และสามารถ รักษาทรัพย์สินของ

ความปลอดภยัและ ปอ้งกันทรัพย์สิน ทางราชการได้
อ านวยความสะดวกแก่ ของทางราชการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ ได้ร้อยละ 80
และดูแลทรัพย์สินของ
ทางราชการ

3 โครงการจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม 18,000       - - - ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏบิติังานมีความ กองคลัง
ขาเหล็ก ที่เหมาะสมและเปน็ ขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว ผู้ปฏบิติังานมี คล่องตัว และหอ้ง

ระเบยีบ มีความสะดวก ประชุมมีความเปน็
เรียบร้อย ระเบยีบ เรียบร้อย
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ
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4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือโต๊ะขาเหล็กพบัได้ 20,000       - - - ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏบิติังานมีความ กองคลัง
ขาเหล็กพบัได้บโุฟเมก้า ที่เหมาะสมและเปน็ บโุฟเมก้าส าหรับ ผู้ปฏบิติังานมี คล่องตัว และหอ้ง
ส าหรับหอ้งประชุม ระเบยีบ พบัได้บโุฟเมก้า ขนาด มีความสะดวก ประชุมมีความเปน็

60x150x75 ซม. เรียบร้อย ระเบยีบ เรียบร้อย
จ านวน 10 ตัว

5 โครงการก่อสร้างและ เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างอาคารที่พกั 950,000      - - - ประชาชนที่ใช้ ประชาชนที่ใช้ กองคลัง
ปรับปรุงอาคาร ความเปน็ระเบยีบ ผู้โดยสาร  และจุดรับส่ง บริการมีความ บริการมีความ

เรียบร้อย สินค้าขนาดกวา้ง พงึพอใจ  พงึพอใจ และเกิด
5.50x15.00  และเกิดความเปน็ ความเปน็ระเบยีบ

ระเบยีบ เรียบร้อย เรียบร้อย  และได้รับ
ร้อยละ 80 ของ ความสบาย

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 2,059,000   1,071,000   1,071,000   1,071,000   - - -
5   5               2               2               2               
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   2.3 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างคูระบายน้ า เพื่อระบายน้ าด้านหลัง สร้างคูระบายน้ าด้านหลัง 500,000 - - - โรงเรียนสามารถระบายน้ า โรงเรียนสามารถระบายน้ า โรงเรียน
บริเวณด้านหลังอาคาร อาคาร อาคารทั้ง 4 อาคาร ออกจากโรงเรียนอย่าง ออกจากโรงเรียน บา้นตะบงิตีงี

รวดเร็ว ร้อยละ 100 ได้อย่างรวดเร็ว
ปอ้งกันการเพาะพนัธุ์
ของพาหะน าโรค

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 500,000     -            -            -            - - -
1   1               -            -            -            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดเจาะ เพื่อใหม้ีน้ าใช้ อุปโภค ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อม 12,000,000   -  -  - พื้นที่เปา้หมายมีน้ า สามารถแก้ไขปญัหา กองช่าง
บอ่บาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร ถังเก็บน้ า หมู่ที่ 5 อุปโภคบริโภค และเพื่อ การขาดแคลนน้ า ส าหรับ (ประชาคม)
บริโภคและการเกษตร อย่างพอเพยีง ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ การเกษตรอย่างพอเพยีง การอุปโภคบริโภค 

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ.ปตัตานี เกษตรกรรม 
ของประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ได้ทนั
ตามความต้องการ 
ปอ้งกันและบรรเทา
แก้ไขปญัหาวกิฤตการณ์
น้ าแล้ง รวมทั้งควบคุม
การใช้น้ าบาดาล 
ใหเ้หมาะสมกับศักยภาพ
และความจ าเปน็โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
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วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา  - 1,200,000    -  - พื้นที่การเกษตรตาม เพื่อใหป้ระชาชน กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล เปา้หมายมีน้ าใช้เพื่อการ มีน้ าใช้ในด้านอุปโภค (ประชาคม)
แบบบาดาล อุตสาหกรรม ขนาดถังความจุ เกษตรอย่างพอเพยีง บริโภคอุตสาหกรรม

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

ไฟฟา้และระบบประปา ระบบประปาสามารถ และระบบประปา โดย การซ่อมบ ารุงลง 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 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา 1,200,000    -  -  - ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค (ประชาคม)
แบบบาดาล ม.1 ขนาดถังความจุ เพยีงพอ
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 12 ลบ.ม. สูง 12 ม. 
จ.ปตัตานี
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 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
6 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์ เพื่อใหม้ีร้ัวแสดงขอบเขต ก่อสร้างร้ัว คสล. รอบ  - 650,000       -  - ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ท าใหม้ีพื้นที่จัดเจนและ กองช่าง

OTOP ของพื้นที่ศูนย์ OTOP พื้นที่ศูนย์ OTOP  ความ รักษาความปลอดภยั สวยงาม มีความปลอดภยั
ยาวรวม 250 ม. 
สูง 2.50 ม.

7 โครงการก่อสร้างอาคาร เปน็ศูนย์รวมในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000    -  -  - ประชาชนในอ าเภอกะพอ้ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
ศูนย์จริยธรรม บ.มะกอ ประชุมและติดต่อ จริยธรรม สามารถใช้อาคารส าหรับ อ.กะพอ้มีศูนย์ประชุม (ประชาคม)
ต.ปล่องหอย ประสานงานนักเรียน ขนาดกวา้ง 6.00 ม. การประชุมและจัด และสถานที่จัดกิจกรรม
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี ตาดีกาในพื้นที่ ยาว 12.00 ม. กิจกรรมร้อยละ 20 ต่าง ๆ 

สูง 2.50 ม.
8 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000    -  -  - อาคารได้มาตรฐาน ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ศูนย์จริยธรรม ม.3 มีสถานที่พบปะ ประชุม จริยธรรม ขนาดกวา้ง ตามแบบที่ก าหนด สถานที่พบปะสัมมนา (ประชาคม)
ต.ยะรัง อ.ยะรัง ได้สะดวก และเปน็ 6 ม. ยาว 12 ม. ประชุม ได้สะดวกยิ่งขึ้น
จ.ปตัตานี สถานที่จัดกิจกรรม สูง 3.20 ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการติดต้ังไฟ เพื่อปอ้งกันการเกิด ติดต้ังไฟสัญญาณจราจร 300,000      300,000       -  - ร้อยละ 10 ของบริเวณ ปอ้งกันภยัอันตรายที่ กองช่าง
สัญญาณจราจร อุบติัเหตุบนทอ้งถนน ไฟกระพริบ พลังงาน ทางแยกทางร่วมในถนน อาจเกิดขึ้นบนทอ้งถนน
ไฟกระพริบพลังงาน และเพิ่มความปลอดภยั แสงอาทติย์ขนาด 300 W ถ่ายโอนของ อบจ.ปน.
แสงอาทติย์ ขนาด ใหก้ับชีวติและทรัพย์สิน เสาสูง 4 ม. ได้รับการติดต้ังไฟ
300 เสา สูง 4 ม. จ านวน 10 จุด บริเวณ สัญญาณจราจรไฟ
จ านวน 10 จุด ทางแยกถนนทางหลวง กระพริบแก้ปญัหาอุบติั
ถนนทางหลวงทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นของ อบจ.ปตัตานี เหตุและความปลอดภยั
ของ อบจ.ปตัตานี

10 โครงการติดต้ังสัญญาณ เพื่อเพิ่มความปลอดภยั จ้างติดต้ังสัญญาณเตือน 100,000       -  -  - อุบติัเหตุลดลง ลดอุบติัเหตุจราจร กองช่าง
เตือนทางจราจร ในการขับขี่ จราจร เช่น ไฟเตือน ร้อยละ 70 และอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

แบบโซล่าเซลล์และ
ลูกบอลสะทอ้นแสง
บนถนนของ อบจ.ปน.

11 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพื่อความปลอดภยัใน ก่อสร้างร้ัว คสล. 150,000       -  -  - เพิ่มความปลอดภยั เจ้าหน้าที่ได้รับความ กองช่าง
บริเวณบา้นพกัข้าราชการ ทรัพย์สิน และความเปน็ ยาว 39.00 ม. ร้อยละ 10 ปลอดภยัในทรัพย์สิน
อบจ.ปตัตานี ระเบยีบเรียบร้อย สูง 2.00 ม.

ประตูเหล็กกวา้ง 4.00 ม.
สูง 2.00 ม.
จ านวน 2 บาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปรับปรุงอาคาร เปน็ศูนย์รวมในการ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึก 1,500,000    -  -  - ประชาชนในอ าเภอ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง
ศูนย์ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพกับประชาชน อาชีพ ยาว 30.00 ม. ปะนาเระ สามารถใช้ อ.ปะนาเระ (ประชาคม)
ต.ควน อ.ปะนาเระ ในพื้นที่ โดยท าการซ่อมแซม อาคารส าหรับฝึกอาชีพ มีสถานที่ฝึกอาชีพ
จ.ปตัตานี และต่อเติม (อาคารเดิม) ร้อยละ 20 

จุดที่ต้ัง N 06 45 14
E 101 29 05

รวม จ านวน 12 โครงการ - - 33,250,000 2,150,000   2,000,000   -            - - -
12 9               3               1               -            
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โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย
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งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ที่



   2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อก าจัดของเสีย ปรับปรุงอาคาร 75,000        -  -  - ลดปริมาณขยะของเสีย สภาพแวดล้อมความ กองช่าง
รวบรวมของเสียอันตราย อันตรายชุมชนในเขต กวา้ง 4.00 ม. ที่เปน็อันตราย เปน็อยู่ในชุมชนดีขึ้น
ชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปตัตานี ยาว 8.00 ม.
อุตสาหกรรม (รายละเอียดตามแบบ
ปตัตานี แปลนที่ก าหนด)

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 75,000       -            -            -            - - -
1   1               -            -            -            
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี
2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว



   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง 5,887,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0075 บ.จะบงั มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
โต๊ะก-ูบ.สาบนั ปลอดภยั  ข้างละ 1.00 ม. 
ต.ตันหยงดาลอ ยาว 1,973 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

2 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 9,076,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนที่ 1) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 2.00 กม.
จ.ปตัตานี

3 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  - 8,818,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนที่ 2) กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 1.941 กม.
จ.ปตัตานี 199
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส 9,976,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภยั  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,900  ม.

5 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส - 9,976,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภยั  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,900  ม.

6 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส  -  - 8,315,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม ฟลัทค์อนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภยั  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,614  ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

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



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

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

12 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 9,849,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บ.บอ่ม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,300 ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 9,835,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บ.บอ่ม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,300 ม.

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

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

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

18 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 9,908,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
3006 แยกทางหลวง ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
หมายเลข 410-บ.ปยูุด ระยะทาง 2,945 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี
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19 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 8,968,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
3018 บ.มูหลง-บ.ตาแกะ ปลอดภยั  ข้างละ 1.00 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

ระยะทาง 1,974 ม.
20 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 9,890,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟลัต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3056 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.โคกโหนด-บ.ควนแปลงงู ปลอดภยั  1.00 ม. หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,300 ม.

21 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 9,510,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3061 บ.ปา่ไร่ มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
 -บ.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  1.00 ม. หนา 0.035 ม.
จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,541 ม.

22 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 9,843,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.6041 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.ดอนเค็ต-บ.นาประดู่ ปลอดภยั  1.00 ม. หนา 0.04 ม.
(ตอนที่ 1) อ.โคกโพธิ์ ระยะทาง  3,300 ม.
จ.ปตัตานี 205
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23 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 9,891,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4055 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.คลองช้าง-บ.ควนโนรี ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. 
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ระยะทาง 3,320 ม.

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

25 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 9,190,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
3085 แยกทางหลวง ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
หมายเลข 4082 ระยะทาง 2,030 ม.
บ.จาเราะบองอ (ตอนที่2)
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี
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26 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 4,092,000    - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3037 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.บางตาหยาด -บ.ไม้แก่น ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. 
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ระยะทาง 1,039 ม.

27 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 9,813,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4057 มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 ม. เดินทาง
บ.วงักวา้ง-บา้นเปี้ย ปลอดภยั  ระยะทาง 5,582 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,239,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์คอน ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
กรีตสาย ม.5 ต.ยามู - มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. ยาว 580 ม. เดินทาง
ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
จ.ปตัตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
29 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,164,000    - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์คอน ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
กรีตสายบา้นกาเระ ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ละหาร - บา้นจลาโก ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
ม.6 ต.มะนังดาล า 0.15 ม. ผิวแอสฟลัท ์
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม. 207
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30 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,149,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.7 ต.ปา่ไร่ มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม.ยาว 1,650 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน - ต.คอลอ ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
ตันหยง อ.หนองจิก 0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

31 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 8,692,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1  มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 เดินทาง
ต.ควนโนรี - ม.5 ปลอดภยั  ม. เสริมหนิคลุกหนา
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ ์ 0.15 เมตร ผิวแอสฟลัต์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

32 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,664,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม.ยาว 1,280 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ ์- ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
ต.คอลอตันหยง -  0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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33 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 8,606,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. เดินทาง
บ.ปลักปรือ ม.1 - ปลอดภยั   เสริมหนิคลุกหนา 
ต.ม่วงเต้ีย - ต.ดาโต๊ะ 0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์
จ.ปตัตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

34 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,003,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.5  มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม.ยาว1,700 ม. เดินทาง
ต.บางโกระ - ม.1 ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
ต.ทา่เรือ  อ.โคกโพธิ์ ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

35 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 12,090,000   -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 เมตร เดินทาง
ต.ปา่บอน -ม.2 ปลอดภยั  ยาว 2,850 ม. เสริม
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ ์ หนิคลุกหนา 0.15 ม. 
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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36 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,508,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. เดินทาง
ต.ตะโล๊ะกาโปร์ - ม.1 ปลอดภยั  ยาว 2,400 ม.
ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง เสริมหนิคลุก 
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม

37 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,261,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นคลอง มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ม.1 ต.ดอน - ม.1 ปลอดภยั  ยาว 1,900 ม.
ต.ตันหยงจึงงา เสริมหนิคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.

38 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,585,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบา้นบองอ ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. ยาว 950 ม. เดินทาง
ต.ตรัง - ม.4 ต.เกาะจัน ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
อ.มายอ จ.ปตัตานี  0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์

คอนกรีต หนา 0.04 ม. 210
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39 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,830,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นกาโด มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. ยาว 750 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ตรัง - ต.ปะโด ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
อ.มายอ จ.ปตัตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟลัต์ 

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
40 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,267,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. เดินทาง
ต.เกาะจัน - ม.2 ปลอดภยั  ยาว 1,400 ม.
ต.กระเสาะ อ.มายอ เสริมหนิคลุก 
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.

41 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,396,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. ยาว 900 ม. เดินทาง
ต.มายอ - ม.1 ต.ถนน ปลอดภยั  เสริมหนิคลุก 
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.
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42 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,097,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. เดินทาง
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ - ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. 
ม.4 ต.พเิทน หนา 0.15 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
43 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,002,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นโตะชูด มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. เดินทาง
ม.6 ต.พเิทน ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง - ต.ลางา เสริมหนิคลุก
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.

44 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,358,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัทค์อน ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
กรีตสายบา้นสะพานหนิ มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวแอสฟลัทติ์ก เดินทาง
ม.4 ต.ดอนทราย- ปลอดภยั  คอนกรีต กวา้ง 5. ม. 
บ.ม่วงชุม ม.2 ยาว 1,860 ม. 
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น หนา 0.04 ม. เสริมหนิ
จ.ปตัตานี คลุก หนา 0.15 ม. 212
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45 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,359,000    - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายมัสยิด - มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. เสริมหนิคลุก เดินทาง
พรุโลท ูม.6 ต.ปล่องหอย ปลอดภยั  หนา 0.15 ม. ระยะทาง
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี 1,090 ม. ผิวแอสฟลัท์

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

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1 ต.ยามู มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วงที่ 1 กวา้ง 15.50 ม. เดินทาง
-ม.3 ต.บางป ูอ.ยะหร่ิง ปลอดภยั  ยาว 600 ม. เสริม
จ.ปตัตานี หนิคลุกหนา 0.15 ม.

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

47 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,259,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1,3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ต.ตาลีอายร์ - ต.ปลุากง ปลอดภยั  เสริมหนิคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม. 

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม. 213
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48 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,970,000    -  - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.สาบนั- ม.1 ปลอดภยั  ยาว 1,800 ม.
ต.ตันหยงดาลอ เสริมหนิคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.10 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

49 โครงการถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,644,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.5-ต.ควนโนรี มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์ม.3 ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม.
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน เสริมหนิคลุก 
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.
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50 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,630,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1,3 มีความสะดวก รวดเร็ว (ช่วงที่ 1) กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.บา้นนอก-ม.5 ปลอดภยั  ยาว 675 ม.
ต.บา้นกลาง อ.ปะนาเระ  เสริมหนิคลุก
จ.ปตัตานี หนา 0.15 ม. (ช่วงที่ 2)

กวา้ง 4 ม. ยาว 325 ม. 
เสริมหนิคลุก
หนา 0.15 ม.
ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

51 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,989,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้น มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 636 ม. เดินทาง
ปลุามาวอ ม.5 ต.ดอน ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. เสริมหนิคลุก
อ.ปะนาเระ - ม.4 หนา 0.15 ม. 
บ.หวัคลอง ต.บา้นนอก ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.
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52 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 8,205,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.บาลูกา มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 2,185 ม. เดินทาง
สะแลแม ม.4 ต.ปะโด ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
อ.มายอ - บ.ลานควาย 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.
ต.กอล า อ.ยะรัง ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม

53 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 4,623,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.ปาเซตีงี มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,500 ม. เดินทาง
-บ.บอืแต ม.1, ม.8 ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
ต.ตะโละดือรามัน 0.15 ม. กวา้ง 4 ม.
อ.กะพอ้-บ.ตะบงิรูโบะ ระยะทาง 1,600 ม.
ม.4 ต.มะนังดาล า ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

54 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,007,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,300 ม. เดินทาง
ต.ละหาร- ต.ตะลุบนั ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม. 216
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55 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,703,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ตะบิ้ง - บ.จ่ากอง ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
ม.6 ต.ปะเสยะวอ 0.15 ม. ขนาดกวา้ง
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี 5 ม. ผิวแอสฟลัต์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
56 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,798,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.บาเลาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวา้ง 5 ม. เดินทาง
ม.5 - บ.ทา่กุน ปลอดภยั  ยาว 2,000 ม. 
ต.ปะเสยาวอ - ม.4 หนา 0.15 ม. 
บ.ปา่ทุ่ง ต.บางเก่า ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
อ.สายบรีุ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

57 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,754,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.ทา่เรือ - มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 4 ม. ระยะทาง เดินทาง
บ.ล้อแตก ม.5 ปลอดภยั  1,955 ม. เสริมหนิ
ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ คลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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58 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,167,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต  ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.5 - มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมหนิคลุกหนา เดินทาง
ต.ทรายขาว - ม.3 ปลอดภยั   0.15 ม. กวา้ง 4 ม.
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ ยาว 2,435 ม.
จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต

หนา 0.04 ม.
59 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,097,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมหนิคลุกหนา เดินทาง
บ.เตราะหมอชาย ม.3 ปลอดภยั  0.15 ม. กวา้ง 5 ม.
ต.ทุ่งพลา - ม.1 ยาว 850 ม. 
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ ์ ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

60 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,438,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 800 ม. เดินทาง
บ.ม่วงหวาน ม.2 ปลอดภยั  กวา้ง 4 ม. เสริมหนิ
ต.สาคอบน - ม.2 คลุกหนา 0.15 ม.
ต.ปาหนัน อ.มายอ ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

218

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,661,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.ถนนตก มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,765 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ถนน - ต.มายอ ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
จ.ปตัตานี 0.15 ม. กวา้ง 5 ม.

ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

62 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,413,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.อาเนาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,666 ม. เดินทาง
บากา - บ.ทุ่งโพธิ ์ม.5 ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา
ต.ลิปะสะโง-เชื่อมต่อ 0.15 ม. กวา้ง 6 ม.
ทางหลวงแผ่นดินสาย ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
ปตัตานี-ยะลา หนา 0.04 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

63 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 9,167,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นปรัง มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 2,080 ม. เดินทาง
ม.2 ต.ทา่ก าช า - ม.9 ปลอดภยั  เสริมหนิคลุกหนา 
บ.ใหม่วทิยา ต.บอ่ทอง 0.15 ม. กวา้ง 6 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม. 219
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64 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 8,300,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. เสริม เดินทาง
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก ปลอดภยั  หนิคลุกหนา 0.15 ม. 
 - ม.4 ต.ปะกาฮารัง ยาว 2,236 ม. 
อ.เมือง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
65 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,662,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นปากา มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม. ยาว เดินทาง
ลือซง (ริมคลอง ปลอดภยั  1,726 ม. เสริมหนิคลุก
ชลประทาน) ม.6 หนา 0.15 ม. 
ต.ดอนรัก - ต.ตุยง ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต 
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

66 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,673,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. ระยะทาง เดินทาง
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน- ปลอดภยั  1,788 ม. เสริมหนิคลุก
ต.คอลอตันหยง หนา 0.15 ม. ผิว
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี แอสฟลัต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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67 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลาดยาง 1,707,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีตกวา้ง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สาย ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว 5 ม. หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.รูสะมิแล - ต.ปะกา ปลอดภยั  ยาว 450 ม.
ฮารัง อ.เมือง จ.ปตัตานี ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต

หนา 0.04 ม.
68 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 5,359,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีตเสริม ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายบา้นข่าลิง มีความสะดวก รวดเร็ว หนิคลุกหนา 0.15 ม. เดินทาง
ม.1 ต.พเิทน ปลอดภยั   กวา้ง 5 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง - ม.6 ยาว 1,420 ม.
ต.ลุโบะ๊ยิไร อ.มายอ ผิวแอสฟลัต์คอนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

69 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,932,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบา้นกูนิง ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ต.เขาตูม อ.ยะรัง ปลอดภยั  ยาว 500 ม. 
จ.ปตัตานี - บ.วงัพญา หนา 0.15 ม.
อ.เมือง จ.ยะลา
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70 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,079,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุกสาย ม.1 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.กอล า - บ.ดูซงปาแย มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ม.2 ต.เมาะมาวี ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง  จ.ปตัตานี

71 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก 1,887,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหนิคลุกสาย ม.1 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.บางตาวา - ม.8 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ตุยง อ.หนองจิก ปลอดภยั  ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

72 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์ 2,398,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย บ.กอแล มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
มิและ ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภยั  ยาว 700 ม.
อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.10 ม.

73 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,396,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยาง สาย ม.2 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 8.00 เมตร ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ม่วงเต้ีย - ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ตาเซะ อ.เมือง ปลอดภยั  หนา 0.03 ม.
จ.ปตัตานี
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74 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์ 4,051,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต ม.4 สาย อบจ. มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ปน.3044 บา้นเขาวงั ปลอดภยั  ยาว 500 ม.
อ.มายอ-บา้นปลูากาซิง หนา 0.04 ม.
ม.4 ต.กอล า อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

75 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างคูระบายน้ า 3,500,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.กาหยี ม.3 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตะโละดือรามัน มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,500 ม. เดินทาง
อ.กะพอ้ จ.ปตัตานี - ปลอดภยั  ลึก 1.50 เมตร
บ.เชิงเขา ต.บลูาสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส

76 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 5,800,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.6 สายล าหยัง- ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ทุ่งแรด ต.ทรายขาว- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 4,200 ม. เดินทาง
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  หนิคลุกหนา 0.20 ม.
จ.ปตัตานี

77 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 3,300,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.1 สายกลางบา้น ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ตก อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ปลอดภยั  หนา 0.15 ม. 223
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78 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 4,800,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.6 สายปอเนาะ ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
เก่า ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ช้างไหต้ก อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

79 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 5,100,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ต.ปาหนัน- ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.สาคอบน อ.มายอ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี ปลอดภยั  หนิคลุกหนา 0.15 ม.

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

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

หนิคลุก 0.15 ม.
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82 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์ 6,900,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สาย บ.กาแล มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,300 ม. เดินทาง
กือหมิ ม.5 ต.คอลอ ปลอดภยั  หนิคลุก 0.10 ม.
ตันหยง - ม.2 ต.ยาบี หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี

83 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์ 1,850,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตพร้อม ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 8.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ลานจอดรถบริเวณ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 250 ม. และลาน เดินทาง
โรงเก็บเคร่ืองจักรกล ปลอดภยั  แอสฟลัต์ขนาดพื้นที่
อบจ.ปตัตานี ไม่น้อย 850 ม2

84 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ข้ามคลองระหวา่ง ถนนในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 7 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.2 ต.ตาลีอายร์ กับ ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 10 ม. เดินทาง
ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง ปลอดภยั  
จ.ปตัตานี

85 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,637,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย บ.ปาเส ม.4 ถนนในการคมนาคม ขนาดกวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตาลีอายร์ - ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 400 ม. เดินทาง
ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี
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86 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ โครงการเสริมผิวจราจร 3,768,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายสามแยกบา้นทา่ก าช า มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 8 ม. เดินทาง
ต.ทา่ก าช า เชื่อมต่อ ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม. 
บา้นบางทนั ต.บางเขา หนา 0.04 ม.

87 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล  - 10,000,000   -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ข้ามหมู่บา้น ม.4 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 7 ม. ยาว 120 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ทา่ก าช าถึง ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว เดินทาง
ต.บางเขา อ.หนองจิก ปลอดภยั  
จ.ปตัตานี

88 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 4,500,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสายปอเนาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวา้ง 6 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภยั  ยาว 1,500 ม. 
อ.เมือง จ.ปตัตานี- หนา 0.04 ม.
ปะกาลียะ ม.2 
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก 
จ.ปตัตานี
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89 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 4,322,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ขนาด ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบา้นกะมิยอ- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม.ยาว1,000 ม. เดินทาง
บา้นคลองมานิง ปลอดภยั  หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง
ต.คลองมานิง อ.เมือง กวา้งข้างละ 1 ม. 
จ.ปตัตานี ยาว 1,000 ม. 

หนา 0.04 ม.
90 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,191,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดผิวจราจร เดินทาง
3032 บา้นทา่น้ าตะวนัตก ปลอดภยั  กวา้ง 6 ม. 
บา้นคอกกระบอื ยาว 1,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

91 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,900,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสาย ม.4 ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟลัท์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตาลีอาร์-บอ่ม่วง มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.บาโลย-ต.ตาลีอายร์ ปลอดภยั  ยาว 1,200 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

หนิคลุกหนา 0.10 ม. 
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92 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนเลียบพรุคอ  - 4,650,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบพรุคอ สาย บ.กอลี ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.6- บ.ตะโละและห์ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. เดินทาง
ม.7-ม.6 บ.กอลอกาปะ ปลอดภยั  ดินถม 0.04 ม.
ต.กะรุบ ีอ.กะพอ้ ลูกรัง 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

93 โครงการยกระดับถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนเลียบพรุคอ  - 2,900,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุกสายพงตือเบาะ ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.5 บ.มือลอ ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. เดินทาง
ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ ปลอดภยั  ดินถม 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

94 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3,800,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ลาดยาง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สายบ.ตะกูโบ มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.สาคอบน อ.มายอ- ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม.
บ.มาปะ ต.ระแวง้ ลงหนิคลุก หนา 0.10 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หนา 0.03
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95 โครงการสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 9,300,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสาย ถนนในการคมนาคม ลาดยาง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
บ.สาคอบน ต.สาคอบน- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6 ม. เดินทาง
บ.สมาหอ ต.สาคอใต้ ปลอดภยั  ยาว 2,500 ม.
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนิคลุก 0.10 ม.

หนา 0.03 ม.
96 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สาย ม.7 บ.ต้นซ่าน มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5 ม. เดินทาง
ต.แม่ลาน-บ.ปลักใหญ่ ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม.
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี

97 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนเสริมผิว  - 7,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม จราจรแบบแอสฟลัท์ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
สาย บ.ควน ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
ต.ทา่เรือ-บ.ชะเมา ปลอดภยั  ยาว 3,500 ม.
ม.1 ต.นาเกตุ หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี
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98 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล.  - 1,500,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายตันหยงเปาว ์ ถนนในการคมนาคม กวา้ง 8 ม. ยาว 15 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ทา่ก าช า-บา้นแคนา มีความสะดวก รวดเร็ว เดินทาง
ต.บางเขา อ.หนองจิก ปลอดภยั  
จ.ปตัตานี

99 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ปรับปรุงถนนหนิคลุก 1,400,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย บ. ถนนในการคมนาคม กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ปายอดุนง ม.4 ต.สะนอ- มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.20 ม. เดินทาง
บ.ปรือเยาะ ม.2 ปลอดภยั  
ต.สะนอ อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

100 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างทางลาดยาง  - 3,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กวา้ง 6 ม. เดินทาง
บ.ลางา ม.4 ต.สะนอ- ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม.
บ.ต้นทเุรียน ม.6 หนิคลุก 0.10 ม. 
ต.ยะรัง อ.ยะรัง ผิวแอสฟลัทค์อนกรีต
จ.ปตัตานี หนา 0.03 ม.

101 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 4,300,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก ม.6 ต.ทา่เรือ- ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.โคกโพธิ์-ม.3 ต.ปา่ไร่ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี ปลอดภยั  หนา 0.20 ม. 230
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102 โครงการบกุเบกิถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ บกุเบกิถนนลูกรัง 1,950,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลูกรัง ม.5 ต.ควนประ ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.นาประดู่ - ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  ลูกรัง 0.30 ม.
จ.ปตัตานี หนิคลุกหนา 0.15 ม.

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

103 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล.  - 2,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.ต้นซ่าน- ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
บ.ปลักใหญ่ ม.9 มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  ยาว 500 ม.
จ.ปตัตานี

104 โครงการก่อสร้างพื้น เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างพื้นคอนกรีต 1,500,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็กพร้อมราง ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
พร้อมรางคอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตพื้นที่ไม่น้อย เดินทาง
(หน้าอาคารอัฒจันทร์) ปลอดภยั  กวา่ 1,100 ตร.ม.
สนามกีฬากลาง
อบจ.ปตัตานี
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105 โครงการซ่อมสร้างและ เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างและเสริมผิว 2,850,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม จราจรแอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต ต.ทุ่งพลา มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธิ ์- ม.1 ต.ปา่ไร่ ปลอดภยั  ยาว 945 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี หนา 0.05 ม.

(ลงหนิคลุก 0.10 ม.
ยาว 350 ม.)

106 โครงการซ่อมสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างถนน 4,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย อบจ.ปน.3074 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
บ.ยามูเฉลิม - บ.บอืแน มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
ปแีน อ.ยะรัง ปลอดภยั  หนิคลุกหนา 0.10 ม.
จ.ปตัตานี ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟลัทค์อนกรีตหนา
0.03 ม.

107 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 2,409,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.กาหยี ม.3 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.50 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.ตะโละดือรามัน มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 700 ม. เดินทาง
อ.กะพอ้ - บ.เชิงเขา ปลอดภยั  หนา 0.05 ม.
ต.บลูกาสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส
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108 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน 1,650,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย ม.1 ต.ปลุากง- ถนนในการคมนาคม กวา้ง 4.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหร่ิง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,100 ม. เดินทาง
จ.ปตัตานี ปลอดภยั  โดยยกระดับลูกรัง

หนา 0.20 ม.
ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

109 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ต.กะดุนง - ม.5 ปลอดภยั  ยาว 1,200 ม.
ต.ตะบิ้ง อ.สายบรีุ หนา 0.04 ม. เสริม
จ.ปตัตานี หนิคลุกหนา 0.05 ม.

110 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 1,960,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หนิคลุก สาย ม.2 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.นาเกตุ - ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี
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111 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์  - 11,302,000   -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ม.3 ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน- มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ควนโนรี ปลอดภยั  ยาว 3,180 ม.
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี หนา 0.05 เมตร

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

แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีตกวา้งข้างละ ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0001 มีความสะดวก รวดเร็ว 7.00 ม. จ านวน 2 ช่อง เดินทาง
เข้าทา่เทยีบเรือประมง ปลอดภยั  จราจร ยาว 250 ม.
ปตัตานี ต.บานา หนา 0.04 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี

113 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 1,130,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0002 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 486 ม. เดินทาง
ทา่เทยีบเรือเก่า-ทา่เทยีบ ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
เรือใหม่ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปตัตานี
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114 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์  - 2,747,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม กวา้ง 14.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0005 มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 525 ม. เดินทาง
สายภายในเขต ปลอดภยั  หนา 0.04 ม.
อุตสาหกรรม B6
ต.บานา  อ.เมือง
จ.ปตัตานี

115 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 5,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัทค์อนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
ถนนสาย ปน ถ1-0048 ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
รอบเมืองโบราณยะรัง ยาว 1,645 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

116 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0006 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.แบรอจะรัง-บ.จือโซะ ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะลุโบะ-ต.บานา ยาว 2,000 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี
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117 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 3,525,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0006 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.แบรอจะรัง-บ.จือโซะ ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะลุโบะ-ต.บานา ยาว 1,441 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี

118 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 2,957,500   -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0007 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 ม.
ต.บานา-ต.คลองมานิง ยาว 1,183 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี

119 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 5,675,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,270 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี
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120 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,000 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

121 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,000 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

122 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 1,650,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0010 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.สระมาลา-บ.ตาเนาะ ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง-ต.กะมิยอ ยาว 0.649 ม.
อ.เมือง จ.ปตัตานี
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123 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 2,250,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0012 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.สะนิง-บา้นสระมาลา ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.บาราเฮาะ- ยาว 0.900 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง 
จ.ปตัตานี

124 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 4,940,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0018 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.มูหลง-บ.ตาแกะ ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ราตาปนัยัง-ต.ตาแกะ ยาว 1,974 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

125 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 6,107,500    -  -. ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปลูากง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปลุากง ยาว 2,443 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี
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126 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปลูากง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปลุากง ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

127 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปลูากง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปลุากง ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี

128 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์ 6,930,000    - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
ปน ถ.1-0028 บ.ปาเส- ปลอดภยั  ยาว 2,769 ม.
บ.ตาหมน ต.ปยิามุมัง-
ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง 
จ.ปตัตานี
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129 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0029 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นอก-บ.กะดี ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ ยาว 2,000 ม.
ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง
จ.ปตัตานี

130 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0029 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นอก-บ.กะดี ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ทา่ข้าม อ.ปะนาเระ ยาว 2,000 ม.
ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง
จ.ปตัตานี

131 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 5,940,000    - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,375 ม.
ต.เมาะมาว,ี ต.กอล า,
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี 240
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132 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,000 ม.
ต.เมาะมาว-ีต.กอล า-
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี

133 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 4,475,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0058 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.วงักวา้ง ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ปา่ไร่ ยาว 1,900 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

134 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,000 ม.
ต.เมาะมาว,ี ต.กอล า,
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปตัตานี 241
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135 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ.1-0089 บ.นางโอ- ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.ปรีกี ต.แม่ลาน- ยาว 800 ม.
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน 
จ.ปตัตานี

136 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0089 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.ปรีกี ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ม่วงเต้ีย ยาว 2,000 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี

137 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0089 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.ปรีกี ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ม่วงเต้ีย ยาว 2,000 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปตัตานี
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138 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0085 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
4157-บ.คอกกระบอื ยาว 2,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

139 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 5,000,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0085 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
4157-บ.คอกกระบอื ยาว 2,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

140 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0084 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
42-บ.เกาะชะนี ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง-อ.ปะนาเระ
จ.ปตัตานี
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141 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 2) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0084 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
42-บ.เกาะชะนี ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง-อ.ปะนาเระ
จ.ปตัตานี

142 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  -  -  - 3,140,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 3) ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0084 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
42-บ.เกาะชะนี ยาว 1,253 ม.
อ.ยะหร่ิง-อ.ปะนาเระ
จ.ปตัตานี

143 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์ 5,110,000   5,000,000   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนที่ 1 ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0078 มีความสะดวก รวดเร็ว และตอนที่ 2) เดินทาง
สาย บ.โสร่ง ต.เขาตูม- ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี - ยาว 2,044 ม.
บ.ตลาดเก่า อ.เมือง
จ.ยะลา
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144 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟลัต์  - 3,000,000    - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟลัต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ถนนสาย ปน ถ.1-0081 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
บ.กอล า-ต.เมาะมาวี ปลอดภยั  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ยาว 1,200 ม.

145 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,575,000   3,575,000   3,575,000   3,575,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
039/2557  ม.7 ปลอดภยั  ยาว 1,000 ม.
ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน- หนา  0.04 ม. 
ต.คอลอตันหยง ลงหนิคลุกหนา 0.05 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้นN 06 42 53

E 101 13 17
พกิัดส้ินสุด N 06 43 8
E 101 13 11
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146 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,668,500    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 7.00 ม. เดินทาง
บ.คูระ ต.ม่วงเต้ีย ปลอดภยั  ยาว 920.00 ม.
อ.แม่ลาน-ม.4 ต.ตาเซะ หนา 0.04 ม. 
อ.เมือง จ.ยะลา (พื้นที่ไม่น้อยกวา่

6,380 ตร.ม.)
พกิัดเร่ิมต้นN 06 40 36
E 101 16 45
พกิัดส้ินสุด N 06 40 35
E 101 16 44

147 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000   3,500,000   4,100,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
ต.ยาบ ีอ.หนองจิก- ปลอดภยั  ยาว (ป ี61)1,000.00 ม.
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง ยาว (ป ี62)1,000.00 ม.
จ.ปตัตานี ยาว (ป ี63)1,200.00 ม.

หนา  0.04 ม. 
พกิัดเร่ิมต้นN 06 45 32
E 101 14 29
พกิัดส้ินสุด N 06 44 19
E 101 15 40
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148 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีตสาย ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 6.00 ม. เดินทาง
ต.คอลอตันหยง ปลอดภยั  ยาว 1,000.00 ม.
อ.หนองจิก - ถนนส่ีเลน หนา 0.04 ม.
สาย 418 ต.ยาบี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้นN 06 45 46

E 101 13 13
พกิัดส้ินสุด N 06 45 45
E 101 13 34

149 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,100,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
ต.คลองใหม่ - ม.1 ปลอดภยั  ยาว 900.00 ม.
ต.ยาบ ีอ.หนองจิก หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี ลงหนิคลุกหนา 0.15 ม.

พกิัดเร่ิมต้นN 06 45 24
E 101 14 23
พกิัดส้ินสุด N 06 45 37
E 101 14 6
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 4,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย ม.5 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.คอลอตันหยง- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000.00 ม. เดินทาง
ต.ปโุละปโุย อ.หนองจิก ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้นN 06 45 51

E 101 14 4
พกิัดส้ินสุด N 06 45 53
E 101 14 06

151 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟลัต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
คอนกรีต สายออเลาะ มีความสะดวก รวดเร็ว กวา้ง 5.00 ม. เดินทาง
บากา ต.ลิปะสะโง- ปลอดภยั  ยาว 1,300.00 ม.
ถนนส่ีเลนสาย 419 หนา 0.04 ม. 
ต.คอลอตันหยง ลงหนิคลุกหนา 0.12 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้นN 06 46 39

E 101 13 19
พกิัดส้ินสุด N 06 46 40
E 101 13 18
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,400,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.1 ต.ควน ถนนในการคมนาคม กวา้ง 6.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 10.00 ม. เดินทาง

ปลอดภยั  สูง 2.50 ม.
จุดที่ต้ัง N 06 45 21
E 101 28 50

153 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 3,695,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย ม.6 ถนนในการคมนาคม กวา้ง 5.00 ม. ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ (ประชาคม)
ต.กะรุบี-ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000.00 ม. เดินทาง
ต.ปล่องหอย อ.กะพอ้ ปลอดภยั  หนา 0.15 ม.
จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้น N 06 

E 101 
พกิัดส้ินสุด N 06 
E 101 

154 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 9,754,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 1) กวา้ง เดินทาง
ปน ถ1-0009  6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 
บ.กรือเซะ-บ.ลือเมาะ 0.50-1.00 ม.  
อ.เมือง จ.ปตัตานี ยาว 3,270 ม. 

หนา0.04 ม.

249

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 8,949,000   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  (ตอนที่ 2) กวา้ง6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ1-0009  ไหล่ทาง ข้างละ 
บ.กรือเซะ-บ.ลือเมาะ 0.50-1.00 ม.  
อ.เมือง จ.ปตัตานี ยาว 3.000 ม. 

หนา0.04 ม.
156 โครงการถนนลาดยาง ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต - 2,684,000   - - ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ กองช่าง

แอสฟลัต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง  6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
สาย ปน ถ1-0010 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.สระมาลา-บ.ตาเนาะ ยาว 900 ม. 
อ.เมือง จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

157 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,933,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0090 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหมายเลข 42- ยาว 3,350 ม. 
บ.ดอนปา่สัก หนา 0.04  ม.
อ.ยะหร่ิง, อ.ปะนาเระ
จ.ปตัตานี
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158 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0085 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหลวงหมายเลข ยาว 3,350 ม. 
4157-บ.คอกกระบอื หนา 0.04  ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปตัตานี

159 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0086 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
สายทุ่งเค็ต-บ.บางเก่า ยาว 3,350 ม. 
อ.สายบรีุ  จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

160 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0084 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหลวงหมายเลข ยาว 3,350 ม. 
42-บ.เกาะชะนี หนา 0.04 ม.
อ.ยะหร่ิง, อ.ปะนาเระ
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161 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0025 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.กระเสาะ-บ.กูวงิ ยาว 3,350 ม. 
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

162 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0076 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.บเุกะกุง-บ.เขาวงั ยาว 3,350 ม. 
อ.มายอ จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

163 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 10,000,000   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0091 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหมายเลข 42- ยาว 3,510  ม. 
บ.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ หนา 0.04 ม.
จ.ปตัตานี
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164 โครงการซ่อมสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,308,000   - - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟลัต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟลัต์คอนกรีต ที่สัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0058 ข้างละ  -   ม. 
บ.นางโอ-บ.วงักวา้ง ยาว 1,900  ม. 
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี หนา 0.04 ม.

รวม จ านวน 164 โครงการ - - 428,270,500  405,516,300  71,555,000    42,490,000    - - -
164  85             60             15             10             
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   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการ เพื่อก าจัดของเสีย บริหารจัดการของเสีย 100,000       -  -  - ลดปริมาณขยะของเสีย สภาพแวดล้อมความ กองช่าง
ของเสียอันตรายชุมชน อันตรายชุมชน จังหวดัปตัตานี ที่เปน็อันตราย เปน็อยู่ในชุมชน
จังหวดัปตัตานี จังหวดัปตัตานี โดยคัดแยกขนย้าย 

และจ ากัดของเสีย
อันตรายชุมชน

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 100,000     -            -            -            - - -
1   1               -             -             -             
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หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



   3.10 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสร้างการมีส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดฝึกอบรมการอนุรักษ์ 50,000         -  -  - เพิ่มประสิทธภิาพ ประชาชนที่เข้าอบรม กองช่าง
ร่วมของประชาชนในการ มีส่วนร่วมของประชาชน และฟื้นฟคุูณภาพน้ า ของประชาชนที่ ได้ประโยชน์และรู้จักใช้ (ประชาคม)

  
2.7

อนุรักษแ์ละฟื้นฟคุูณภาพ ในพื้นที่ในการรณรงค์ เข้าอบรมได้ร้อยละ 15 น้ าอย่างคุ้มค่า
น้ า อนุรักษท์รัพยากรน้ า และประหยัด

และฟื้นฟแูหล่งน้ า
2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 4,924,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

สาย ต.กระเสาะ- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.มายอ, ต.ถนน ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

3 โครงการขุดลอก เพื่อก าจัดวชัพชืการ จ้างขุดลอกผักตบชวา 6,000,000    6,000,000     -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ผักตบชวาในพื้นที่ ระบายน้ า ในแม่น้ าและล าคลอง ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
จ.ปตัตานี ในอ าเภอหนองจิก ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน

ระยะยาว 15 กม.
4 โครงการขุดลอกร่องน้ า เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,616,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง

ธรรมชาติ บา้นบติีง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.5, ม.7 ต.ตะโละ ในแหล่งน้ า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ดือรามัน อ.กะพอ้ ลึก 2.50 ม.
จ.ปตัตานี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการดูแลอุดหนุน เพื่อสร้างแหล่งอนุบาล อุดหนุนกลุ่มประมง 1,800,000    1,800,000     -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
การอนุรักษก์ลุ่มประมง ปลาในพื้นที่ประมงพื้น พื้นบา้นในการสร้าง ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
พื้นบา้น บา้น แหล่งอนุบาลปลา เช่น ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน

ถังน้ าต้ืนและส่งเสริม
การเล้ียงหอยของชาว
ประมงพื้นบา้นจ านวน
9 อ าเภอ/ละ 2 กลุ่ม
รวม 18 กลุ่ม
กลุ่มละ 100,000 บาท

6 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 330,000       -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 ต.ลิปะสะโง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ าเภอหนองจิก ม.8 ในแหล่งน้ า ยาว 1,300 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ประจัน อ.ประจัน ลึก 2.50 ม
จ.ปตัตานี วางทอ่ระบายน้ า คสล.

ขนาด Æ 1.20 เมตร
จ านวน 6 จุดๆละ 
4 ทอ่น (24 ทอ่น)

7 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,150,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.1, ม.3 ต.สาคอบน- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 15.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.ระแวง้ อ.ยะรัง ในแหล่งน้ า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,694,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 ต.ไทรทอง-ม.4 และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 6.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ในแหล่งน้ า ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

9 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,954,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ดอนทราย- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.4 ต.ไทรทอง ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ไม้แก่น จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.

10 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,143,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.3 ต.ตันหยงลูโละ- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.บาราโหม อ.เมือง ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม

11 โครงการจัดระบบระบาย เพื่อแก้ปญัหาน้ าทว่มขัง ก่อสร้างระบบระบายน้ า 2,000,000     -  -  - สามารถระบายน้ าที่ ปอ้งกันน้ าทว่มขังใน กองช่าง
น้ าสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลางและมี โดยใช้ระบบไฟฟา้ ทว่มขังภายในเขต สนามกีฬาและปอ้งกัน (ประชาคม)

อบจ.ปตัตานี บอ่รวบรวมน้ า ควบคุมและสร้างบอ่ 10 นาท ี ทรัพย์สินทางราชการ

เพื่อระบายน้ าออก รับน้ าขนาดความจุ
ไม่น้อยกวา่ 1000 ม2

(20X20X2.5 ม.)
12 โครงการสร้างคู เพื่อระบายน้ าด้านหลัง สร้างคูระบายน้ า 500,000       -  -  - โรงเรียนสามารถ โรงเรียนสามารถ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณ อาคาร ด้านหลังอาคารทั้ง ระบายน้ าออกจาก ระบายน้ าออกจาก (ประชาคม)
ด้านหลังอาคาร 4 อาคาร โรงเรียนอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
รร.ตะบงิตีงี อ.มายอ ร้อยละ 100 ปอ้งกันการเพาะพนัธุ์

ของพาหะน าโรค 257
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,062,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน (ประชาคม)
ม.2 ต.บอ่ทอง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน
อ.หนองจิก - ม.4 ในแหล่งน้ า ยาว 8,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธิ์ ลึก 2.50 ม.
จ.ปตัตานี

14 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,810,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.5 บ.ปลูากาซิง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.กอล า - ม.5 ในแหล่งน้ า ยาว 7,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.เมาะมาว ีอ.ยะรัง ลึก 2.50
จ.ปตัตานี

15 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย บ.ดอนดินเหนือ และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.4 ต.บอ่ทอง-ม.7 ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ลึก 2.50 ม.
จ.ปตัตานี

16 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย บ.ดอนดินเหนือ และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.4 ต.บอ่ทอง-ม.7 ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ลึก 2.50 ม.
จ.ปตัตานี
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17 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า ก่อสร้างหอถังประปา 2,320,000  -  -  - ระบบประปาตรงตาม ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภค กองช่าง
ประปา ม.3 ต.แหลมโพธิ์ บริโภคอุปโภคใช้ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. มาตรฐานที่ก าหนด บริโภคที่สะอาด (ประชาคม)
(แหลมตาช)ี อ.ยะหร่ิง  - เพื่อส่งเสริมการ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)
จ.ปตัตานี ทอ่งเที่ยวในจังหวดั พร้อมระบบถังกรองและ

ปตัตานี ขุดเจาะบอ่บาดาลขนาด
 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกวา่
 120 ม.(รายละเอียด
ตามแบบที่ อบจ.ก าหนด)

18 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,732,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย บ. ม.2 ต.บอ่ทอง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.หนองจิก-ม.4 ต.ทา่เรือ ในแหล่งน้ า ยาว 8,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.

19 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย บ. ม.2 ต.บอ่ทอง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.หนองจิก-ม.4 ต.ทา่เรือ ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.

20 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,903,500  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.5 บ.ปลูากาซิง และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.กอล า-ม.5 ต.เมาะมาวี ในแหล่งน้ า ยาว 7,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.
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21 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 512,400  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.4 บ.ต้นมะขาม- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 5.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
บ.ยือราแป ต.เมาะมาวี ในแหล่งน้ า ยาว 1,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.

22 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,800  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.4 บ.ยือราแป และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.เมาะมาว-ีม.4 ต.กอล า ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปตัตานี ลึก 2.50 ม.

23 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,646,000  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 บ.กูแว ต.กอล า และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.ยะรัง-ต.ปานัน- ในแหล่งน้ า ยาว 7,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.เกาะจัน อ.มายอ ลึก 3.00 ม.
จ.ปตัตานี

24 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,390,000 จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
บ.สะตา ม.3 ต.กอล า- และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
อ.ยะรัง-ม.2 ต.มะหดุ- ในแหล่งน้ า ยาว 7,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.ปะโด อ.มายอ ลึก 3.00 ม.
จ.ปตัตานี

25 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,800 - - - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ม.2 บ.มะหดุ และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.ปะโด-ต.เกาะจัน ในแหล่งน้ า ยาว 7,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.
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26 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,998,000    - - - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ม.5 ต.บอ่ทอง - และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.3 ต.บางเขา ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ลึก 3.00 ม.

พกิัดเร่ิมต้น N06 49 06
E 101 7 49.7
พกิัดส้ินสุด N 06 50
 0.05 E 101 7 49.3

27 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,599,000    - - - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
สาย ม.3, 5, 6 และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.บางเขา-ม.5 ในแหล่งน้ า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
ต.บอ่ทอง อ.หนองจิก ลึก 3.00 ม.
จ.ปตัตานี พกิัดเร่ิมต้น N06 49 

23.4 E 101 7 49.7
พกิัดส้ินสุด N 06 50 
0.05 E 101 7 49.3

28 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,824,000 - - - จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
ม.2 ต.เมาะมาว-ี และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 8.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ต.กอล า-ต.กระโด ในแหล่งน้ า ยาว 10,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง - ต.ปานัน ลึก 3.00 ม.
อ.มายอ จ.ปตัตานี
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2561 2562 2563 2564
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29 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อปอ้งกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,237,000 จ านวนแหล่งน้ าเพื่อ มีน้ าเพาะปลูกพชืใน กองช่าง
แหล่งน้ า (แก้มลิง) และก าจัดขยะของเสีย กวา้ง 20.00 ม. ชุมชมเพิ่มขึ้น ช่วงฤดูแล้งและปอ้งกัน (ประชาคม)
ม.5  ต.ปล่องหอย ในแหล่งน้ า ยาว 1,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าทว่มในช่วงฤดูฝน
อ.กะพอ้  จ.ปตัตานี ลึก 3.50 ม.

รวม จ านวน 29 โครงการ - - 54,316,500 7,800,000   -            -            - - -
29  29              2               -             -             
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   4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม - เพื่อใหเ้กษตรกร สนับสนุนปจัจัยการผลิต 65,000         -  - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม สามารถใช้พื้นที่ เพื่อร่วมด าเนินการตาม และรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้น (ประชาคม)
ปลอดภยัจากสารพษิ สาธารณบริเวณพื้นที่ โครงการกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20 และสามารถขยายตลาด
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี พรุใหเ้กิดประโยชน์ ปลูกแตงโมปลอดภยั ได้เพิ่มขึ้น

สูงสุด จากสารพษิ 
- เพื่อใหเ้กษตรกร
มีอาชีพเสริมสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 65,000       -            -            -            - - -
1   1               -             -             -             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี



   4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อเปน็สถานที่รวม ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000     -  -  - ประชาชนในพื้นที่ลดค่า มีการรวมกลุ่มของ กองช่าง
รวมผลิตภณัฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ของ รวบรวมผลิตภณัฑ์ ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เกษตรกรในการผลิตทาง (ประชาคม)

  
2.7

อ.ทุ่งยางแดง จ.ปตัตานี ชุมชน เช่น ผลผลิตทาง โครงสร้าง คสล และมีความพงึพอใจ การเกษตรใหม้ีคุณภาพ
การเกษตรเพื่อรวมกลุ่ม โครงหลังคาเหล็กมุง ร้อยละ 20 และสามารถสร้าง
ขายพอ่ค้าคนกลาง ด้วยเมทอลซีท รายได้เพิ่มขึ้น

ขนาด 6.00 ม. 
X 18.00 ม.
จ านวน 1 หลัง

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 1,500,000   -            -            -            - - -
1   1               -             -             -             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
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   5.3 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเข้าค่ายเก็บตัว เพื่อเสริมสร้างทกัษะ เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา 30,000        50,000        50,000        - นักกีฬามีทกัษะ นักกีฬามีทกัษะ โรงเรียน
นักกีฬา เพื่อเข้าร่วม ด้านกีฬาและความ เพื่อเตรียมความพร้อม และความพร้อมในการ และความพร้อมในการ บา้นตะบงิตีงี
แข่งขันกีฬา อปท. สามัคคีของนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.

ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ร้อยละ 100
อปท.

2 โครงการกีฬาสู่ความ เพื่อใหน้ักเรียนมีทกัษะ นักเรียนและเยาวชน 70,000        70,000        70,000        - นักเรียนและเยาวชน นักเรียนและเยาวชน โรงเรียน
เปน็เลิศ พฒันาการด้านกีฬา ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี ในชุมชนบา้นตะบงิตีงี บา้นตะบงิตีงี

และก้าวไกลถึงระดับ ร้อยละ 80 ได้พฒันา มีทกัษะและพฒันาการ
ประเทศ ทกัษะด้านกีฬา ด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 100,000     120,000     120,000     -            - - -
2   2               2               2               -             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

5. ยุทธศาสตร์พฒันาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   5.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสวน เพื่อปรับปรุงสวนเฉลิม เสริมผิวแอสฟลัต์และ 1,400,000     -  -  - สวนเฉลิมพระเกียรติ มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติใหเ้ปน็สถานที่ ปผิูวยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. และเด็ก สามารถใช้
สนามกีฬากลาง พกัผ่อนหย่อนใจของ หนา 5 มม.ขนาดกวา้ง ได้รับการปรับปรุงใหเ้กิด บริหารและออกก าลัง

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอบจ.ปตัตานี ผู้สูงอายุและเด็ก 1.50 ม.ยาว 402 ม. ความสวยงามและเปน็ที่ กายอย่างปลอดภยั
พร้อมติดต้ังระบบไฟฟา้ พกัผ่อนหย่อนใจ
สนามและติดต้ังระบบ
รดน้ าอัตโนมัติพร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

2 โครงการจัดภมูิทศัน์ จัดระบบการใช้พื้นที่หน้า ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,400,000     - 1,500,000     - สามารถจัดการพื้นที่ให้ จัดระเบยีบการใช้ กองช่าง
หน้าอัฒจันทร์มีหลังคา อัฒจรรย์ใหม้ีความ และร้านจ าหน่ายสินค้า ใหใ้ช้ประโยชน์ได้ดีกวา่ ประโยชน์ของพื้นที่ให้
สนามกีฬากลาง เหมาะสมและสมดุล ขนาด 5.00 X 15.00 ม. เดิมร้อยละ 15 เปน็ระบบและดูแลได้ง่าย
อบจ.ปตัตานี โครงสร้างเหล็กจ านวน 

2 หลัง พร้อมจัดภมูิทศัน์
บริเวณอัฒจันทร์สนาม
กีฬา
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5. ยุทธศาสตร์พฒันาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

เที่ยวในจังหวดัปตัตานี แบบที่ อบจ.ก าหนด)
4 โครงการติดต้ังทุ่นเอนก  - เพื่อใช้เปน็ทางเดิน ติดต้ังทุ่นเอนกประสงค์ 360,000       -  -  - ทุ่นเอนกประสงค์ใช้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ประสงค์เปน็ที่จอดเรือ และจอดเรือ จ านวน 200 ตร.ม. จอดเทยีบเรือที่ได้ สะดวกปลอดภยัในการ (ประชาคม)
ม.3 ต.แหลมโพธิ์  - เพื่อเปน็การส่งเสริม มาตรฐาน ขึ้นลง - เรือ
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัตานี การทอ่งเที่ยวใน

จังหวดัปตัตานี
5 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนใหป้ระชาชนก่อสร้างสระวา่ยน้ า 50,000,000  -  -  - ได้สระวา่ยน้ าแข่งขันที่ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง

สระวา่ยน้ าแข่งขัน เยาวชนมีสระวา่ยน้ า กวา้ง 25.00 ม. ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไวอ้อกก าลังกาย ยาว 50.00 ม.
อบจ.ปน.ปตัตานี

6 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามเทนนิส  - 25,000,000   -  - ได้สนามเทนนิสที่ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามเทนนิส ประชาชนมีสนามเทนนิส จ านวน 4 คอร์ด ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไวอ้อกก าลังกาย พื้นที่รวม 3,000 ตร.ม.
อบจ.ปตัตานี

7 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟตุซอล 12,000,000  -  -  - ได้สนามฟตุซอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามฟตุซอล ประชาชนและเยาวชน พื้นที่รวม 1,500 ตร.ม. ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง มีสนามฟตุซอล
อบจ.ปตัตานี ไวอ้อกก าลังกาย 267

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามแบตมินตัน  - 13,000,000   -  - ได้สนามแบตมินตัน ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามแบตมินตัน ประชาชนมีสนาม พื้นที่รวม 1,600 ตร.ม. ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง แบตมินตัน
อบจ.ปตัตานี ไวอ้อกก าลังกาย

9 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามบาส 6,000,000     -  -  - ได้สนามบาสเกตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามบาสเกตบอล เยาวชนและประชาชนมี เกตบอล พื้นที่รวม ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามบาสเกตบอล 1,000 ตร.ม.
อบจ.ปตัตานี ไวอ้อกก าลังกาย

10 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามตะกร้อ  - 7,000,000     -  - ได้สนามตะกร้อ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ พื้นที่รวม 8,000 ตร.ม. ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไวอ้อกก าลังกาย
อบจ.ปตัตานี

11 โครงการก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟตุบอล 10,000,000   -  -  - ได้สนามฟตุบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามฟตุบอล สนาม(2) เยาวชนและประชาชนมี สนามฟตุบอล 1 สนาม ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามฟตุบอล อาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง
อบจ.ปตัตานี ไวอ้อกก าลังกาย

12 โครงการก่อสร้างลู่วิง่ เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างลู่วิง่ยาง  - 30,000,000   -  - ได้ลู่วิง่ยางสังเคราะห์ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ยางสังเคราะห์ เยาวชนและประชาชนมี สังเคราะห ์พื้นที่รวม ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ลู่วิง่ยางสังเคราะห์
อบจ.ปตัตานี ไวอ้อกก าลังกาย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อสนับสนุนให้ ปรับปรุงสนามฟตุบอล 4,000,000     -  -  - ได้สนามฟตุบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ฟตุบอล ม.2 ต.ม่วงเต้ีย เยาวชนและประชาชนมี ขนาดกวา้ง 74 ตร.ม. ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย (ประชาคม)
อ.แม่ลาน  จ.ปตัตานี สนามฟตุบอล ยาว 110 ม.

ไวอ้อกก าลังกาย จุดเร่ิมต้น N 06 40 41.2
E 101 16 45.2

14 โครงการก่อสร้างสนาม เพื่อสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟตุซอล 10,000,000   -  -  - ได้สนามฟตุซอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ฟตุซอลหนึ่งสนามหนึ่ง เยาวชนและประชาชนมี ขนาดกวา้ง 20.00 ม. ที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่ออกก าลังกาย (ประชาคม)
ต าบล (รร.อะหม์ะดีวทิยา สนามฟตุซอล ยาว 40.00 ม.
มูลนิธ)ิ ม.2 ต.ม่วงเต้ีย ไวอ้อกก าลังกาย จุดเร่ิมต้น N 06 40 59
อ.แม่ลาน  จ.ปตัตานี E 101 16 42.2

รวม จ านวน 14 โครงการ - - 96,040,000 75,000,000 1,500,000   -            - - -
14 10              4               1               -             
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ ติดต้ังปา้ยรณรงค์ 100,000      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      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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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้อถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกซ้อมแผน เพื่อใหชุ้มชน/หมู่บา้น จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 100,000      100,000      100,000      100,000      ร้อยละ 80 ประชาชน ชุมชน/หมู่บา้นเส่ียงภยั กองช่าง
การปอ้งกันและบรรเทา ที่อยู่ในพื้นที่เส่ียงภยั ด้านการปอ้งกัน ในพื้นที่เส่ียงภยั มีความ มีความพร้อมในการจัด
สาธารณภยั มีความพร้อมในการ และบรรเทาสาธารณภยั พร้อมในการจัดการ การภยัพบิติั ถูกต้องตาม

จัดการสาธารณภยั และฝึกซ้อมแผน ภยัภบิติั สามารถ หลักสากล 
ของชุมชน และสามารถ การปอ้งกัน ช่วยเหลือตนเอง
ปอ้งกัน และลดการ และผู้อื่นได้อย่างถูกวธิ ี

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สูญเสียได้อย่าง และลดการสูญเสีย
มีประสิทธภิาพ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 380,000     380,000     380,000     380,000     - - -
3   3               3               3               3               
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   6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมา เพื่อรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบริการเจ้า 432,000      432,000      432,000      432,000      ประชาชนมีความ เกิดความปลอดภยัใน กองช่าง
เจ้าหน้าที่รักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร หน้าที่รักษาความ ปลอดภยัในชีวติและ ชีวติและทรัพย์สินมากขึ้น
ปลอดภยัอาคารศูนย์ ภายในศูนย์แสดง ปลอดภยัภายในศูนย์ ทรัพย์สิน และความสะดวกใน
แสดงและจ าหน่าย และจ าหน่ายสินค้า แสดงและจ าหน่ายสินค้า การจราจรภายในศูนย์
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
ผลิตภณัฑ์ (OTOP) (OTOP) (OTOP)

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 432,000     432,000     432,000     432,000     - - -
1   1               1               1               1               
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ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน



   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศกาลวนั - เพื่ออนุรักษส่์งเสริม จัดกิจกรรมประกวด 350,000    - - - ศิลปวฒันธรรม ภาพลักษณ์ของจังหวดั กองคลัง ที่วา่การ
ปลากะพงและของดี และสืบสานวฒันธรรม ขบวนแหข่องดี ได้รับการส่งเสริม ปตัตานีได้รับการ อ าเภอยะหร่ิง
เมืองยะหร่ิง คร้ังที่ 24 ประเพณีของอ าเภอ แต่ละต าบล อนุรักษ ์และเผยแพร่ ส่งเสริมและประชา
ประจ าป ี2561 ยะหร่ิง และกิจกรรมแสดง สัมพนัธใ์หรู้้จักอย่าง
อ าเภอยะหร่ิง - เพื่อประชาสัมพนัธ์ ศิลปวฒันธรรม แพร่หลาย
จังหวดัปตัตานี และส่งเสริมการ ทอ้งถิ่น

ทอ่งเที่ยวของอ าเภอ
ยะหร่ิง
- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในอ าเภอ

2 โครงการพฒันา เพื่อเสริมสร้างศัยภาพ อบรมเชิงปฎบิติัการ 341,000    - - - ร้อยละ 80 ของสตรี สตรีได้พฒันาศักยภาพ กองคลัง คณะกรรมการ
ศัยกยภาพองค์กร ในการพฒันาตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน ที่เข้ารับการอบรม ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น พฒันาสตรี
สตรีจังหวดัปตัตานี ของสตรีใหเ้ปน็ที่ และการด าเนินชีวติ ได้รับการพฒันา จังหวดัปตัตานี

ยอมรับของสังคม ในสังคมพหวุฒันธรรม ศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น 273

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 2 การพฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

1. ยุทธศาสตร์พฒันาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการพฒันา เพื่อพฒันาและสร้าง ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 233,600    - - - องค์กรสตรีได้รับการ องค์กรสตรีในทกุระดับ กองคลัง คณะกรรมการ
ศัยกยภาพองค์กร ความเชื่อมั่นใหผู้้น า ในการพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพได้ดี มีความเข้มแข็ง พร้อม พฒันาสตรี
สตรีอ าเภอปะนาเระ สตรีมีความเข้มแข็ง สตรี ยิ่งขึ้น เปน็ฐานในการผลักดัน อ าเภอปะนาเระ

เปน็ฐานในการ การขับเคล่ือนใหเ้กิด
ขับเคล่ือนกิจกรรม การพฒันา และพร้อม
เพื่อแก้ไขปญัหาใหก้ับ ช่วยเหลือสังคมในการ

  
2.7

ชุมชนและสังคม แก้ไขปญัหาของสังคม
ทกุ ๆ ด้าน ทกุระดับ

4 โครงการสตรีสานใจ -เพื่อเผยแพร่ความรู้ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 300,000    - - - ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน กองคลัง สมาคมพฒันาสตรี
เยาวชนรุ่นใหม่ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับกฏหมาย อบรมได้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ จังหวดัปตัตานี
ต้านยาเสพติด โทษของยาเสพติด และโทษของยาเสพติด ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ เกี่ยวกับโทษยาเสพติด

- สร้างเครือข่าย ประจ าวนั
เยาวชนในการปอ้งกัน
ตนเองไม่ใหไ้ปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด

5 โครงการพฒันา เพื่อพฒันาและสร้าง กิจกรรมพฒันา 611,600    - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ สตรีมุสลิมมีความ กองคลัง สมาคมสตรีไทย
ศักยภาพสตรี ความเชื่อมั่นใหส้ตรี เครือข่ายโดยการ มีความพงึพอใจ เข้มแข็ง มีทกัษะพร้อม มุสลิมปตัตานี
และครอบครัว มีความเข้มแข็ง อบรมใหค้วามรู้แก่ ร้อยละ 80 และมีส่วนร่วมในการ
สู่การขับเคล่ือน เปน็ฐานพลังในการ สมาชิกในชุมชน - มีจ านวนผู้เข้าร่วม พฒันาและช่วยเหลือ
สังคมสันติสุข ขับเคล่ือนกิจกรรม แต่ละเครือข่าย โครงการร้อยละ 80 แก้ไขปญัหาของสังคม

เพื่อแก้ปญัหา ของเปา้หมาย ที่เกิดขึ้น
ครอบครัว ชุมชน
และสังคม 274
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรม เพื่อใหแ้กนน าสตรี แกนน าสตรีมุสลิมใน 105,700    - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ - แกนน าสตรีมุสลิม กองคลัง สมาคมสตรีไทย
สัมมนาเชิงปฎบิติัการ มุสลิมมีแนวคิด เขตพื้นที่จังหวดั มีความพงึพอใจ ได้รับการพฒันา มุสลิมปตัตานี
พฒันาศักยภาพ วสัิยทศัน์ และเจตคติ ปตัตานี และแกนน า ร้อยละ 80 ศักยภาพใหเ้ปน็ที่
แกนน าสตรี ที่ดีในการพฒันา สตรีมุสลิมในเครือข่าย - มีจ านวนผู้เข้าร่วม ยอมรับต่อชุมชน

ตนเองสู่ภาวะผู้น า ทกุอ าเภอ มีศักยภาพ โครงการร้อยละ 80 และสังคม
ที่ดี เปน็ตนแบบในการ ในการพฒันาตนเอง ของเปา้หมาย - แกนน าสตรีมุสลิม
พฒันาครอบครัว เปน็ที่ยอมรับต่อ มีความรู้ ทกัษะ
และสังคมขยายผลแก่ ชุมชน และสังคม ความสามารถในการ
สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไป ตลอดจนมีความรู้ บริหารจัดการองค์กร

ทกัษะความสามารถ สตรีใก้มีประสิทธภิาพ
ในการบริหาร จัดการ
องค์กรสตรีใหม้ี

7 โครงการเยาวชน - เพื่อเปน็การส่งเสริม ฝึกอบรมใหค้วามรู้ 57,000      - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ - เด็กและเยาวชน กองคลัง สมาคมสตรีไทย
มุสลิมต้นแบบ ใหเ้ด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติด มีความพงึพอใจ ตระหนักถึงพษิภยั มุสลิมปตัตานี
ต้านภยัยาเสพติด ตระหนักถึงภยั ร้อยละ 80 ของยาเสพติด

ของยาเสพติด - มีจ านวนผู้เข้าร่วม - เด็กและเยาวชน
- เพื่อเปน็แบบอย่าง โครงการร้อยละ 80 เปน็บคุคลที่มีคุณาภาพ
ในการสร้างเยาวชน ของเปา้หมาย สามารถเปน็แบบ
ที่ดี อย่างที่ดีใหก้ับผู้อื่นได้
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการ Gen A - เพื่อพฒันาใหเ้กิด จัดกิจกรรมส่งเสริม 67,200      - - - เด็กที่อ่านไม่ออก - เด็กที่อ่านไม่ออก กองคลัง สมาคมสตรีไทย
พลังอ่านเปล่ียนชีวติ สตรีมุสลิม การอ่าน เขียนไม่ได้ เกิดการ เขียนไม่ได้ เกิดการ มุสลิมปตัตานี
เรียนรู้ร่วมกันที่ และนักศักษาที่มีจิต เปล่ียนแปลงในด้าน เปล่ียนแปลงในด้าน
รูสะมิแล อาสาส่งเสริมการอ่าน การอ่านเปน็จ านวน การอ่าน

- เพื่อพฒันาเด็ก ร้อยละ 80 ของเด็ก - สตรีมุสลิม
เยาวชนอายุระหวา่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาที่ร่วม
6-15 ป ีที่ประสบ เปน็อาสาสมัคร
ปญัหาอ่านไม่ออก ส่งเสริมการอ่าน
เขียนไม่คล่อง มีศักยภาพและการ

เปล่ียนแปลงในด้าน
การมีจิตอาสา

9 โครงการพฒันา เพื่อใหเ้กิดความรัก จัดอบรมใหก้ับสมาชิก 295,500    - - - กลุ่มมุสลีมะหแ์ละ มุสลีมะหไ์ด้รับความรู้ กองคลัง มัสยิดตะลุบนั
ศักยภาพมุสลีมะห์ ความสามัคคี และบคุคลทั่วไปใหก้ับ บคุคลทั่วไปได้ความรู้ คู่คุณธรรมถูกต้องตาม
และบคุคลทั่วไป  และกลุ่มสตรีมุสลิม คณะกรรมการสมาชิก ความเข้าใจในหลัก หลักอัลอิสลาม 
ปทีี่ 12 มีความเข้าใจในหลัก มุสลีมะห์ ค าสอนของศาสนา สามารถน าความรู้

ค าสอนของศาสนา อิสลาม ร้อยละ 80 ไปปฏบิติัอบรมส่ังสอน
สมาชิกในครอบครัว

10 โครงการการเพน็ทสี์ เพื่อสร้างงาน จัดฝึกอบรมใหแ้ก่ 50,000      - - - ร้อยละของประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรม กองคลัง มัสยิดตะลุบนั
สร้างอาชีพ สู่เยาวชน สร้างรายได้ใหก้ับ เยาวชนมุสลีมะห์ ที่ผ่านการฝึกอาชีพ สามารถน าความรู้
มุสลีมะหเ์มืองสายบรีุ เยาวชนมุสลีมะห์ หลักสูตรการเพน็ทสี์ ไปประกอบอาชีพ

และแก้ปญัหา อาคลีลิก
การวา่งงาน

รวม จ านวน 10 โครงการ - -  2,411,600             -               -               -   - - -

10             10 0 0 0
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   5.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมพฒันา เพื่อเพิ่มศักยภาพ สนับสนุนเปน็ค่าใช้จ่าย 4,000,000  - - - สามารถพฒันาตนเอง ชมรมกีฬาได้รับการ กองคลัง สมาคมกีฬา
การกีฬาของสมาคม และสร้างโอกาสใหก้ับ ในการจัดส่งนักกีฬา ไปสู่ระดับมาตรฐานขึ้น ส่งเสริมและมี แหง่จังหวดั
กีฬาแหง่จังหวดั นักกีฬาของชมรมกีฬา ของชมรม ต่าง ๆ ร้อยละ 70 พฒันาการทางกีฬาที่ดี ปตัตานี
ปตัตานี ต่าง ๆ ในพื้นที่ จังหวดั เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ปตัตานี ในระดับต่าง ๆ 
2 โครงการวทิยุรอมฎอน เพื่อจัดรายการวทิยุ จัดรายการวทิยุ 25,100      ประชาชนได้ความรู้ สังคมไทยมีความสงบ กองคลัง มูลนิธเิพื่อการ

มูลนิธเิพื่อการศึกษา ใหค้วามรู้ประชาชน ในเดือนรอมฎอน ในการปฏบิติัตน สุขและประชาชน ศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ เกี่ยวกับคุณค่าในการ ในเดือนรอมฎอน ด าเนินชีวติได้อย่างมี ศาสนูปถัมภ์
ทางสถานีวทิยุกระจาย ปฏบิติัตนในเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ความสุข
เสียงแหง่ประเทศไทย รอมฎอนและสร้าง จากจ านวนผู้รับฟงั
จังหวดัปตัตานี ความเข้าใจที่มุ่งสู่ความ พื้นที่จังหวดัปตัตานี

สันติสุขในพื้นที่
สามจังหวดัชายแดนใต้
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดงาน เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดงานประเพณี 30,000      - - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาสัมพนัธ์ กองคลัง มูลนิธจิ้าวเองสือ
สมโภชศาลเจ้า วฒันธรรมประเพณี สมโภชศาลเจ้า ร่วมกิจกรรม ตระหนัก ภาพลักษณ์ที่ดีงาม ปตัตานี
จ้าวเองสือปตัตานี อันเปน็ที่เคารพศรัทธา จ้าวเองสือ ถึงการอนุรักษ์ ของจังหวดัปตัตานี
ประจ าป ี2561 ของชาวไทยเชื้อสายจีน วฒันธรรมอันดีงาม สร้างความเชื่อมัน

ใหค้งอยู่ต่อไป ของชาวไทยเชื้อสายจีน ใหก้ับนักทอ่งเที่ยว 
และนักลงทนุมากยิ่งขึ้น

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 4,055,100 -          -          -          - - -
3   3              -           -           -           
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   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,641,000  - - - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนมีความ อบต.ปะกาฮะรัง อบจ.ปตัตานี
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ทางคมนาคมที่มีความ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตแบบผิว ปลอดภยั สะดวก แบบผิวจราจรพารา แบบผิวจราจรพารา ปลอดภยัในการ
จราจรพาราแอสฟลัท์ ในการเดินทางสัญจร แอสฟลัทติ์ก แอสฟลัทติ์กคอนกรีต สัญจรไปมา
คอนกรีตสายปอเนาะ ไปมา ขนาดกวา้ง 6 ม. ระยะความยาว 
- ปะกาลียะ ม.2 ยาว 1,500 ม. 1,500 ม. กวา้ง 6.ม.
ต.ลิปะสะโง หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปตัตานี ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

2 โครงการก่อสร้าง เพื่อระบายน้ า ปอ้งกัน ศก. 1 ม. ยาวข้างละ 2,600,000  - - - ทอ่ระบายน้ า 1 สาย ระบายน้ าได้ดี และ อบต.บานา อบจ.ปตัตานี
วางทอ่ระบาย น้ าทว่ม 200 ม. ปอ้งกันน้ าทว่ม
ระบายน้ า คสล. 2 
ข้างทางพร้อมทางเทา้
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้าง เพื่อเปน็สถานที่ในการ กวา้ง 16 ม. 3,000,000  - - - อาคารเอนกประสงค์ ประชาชนชมี อบต.บานา อบจ.ปตัตานี
อาคารเอนกประสงค์ จัดท ากิจกรรมต่างๆ ยาว 20 ม. 1 หลัง สถานที่ในการจัด
ขนาดใหญ่ ในชุมชน กิจกรรม

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ก่อสร้างถนน คสล. 3,399,000  - - - ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.บานา อบจ.ปตัตานี
คสล. (พร้อมไหล่ทาง) ทางคมนาคมที่มีความ ทางไปสนามฟตุบอล สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภยั สะดวก ม.1 สายปอืลาลัน ปลอดภยัในการ
  

2.7
ในการเดินทางสัญจร จัด-รามงใน กวา้ง 5 สัญจรไปมา
ไปมา ม. ยาว 1,050 ม.

หนา 0.15 ม.
5 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น เสริมผิว คสล. กวา้ง 2,513,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ อบจ.ปตัตานี

คสล. สายโตะบาโด - ทางคมนาคมที่มีความ 5 ม. ยาว 695 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ตาแกะ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สัญจรไปมา
ไปมา 3,475 ตร.ม.

6 โครงการติดต้ังชุม เพื่อใหพ้ื้นที่มีแสงสวา่ง จ านวน 50 ต้น 3,150,000  - - - จ านวนไฟที่ติดต้ัง ประชาชนได้รับแสง อบต.กะมิยอ อบจ.ปตัตานี
โคมไฟถนนแบบ LED เพยีงพอ สวา่ง มีความปลอด
พลังงานแสงอาทติย์ ภยัในการเดินทาง

สัญจรไปมา
7 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น เสริมผิว คสล. กวา้ง 2,513,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ อบจ.ปตัตานี

คสล. สายโตะบาโด - ทางคมนาคมที่มีความ 5 ม. ยาว 695 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ตาแกะ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ สัญจรไปมา
ไปมา 3,475 ตร.ม. 280
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมผิว เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น เสริมผิวแอสฟลัทติ์ก 2,090,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ อบจ.ปตัตานี
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทางคมนาคมที่มีความ คอนกรีต กวา้ง 8 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สายตาเนาะ - ปลอดภยั สะดวก ยาว 640 ม. ปลอดภยัในการ
สระมาลา ในการเดินทางสัญจร หนา 0.05 ม. สัญจรไปมา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,120 ตร.ม.

9 โครงการก่อสร้างทอ่ เพื่อมีทอ่น้ าที่ได้ 1.สะพานหน้า สนง. 2,717,000  - - - มีทอ่น้ าที่ได้มี ท าใหร้ะบายน้ าได้ดี ทต.บางปู อบจ.ปตัตานี
ระบายน้ า คสล. มาตรฐาน และระบาย ทต.บางป-ูสุดเขต มาตรฐาน ลดปญัหาน้ าทว่ม
ชนิดเหล่ียม น้ าได้ดี ต.บางป ูม.3

2.คูระบายน้ า คสล.
กวา้ง 0.80 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 247
247 ม.

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 5 ม. ยาว  1,637,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ตาลีอายร์ อบจ.ปตัตานี
คสล. สายบา้นปาเส ทางคมนาคมที่มีความ ม. ยาว 400 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ม.4 ต.ตลีอายร์ - ม.2 ปลอดภยั สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ต.ตะโละ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ซ่อมผิวทางขนาด 3,000,000  - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ ทต.บางปู อบจ.ปตัตานี
ผิวทางพาราแอสฟลัท ์ ทางคมนาคมที่มีความ กวา้ง 6.50 ม. ยาว สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีต สายตาแกะ- ปลอดภยั สะดวก 952 ม. ปลอดภยัในการ
สุดเขต เทศบาล ม.1 ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
ต.บางปู

12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 8 ม. 2,320,000  - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ปยิามุมัง อบจ.ปตัตานี
ลาดยางพาราแอสฟลัท์ ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,330 ม. สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตทางเข้าศูนย์ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
พฒันาชีวติใหม่ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

13 โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 8 ม. 3,768,000  - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ทา่ก าช า อบจ.ปตัตานี
ลาดยาง(เสริมผิว) ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,000  ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาย 3 แยก บา้นทา่ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
ก าช า ต.ทา่ก าช า ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
เชื่อมต่อบา้นบางทนั
ต.บางเขา

14 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 5 ม. 9,625,000  - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ยาบี อบจ.ปตัตานี
คสล.สายบา้น ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 2,750  ม. สะดวก รวดเร็วและ
หนองปใูน-ต.ลิปะสะโง ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ม.6 บา้นหนองป ู ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
ต.ยาบี กวา่ 13,750 ตร.ม.

ตามแบบ
รวม จ านวน 14 โครงการ - - 48,973,000  -             -             -             - - - -

14 14            -           -           -           
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หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน



   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ลาดยางกวา้ง 6 ม. - 3,500,000  - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ตะโละไกร อบจ.ปตัตานี
ลาดยางสายไม้แก่น- ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ ทอง
กระจูด ปลอดภยั สะดวก หนาเฉล่ี 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
2 โครงการก่อสร้างคู เพื่อแก้ปญัหาน้ าขัง ก่อสร้างคูระบายน้ า 3,000,000  - - - คูระบายน้ า 1 สาย ระบายน้ าได้เร็วขึ้น ทต.ยะหร่ิง อบจ.ปตัตานี

ระบายน้ าจากแยก และการระบายน้ าที่ ขนาดกวา้ง 0.40 ม.
ภมูีถึงสุดเขตอบต.ยามู รวดเร็ว ยาว 806 ม.
ทางไปตาแกะ

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 2,600,000  - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ปโุละปโุย อบจ.ปตัตานี
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 614 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สายบา้นจิดะ-คูไส้ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
ไก่ ม.4 ต.ปโุละปโุย ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 5,600,000 3,500,000 -          -          - - - -
3   2              1              -           -           
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2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี



   3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อลอกคลองสู่ทะเล ขุดลอกคลองยาว  500,000    - - - ขุดลอกคลอก 1 สาย ลดปญัหาน้ าทว่ม ทต.บางปู การทอ่งเที่ยว
ริมถนนเพชรเกษม ได้สะดวกขึ้น 1,000 ม.สาย
ต.บางปู คลองริมถนน

เพชรเกษม ต.บางปู
รวม จ านวน 1 โครงการ - - 500,000    -          -          -          - - - -

1   1              -           -           -           
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

หลัก



   5.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้ ก่อสร้างสนาม - - - 2,500,000  ความพงึพอใจร้อยละ ประชาชนหนัมาออก อบต.ปยิามุมัง อบจ.ปตัตานี
ลานกีฬาภายในต าบล ประชาชนหนัมาออก ฟตุซอลภายใน 70 ของผู้รับบริการ ก าลังกายและเล่น
พร้อมอุปกรณ์ ก าลังกายและเล่นกีฬา ต าบล กีฬา

2 โครงการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้ ก่อสร้างสวนสุขภาพ - - - 1,500,000  ความพงึพอใจร้อยละ ประชาชนหนัมาออก อบต.ปยิามุมัง อบจ.ปตัตานี
สวนสุขภาพภายใน ประชาชนหนัมาออก ภายในต าบล 1 แหง่ 70 ของผู้รับบริการ ก าลังกายและเล่น
ต าบล ก าลังกายและเล่น กีฬา

กีฬา
3 โครงการปรับปรุง เพื่อพฒันาแหล่งทอ่ง ปรับปรุงซ่อมแซม - - 2,000,000  - 1 แหง่ แหล่งทอ่งเที่ยว อบต.

และพฒันาแหล่ง เที่ยว โบราณสถาน แหล่งทอ่งเที่ยว โบราณสถานที่เส่ือม ตันหยงลุโละ
ทอ่งเที่ยวโบราณสถาน ที่ช ารุดและเส่ือมโทรม และโบราณสถานที่ โทรมได้รับการ
ที่ช ารุดและเส่ือมโทรม บรูณะ

4 โครงการก่อสร้าง เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จ านวน 1 แหง่ - - 4,000,000  - 1 แหง่ ได้อนุรักษสั์ตวน์้ า อบต.
พพิธิภณัฑ์สัตวน์้ า ทรัพยากรสัตวน์้ าและ และได้ส่งเสริมการ ตันหยงลุโละ

เปน็การส่งเสริมการ ทอ่งเที่ยว
ทอ่งเที่ยว

รวม จ านวน 4 โครงการ - - -          -          6,000,000 4,000,000 - - - -
4   -           -           2              2              
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โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

5. ยุทธศาสตร์พฒันาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ที่



   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ลาดยางแอสฟลัทติ์ก 8,000,000      - - - ถนนระยะทาง 930 ประชาชนมีเส้น สนง.โยธาธกิาร
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ ทางคมนาคมที่มีความ คอนกรีตกวา้ง 7-9 ม.,คูระบายน้ า ระยะ ทางคมนาคมที่มีความ และผังเมือง
ติกคอนกรีต พร้อมคู ปลอดภยั สะดวก ม. ยาว 930 ม. หนา ทาง 530 ม. ปลอดภยั สะดวก จังหวดัปตัตานี
ระบายน้ า คสล. ม.5 ในการเดินทางสัญจร 0.05 ม. พร้อมคู ในการเดินทางสัญจร
ต.รูสะมิแล อ.เมือง ไปมา และมีมาตรฐาน ระเบายน้ า คสล. ไปมา มีมาตรฐาน
จ.ปตัตานี กวา้ง 0.9 ม.

ยาว 530 ม. ลึกเฉล่ีย
0.60 - 1.00 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น กวา้ง6 ม. ยาว 950 - 2,560,000    - - ก่อสร้างถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยาง แอสฟลัทติ์ก ทางคมนาคมที่มีความ 6 ม. ยาว 950 สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีต สาย ต.บานา ปลอดภยั สะดวก หนา0.15 ม. ปลอดภยัในการ
- ต.ตันหยงลุโละ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

ไปมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

2. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ด้มาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนน คสล. - - - 4,800,000    ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางคมนาคมที่มีความ กวา้ง 5 ม. ยาว สะดวก รวดเร็วและ
สายบา้นบลีดอ ม.8 ปลอดภยั สะดวก 1,300 ม. ปลอดภยัในการ
ต.บาราเฮาะ - บา้น ในการเดินทางสัญจร หนา 0.15 ม. สัญจรไปมา
บาราเฮาะ ม.4 ไปมา 
ต.ปยูุด อ.เมือง

  
2.7

จ.ปตัตานี
4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 4,780,000      - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี

คสล.สายหน้า สนง. ทางคมนาคมที่มีความ 1,025 ม. หนา สะดวก รวดเร็วและ
เทศบาลเชื่อมต่อ ปลอดภยั สะดวก  0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ระหวา่ง ม.2 ต.พอ่มิ่ง ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
- ม.1 ต.บา้นน้ าบอ่
อ.ปะนาเระ

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. ยาว 12,635,000    - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางผิวจราจร ทางคมนาคมที่มีความ 2,970 ม. หนา สะดวก รวดเร็วและ
แอสฟลัทติ์ก สายบา้น ปลอดภยั สะดวก  0.05 ม. โดยเฉล่ีย ปลอดภยัในการ
ปาเสตาหมน-บา้น ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
ปยิามุมัง-ตาลีอายร์

6 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ขนาดกวา้ง 9 ม. ยาว 7,630,000      - - - สะพาน 1 แหง่ ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
สะพานโต๊ะจง ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 30 ม. สะดวก รวดเร็วและ
(ถนน ท.8) ปลอดภยั สะดวก ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา 287

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ก่อสร้างสะพาน คสล. 10,000,000    - - - สะพาน 1 แหง่ ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
สะพาน คสล. ทางคมนาคมที่มีความ คสล. กวา้ง 7 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ข้ามคลอง ระหวา่ง ปลอดภยั สะดวก ยาว 100 ม. ปลอดภยัในการ
ม.2 ต.ตาลีอายร์ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
กับ ม.3 ต.บาโลย
อ.ยะหร่ิง จ.ปตัานี

8 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหก้ าแพงและ ก่อสร้างก าแพง 20,000,000    - - - ก าแพงและประตู มีก าแพงและประตู อบจ.ปตัตานี
ก าแพงและประตู ประตูระบายน้ าได้ พร้อมคูระบายน้ า ระบายน้ าที่ท ามี ระบายน้ าที่แข็งแรง
ระบายน้ าได้มาตรฐาน มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4 ม. มาตรฐาน

ยาว 200 ม.
9 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ซ่อมผิวทางขนาด 5,000,000      - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี

ผิวทางพาราแอสฟลัท ์ ทางคมนาคมที่มีความ กวา้ง 8.70 ม. ยาว สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตสายดินแดง- ปลอดภยั สะดวก 740 ม. ปลอดภยัในการ
ประปาเทศบาล ม.3 ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
ต.บางปู

10 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนขนาดกวา้ง 5 ม. 6,700,000      - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คสล. พร้อมคู ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 566 ม. พร้อมคูระบายน้ า สะดวก รวดเร็วและ
ระบายน้ า คสล. ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ซอย รร.มุสลิม ในการเดินทางสัญจร พร้อมคูระบายน้ า สัญจรไปมา
พฒันศาสตร์ - คสล.กวา้ง 0.60 ม.
บ.ตาแกะ ม.2 ลึก 0.70 ม.

ยาว 1,132 ม.
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11 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหป้ระชาชนมี ขนาดกวา้ง 25 ม. 5,000,000      - - - อาคารได้รับการซ่อม ประชาชนมี อบจ.ปตัตานี
อาคารเอนกประสงค์ สถานที่ส าหรับจัด ยาว 55 ม. จ านวน 1 แหง่ สถานที่ส าหรับจัด
ม.1 ริมหาด กิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
ตะโละกาโปร์

12 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 4-5ม. 10,200,000    - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คสล.สายริมคลอง ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาบนั ม.1-ม.3 ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
13 โครงการปรับปรุง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. - 5,030,000    - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี

ซ่อมแซมถนนผิวจราจร ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ
แอสฟลัทติ์กภายใน ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ต าบลปยิามุมัง ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

14 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างประปา - 3,200,000    - - ความพงึพอใจร้อยละ ประชาชนมีน้ าประปา อบจ.ปตัตานี
ประปาหมู่บา้น ม.1 น้ าประปาหมู่บา้น หมู่บา้น บา้นทุ่งคา 70 ของผู้รับบริการ ใช้
บา้นทุ่งคา 

15 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 5 ม. 5,625,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คสล. สาย ม.7 ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,500 ม. สะดวก รวดเร็วและ
บา้นต้นซ่าน ต.แม่ลาน ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
-บา้นปรักใหญ่ ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ กวา่ 7,500 ตร.ม.
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16 โครงการขยายช่องทาง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 10 ม. 8,500,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ผิวจราจร ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาย ต.ม่วงเต้ีย- ปลอดภยั สะดวก ปลอดภยัในการ
ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

17 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 16,000,000    - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางสายทางเรียบ ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ทางรถไฟปั้มน้ ามัน - ปลอดภยั สะดวก ปลอดภยัในการ
บา้นม่วงหลุง ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
(บา้นโคกอ้น) ม.6

18 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 9,628,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,850 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาย ม.6 สายคลอง ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ชลประทาน ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

19 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 4,320,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,800 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาย 20 - 3R ม.1 ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
ต.ควนโนรี ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
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20 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 8,000,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คสล. สายบา้น ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,400 ม. สะดวก รวดเร็วและ
บางปลาหมอ ม.8 - ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
บา้นดาริง ม.4 ในการเดินทางสัญจร หรือพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
พร้อมวางทอ่ คสล. กวา่ 8,400 ตร.ม.
7 แถว ทอ่ คสล. ขนาด

0.80 ม. ยาว 10 ม.
21 โครงการก่อสร้าง เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น กวา้ง 7 ม. 25,000,000    - - -  สะพาน 1 แหง่ ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี

สะพาน คสล. ข้าม ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 102 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ม.4 ต.ทา่ก าช า-ม.7 ปลอดภยั สะดวก ปลอดภยัในการ
ต.บางเขา ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

รวม จ านวน 21 โครงการ - - 167,018,000 10,790,000 -            4,800,000   - - -
21 17                3               -             1               
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1 โครงการเสริมผิวถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้งเฉล่ีย 11  9,906,000      - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางสายรามโกมุท ทางคมนาคมที่มีความ ม. ยาว 1,920 ม. ที่ได้รับการปรับปรุง สะดวก รวดเร็วและ
สุดเขต อบต.ยามู ปลอดภยั สะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อย ปลอดภยัในการ

ในการเดินทางสัญจร กวา่ 21,120 ตร.ม. สัญจรไปมา
2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 10,000,000    - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 1,500 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ม.1 บา้นกาหยีเชื่อม ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
ส่ีเลน ม.5 ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
บา้นปาแดลางา 
ต.ปโุละปโุย

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 13,920,000    - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตสาย ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
ชลประทานบา้นแนบ-ุ ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
บา้นโคกยาร่วง กวา่ 18,000 ตร.ม.
ม.1 ,2 ต.ลิปะสะโง
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4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 9,974,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 2,170  ม. สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตภายใน ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
หมู่บา้นปากาลียะ ม.2 ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
ต.ลิปะสะโง กวา่ 13,020 ตร.ม.

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 6 ม. 10,102,000    - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 2,200  ม. สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีต สายออเลาะ ปลอดภยั สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภยัในการ
บากาเชื่อมถนนส่ีเลน ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา
บา้นทุ่งโพธิ ์ม.5 กวา่ 13,020 ตร.ม.
ต.ลิปะสะโง

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้น ถนนกวา้ง 5 ม. 9,080,000      - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบจ.ปตัตานี
คสล.สายกาแลกุมิ - ทางคมนาคมที่มีความ ยาว 2,270  ม. สะดวก รวดเร็วและ
เลียบแม่น้ าปตัตานี ปลอดภยั สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภยัในการ
ม.5 ในการเดินทางสัญจร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย สัญจรไปมา

กวา่ 11,350 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 ม.

รวม จ านวน 6 โครงการ - - 62,982,000   -            -            -            - - -
6   6                 -             -             -             
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1 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะ ขนาดกวา้ง 4 ม. 9,625,000      - - - ปริมาณการกัดเซาะ ประชาชนมี อบจ.ปตัตานี
หนิทิ้ง ม.4 ชายทะเล ยาว 700 ม. สูง ลดลงร้อยละ 60 สถานที่ส าหรับจัด
บา้นตันหยงเปาว ์ 1 ม. กิจกรรม
ต.ทา่ก าช า 

2 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อลอกคลอง รักษา ขุดลอกคลองขนาด  3,630,000      - - - ขุดลอกคลอก 1 สาย ลดปญัหาน้ าทว่ม อบจ.ปตัตานี
สายกะมิยอ และอนุรักษล์ าคลอง กวา้ง 10-14 ม. รักษาสภาพแวดล้อม

ยาว  6,000 ม. ของล าคลอง
ลึกเฉล่ีย 3 ม.

3 โครงการก่อสร้าง ปอ้งกันการพงัทลาย แนวปอ้งกันการ 6,000,000       - - - แนวปอ้งกันการ ลดการพงัทลายของ กรมเจ้าทา่
แนวปอ้งกันการ ของหน้าดินริมตล่ิง กัดเซาะคลองระเวง กัดเซาะ 1 แนว หน้าดิน
กัดเซาะคลองละเวง ขนาดกวา้ง 5 ม.
ม.3 บา้นละเวง ยาว 200 ม. 

4 โครงการก่อสร้าง ปอ้งกันน้ าทะเลเซาะ แนวกั้นคล่ืน ยาว 10,000,000      - - - แนวปอ้งกันการ หน้าดินบริเวณชาย กรมเจ้าทา่
แนวกั้นคล่ืนกัดเซาะ ชายฝ่ัง 2000 ม. กัดเซาะ 1 แนว หาดไม่ถูกน้ าทะเล
ชายฝ่ัง กัดเซาะ

5 โครงการก่อสร้าง เพื่อปอ้งกันหน้าดิน แผงกั้นยาว 2000 ม. - 10,000,000    - - แผงกั้นตล่ิง 1 แหง่ ปอ้งกันปญัหา กรมเจ้าทา่
แผงกั้นตล่ิง บา้นปาเส น้ าเซาะตล่ิง
-บา้นใหญ่ ม.2 ปาเส

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 29,255,000   10,000,000 -            -            - - -

5   4                 1               -             -             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบหลัก



   4.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภมูิ เพื่อปรับปรุงสภาพ ปรับปรุงภมูิทศัน์ 43,340,000    - - - จ านวน 1 โครงการ ประชาชนมีสถานที่ การทอ่งเที่ยว
ทศัน์ริมทะเลหาด ภมูิทศัน์ของหาด บริเวณรอบๆ หาด ออกก าลังกาย และกีฬา
รูสะมิแล ม.2 รูสะมิแลใหม้ีความ รูสะมิแล เช่น ด้าน ที่พกัผ่อนหย่อนใจ จังหวดัปตัตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง สวย สะอาดตาและ สาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีความสวยงาม
จ.ปตัตานี เปน็ที่พกัผ่อน หย่อนใจ ก่อสร้างอาคาร มีความสะอาดตา

ใจที่ออกก าลังกายของ เอนกประสงค์ หรือ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
เยาวชน ประชาชน ติดต้ังครุภณัฑ์อื่น

ที่จ าเปน็ ฯลฯ
รวม จ านวน 1 โครงการ - - 43,340,000   -            -            -            - - -

1   1                 -             -             -             
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการทอ่งเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวดัปตัตานี

4. ยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ที่รบัผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
(KPI)



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จัดซ้ือรถพยาบาล 10,000,000   -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ความช่วยเหลือเบื้องต้น ฉุกเฉินเพื่อสนับสนุน

ยามบาดเจ็บ/เจ็บปว่ยฉุกเฉิน ใหแ้ก่หน่วยงาน
อย่างทนัทว่งท ี ราชการ

2 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือรถบรรทกุ 787,000       -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ขนาด 1 ตัน

แบบดับเบิ้ลแค็บ 
3 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหม้ีสภาพแวดล้อมที่ดี จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000         -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง ในการท างาน แยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากวา่
24,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง

4 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 200,000       -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ความคล่องตัวในการ จ านวน 50 ตัว

ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร
ประชุม,การจัดงานรัฐพธิ ี
และการจัดงานต่าง ๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 296

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือเก้าอี้ 30,000         -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ระดับ 3-6

จ านวน 5 ตัว
6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก 200,000       -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง ความคล่องตัวในการ จ านวน 500 ตัว
ปฏบิติังานและเพื่อใหก้าร
ประชุม,การจัดงานรัฐพธิ ี

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการจัดงานต่าง ๆ 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

7 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือโต๊ะท างาน 13,000         -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง แบบเหล็กปดิผิวด้วย

พวีซีี มีขนาด 3 ล้ินชัก
จ านวน 2 ชุด

8 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติัราชการ จัดซ้ือโต๊ะ 20,000         -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ 

ขนาด 30X72 นิ้ว
พร้อมเก้าอี้แบบมีพนัก 
มีล้อ จ านวน 1 ชุด

9 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป จัดซ้ือจอภาพ 4,700           -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง  ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แบบ LCD หรือ LED

297

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,900           -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง  เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง
11 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป จัดซ้ือเคร่ืองคอม 56,400         -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง  ด้วยความสะดวก รวดเร็ว พวิเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ
พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏบิติัการส าหรับ
เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์
พร้อมแผ่น CD-ROM 
ชุดติดต้ัง และโต๊ะ-เก้าอี้ 
จ านวน 3 ชุด

12 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 13,200         -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง  เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ือง
13 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000    - - - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการปฏบิติั จัดซ้ือโทรทศัน์สีจอแบน 50,000        - - - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกวา่ 40 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง และ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 46 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง 298

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 8,600           -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก หรือ LED จ านวน 

รวดเร็ว 2 เคร่ือง
16 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 79,200         -  -  - กองแผนฯ

และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด
รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏบิติัการ

ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
จ านวน 4 ชุด

17 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 12,800         -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ือง
18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 31,600         -  -  - กองแผนฯ

และส่ิงก่อสร้าง เกิดความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
รวดเร็ว จ านวน 4 เคร่ือง

19 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000         -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง เกิดความสะดวก จ านวน 1 เคร่ือง

รวดเร็ว
20 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหก้ารการจัดเก็บ โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ 16,500         -  -  - กองแผนฯ

และส่ิงก่อสร้าง เอกสารมีความเปน็ระเบยีบ เอกสารแบบานเปดิ 
เรียบร้อย 2 บาน จ านวน 3 ตู้ 299

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
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21 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือเก้าอี้บนุวม 18,000         -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ที่เหมาะสมและเปน็ ขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว

ระเบยี
22 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดใหม้ีหอ้งประชุม จัดซ้ือโต๊ะขาเหล็ก 20,000         -  -  - กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ที่เหมาะสมและเปน็ พบัได้บโุฟเมก้า 
ระเบยีบ ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.

จ านวน 10 ตัว
23 การพาณิชย์ ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อความสะดวกและ ก่อสร้างอาคารที่พกั 950,000       -  -  - กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ความเปน็ระเบยีบ ผู้โดยสารและจุดรับส่ง
เรียบร้อย สินค้าขนาดกวา้ง 

5.50x15.00 ม.
(ตามแบบที่ อบจ. ก าหนด)

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 77,400         -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความ แบบต้ังโต๊ะพร้อม

สะดวก รวดเร็ว ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏบิติัการส าหรับเคร่ือง
ไมโครคอมพวิเตอร์  
พร้อมแผ่น CD-ROM 
ชุดติดต้ัง จ านวน 3 ชุด

25 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 9,600           -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความ ขนาด 800 AV 

สะดวก รวดเร็ว จ านวน 3 ชุด 300
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26 อุตสาหกรรมและ ค่าตอบแทน วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ส าหรับการจัด จัดซ้ือกรวยพลาสติกสัญญา 9,000           -  -  - กองช่าง
การโยธา ใช้สอยและ ระเบยีบจราจร เตือน ขนาดความสูง 

วสัดุ 0.50 ซม. มีคาด 2 แถบ
จ านวน 20 อัน

27 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ  - 6,500,000    6,500,000     - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เดือดร้อนและพฒันา ไฮดรอลิค ความจุบุ้งกี้

คุณภาพชีวติของราษฎร ไม่น้อยกวา่ 0.9 ลบ.ม.
ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย
ขนส่ง กวา่ 14.5 แรมม้า 

จ านวน 2 คัน
28 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดชื้อรถขุดตีนตะขาบ  - 6,900,000     -  - กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เดือดร้อนและพฒันา ไฮดรอลิค ชนิดแขน
คุณภาพชีวติของราษฎร ยาวพเิศษ ความจุบุ้งกี้
ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกวา่ 0.4 ลบ.ม.
ขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย

กวา่ 15 ม. จ านวน 1 คัน
29 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อใหม้ีรถสุขาเคล่ือนที่ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนที่  - 8,000,000     -  - กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง บริการประชาชนในงาน ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
เทศกาลประเพณีหรือ ดีเซลไม้น้อยกวา่ 130
กิจกรรมต่าง ๆ แรงม้า ภายในติดต้ัง

อุปกรณ์สุขภณัฑ์หอ้ง
น้ าครบชุด จ านวน 2 คัน 301
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30 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถบรรทกุชนิด  -  - 25,000,000   - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เดือดร้อนและพฒันา 6 ล้อ ขนาดน้ าหนัก

คุณภาพชีวติของราษฎร บรรทกุรวม (GVW) 
ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกวา่ 10,000 กก.
ขนส่ง ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตน้ าด่ืม

ได้ไม่น้อยกวา่ 10,000
ยูแอสแกลลอนต่อวนั

31 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ 3,500,000    3,500,000    3,500,000    3,500,000    กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เดือดร้อนและพฒันา เททา้ย ขนาด 10 ลบ.ม.

คุณภาพชีวติของราษฎร ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์
ในด้านการคมนาคม ดีเซลขนาดไม่น้อยกวา่
ขนส่ง 200 แรงม้า

จ านวน 4 คัน
32 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุน้ า  - 6,500,000     - 6,500,000    กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เดือดร้อนและพฒันา ดับเพลิงแบบอเนก
คุณภาพชีวติของราษฎร ประสงค์ชนิด 10 ล้อ
ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด
ขนส่ง ไม่น้อยกวา่ 220 แรงม้า

บรรทกุน้ าได้ไม่น้อยกวา่
12,000 ลิตร จ านวน 
2 คัน
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33 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือเคร่ืองก าจัด  -  - 15,000,000   - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เดือดร้อนและพฒันา ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด

คุณภาพชีวติของราษฎร เร่งด่วน สามารถบ าบดั
ในด้านการคมนาคม น้ าเสียได้สูงสุดไม่น้อย
ขนส่ง กวา่ 30 ลบ.ม./ชม.

34 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน วสัดุอื่น ๆ เพื่อบริการจัดเก็บขยะ จัดซ้ือถังขยะพร้อม 200,000       -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ใหป้ระชาชนได้รวดเร็ว ล้อเข็นความจุ 120 ลิตร

และถูกสุขลักษณะ จ านวน 120 ใบ
(สีเขียว 40 ใบ)
(สีเหลือง 40 ใบ)
(สีน้ าเงิน 40 ใบ)

35 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อจัดสร้างระบบจัด จัดซ้ือระบบเซฟเวอร์ 35,000        40,000         -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เก็บข้อมูลทางการ จัดเก็บข้อมูลขนาด

ก่อสร้างและข้อมูล ความจ าไม่น้อยกวา่
ทางวศิวกรรม ส าหรับ 20 เทเลไบท ์และ
กองช่าง ระบบเครือข่ายพร้อม

อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
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36 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือส าหรับ -จัดซ้ือเคร่ืองติดไฟเบอร์ 85,000         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ปฏบิติังานซ่อมอุปกรณ์ ขนาดมอเตอร์ 2000 วตัต์

ประจ าโรงเก็บพสัดุ พร้อมอุปกรณ์จ านวน
1 เคร่ือง สวา่นกระแทก
ไร้สาย ความจุแบต
เตอร่ี 18 v พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง
-แทน่เจาะขนาด 1"
มอเตอร์ 2 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
-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 304

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ต่อ) พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1
เคร่ือง ก าลังไฟ 400 W
อุปกรณ์จ านวน 1 เคร่ือง
และโต๊ะแทน่เล่ือย ก าลังไฟ
1800 W พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง

37 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อใหม้ีเต็นทส์ าหรับ จัดซ้ือเต็นทผ้์าใบขนาด 280,000       -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง กิจกรรมต่าง ๆ ของ 4.00 X 4.00 ม.

อบจ.ปตัตานี สูง 3.00 ม.
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 
40 หลัง

38 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อใหม้ีฟลอร์ส าหรับ จัดซ้ือพื้นฟลอร์ได้หรือ 50,000         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ วสัดุสังเคราะหโ์ครง

ของ อบจ.ปตัตานี สร้างเหล็กขนาด 1.00 ม.
ยาว 2.00 ม.
สูง 0.20 ม.
พร้อมขาติดต้ังเหล็ก
สูง 0.80 ม. และอุปกรณ์
จ านวน 50 แผ่น
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39 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อใหม้ีอุปกรณ์ปั่นไฟ จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ปั่นไฟ  - 40,000         -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ช่วยเหลือการใหต้ั้ง เคล่ือนที่ขนาดยนต์

พร้อมของ อบจ.ปตัตานี 13 hp พร้อมอุปกรณ์
ในภาวะปกติและใน จ านวน 1 เคร่ือง
สถานที่ไม่สะดวก

40 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อเปน็พาหนะในการ จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ 750,000       -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่งอุปกรณ์และ ขนาด 1 ตัน

ใช้ในการปฏบิติังานอื่น ๆ (รถยนต์กระบะ)
ขนาดเคร่ืองยนต์ 
2,500 ซีซี

41 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด

รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏบิติัการ
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพวิเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM
ชุดติดต้ัง และโต๊ะ-เก้าอี้
จ านวน 2 ชุด

42 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 23,900         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

รวดเร็ว จ านวน 2 เคร่ือง
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43 อุตสาหกรรมและ ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA

จ านวน 2 เคร่ือง
44 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บ จัดท าตู้เก็บเอกสารแบบ 170,000      - - - กอง

และส่ิงก่อสร้าง เอกสารใหเ้ปน็ระเบยีบ แบบบานเล่ือนกระจก การศึกษาฯ
เรียบร้อย สามารถค้นหา  ขนาด 0.35 ม.
ได้ง่าย ยาว 4.60 ม. จ านวน 2 ตู้

45 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ส าหรับ จัดซ้ือโพเด่ียมส าเร็จรูป 35,000        - - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง งานพธิกีาร การศึกษาฯ

46 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ เพื่อสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องวงจรปดิ 3,240,000    - - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง ดูแลความปลอดภยั CCTV พร้อมติดต้ัง การศึกษาฯ

ในชีวติและทรัพย์สิน จ านวน 16 ชุด
ภายในสนามกีฬากลางฯ

47 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว ใช้ในการตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 48,000        - - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง สนามกีฬาและสนาม สะพายใหล่ แบบข้อแข็ง การศึกษาฯ

ฟตุบอลใหอ้ยู่ในสภาพ จ านวน 3 เคร่ือง
ที่ใช้งานได้ตลอดเวลา

48 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ที่ดินและก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงทางเดิน ปตัูวหนอนไม่น้อยกวา่ 300,000 - - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง ใหม้ีความสะดวกและ 797 ตร.ม. (ตามแบบ การศึกษาฯ

ปลอดภยัระหวา่งเดิน ขึ้น-ลง อบจ.ปตัตานี ก าหนด)
ขึ้นอัฒจรรย์ ของประชาชน
และผู้ใช้บริการ 307

เปา้หมาย
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้น าครู บคุลากร จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000    - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บา้นเขาตูม

ต่างๆนอกสถานศึกษา
50 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อความสวยงาม ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ 1,000,000    - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร เปน็ระบบระเบยีบ โรงเรียน บา้นตะบงิตีงี
เรียบร้อยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน

51 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการระบาย จัดซ้ือพดัลมแบบหมุน 36,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ความร้อนในหอ้งเรียน 360 องศา จ านวน บา้นตะบงิตีงี

และใช้ในการจัดกิจกรรม 24 เคร่ือง
ของโรงเรียน

52 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสม ปรับปรุงพื้นหอ้งส านักงาน 350,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร กับการปฏบิติังาน และหอ้งปฏบิติัการ บา้นตะบงิตีงี

ความสะอาดและสวยงาม วทิยาศาสตร์ 
53 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อเปน็ที่จัดกิจกรรม จัดซ้ือศาลาที่อ่านหนังสือ 500,000      - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร การเรียนการสอนนอก นอกหอ้งเรียนเพื่อรองรับ บา้นตะบงิตีงี
หอ้งเรียน มีที่ร่มพกัผ่อน โครงการหอ้งสมุดมีชีวติ
หลังการเล่นกีฬา 
และเปน็ที่อ่านหนังสือ
ในเวลาวา่ง
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54 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อเปน็ทางเดินของ นักเรียนและบคุคลากร 550,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร นักเรียนและบคุคลากร ในโรงเรียน บา้นตะบงิตีงี

ในโรงเรียน
55 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อความเปน็ระเบยีบ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28,000        - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง เรียบร้อยในการเก็บ บานเปดิแบบทบึ 4 ชั้น บา้นตะบงิตีงี
เอกสารสะดวกต่อการ ส าหรับหอ้งอนุบาล 
ปฏบิติังาน จ านวน 4 ตู้

56 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับ 10,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ในหอ้งพยาบาลใหเ้ปน็ จัดเก็บเอกสารโรงเรียน บา้นตะบงิตีงี

ระบบและเปน็ระเบยีบ ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
เรียบร้อยเพื่อรองรับ หอ้งพยาบาล จ านวน 1 ตู้
การประเมิน

57 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพฒันาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 300,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ทั้ง 4 ด้านของเด็ก ส าหรับเด็กอนุบาล บา้นตะบงิตีงี

เปน็อุปกรณ์ช่วยฝึกทกัษะ โรงเรียนบา้นตะบงิตีงี
การเคล่ือนไหวด้าน
ร่างกาย

58 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บแฟม้เอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กตู้สูง 50,500        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ธรุการต่างๆ ใหเ้ปน็ บานเล่ือนกระจกส าหรับ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย เก็บเอกสารสารสนเทศ
ง่ายและสะดวกต่อการ ในหอ้งส านักงาน
ใช้งาน ของโรงเรียน จ านวน 7 ตู้

309

หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

แผนงาน



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์อื่น ๆ เพื่อใหเ้ด็กอนุบาล จัดซ้ือที่นอนส าหรับเด็ก 200,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง มีที่นอนที่สะอาด นักเรียนอนุบาล บา้นตะบงิตีงี

และเหมาะสม จ านวน 40 ชุด 
60 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อใหบ้รรยากาศ ทาสีอาคารเรียน 500,000      - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ของโรงเรียนมีอาคาร สปช.105/29 บา้นตะบงิตีงี
ที่สวยงาม ใช้งานที่ และ สปช.3/9
ปลอดภยัเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน

61 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อพฒันาปรับปรุง พฒันาและปรับปรุง 100,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร บรรยากาศในหอ้งสมุด บรรยากาศในหอ้งสมุด บา้นตะบงิตีงี

ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย โรงเรียน
และเปน็แหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง

62 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ติดต้ังผ้าม่าน หอ้งประชุม 150,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร และเพิ่มความสวยงาม หอ้งละหมาดส านักงาน บา้นตะบงิตีงี

หอ้งปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ และหอ้ง
ปฏบิติัการทางภาษา
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63 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ - เพื่อปอ้งกันอันตราย ติดต้ังเหล็กดัดหน้า 50,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร และเสริมความปลอดภยั อาคารเรียนและหลัง บา้นตะบงิตีงี

ใหก้ับนักเรียน  อาคารเรียน สปช. 3/9
- เพื่อปอ้งกันส่ิงของ
ภายในหอ้งเรียนสูญหาย
หรือตกหล่นจากหน้าต่าง

64 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพื่อใหม้ีที่จัดเก็บ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และชั้นจัดวางเอกสารทาง แบบเปดิประตู ขนาด บา้นตะบงิตีงี

ธรุการและการเงิน    1188x457x1830 mm.
- เพื่อใหเ้กิดความสะดวก จ านวน 3 ตู้
ในการค้นหาเอกสารเก่า
เพื่ออ้างอิงและไม่สูญหาย

65 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ระบายอากาศ จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม 15,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาด 24 นิ้ว บา้นตะบงิตีงี

ในโรงเรียน จ านวน 5 เคร่ือง
66 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ - เพื่อใหข้้าราชการ ซ่อมแซมบา้นพกัอาศัย 10,000        - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร มีความปลอดภยัในชีวติ ของข้าราชการครู บา้นตะบงิตีงี
และทรัพย์สิน  
- เปน็ขวญัและก าลังใจ
แก่ข้าราชการครู
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67 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน - เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 16,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง คอมพวิเตอร์ ใหเ้ปน็ จ านวน 2 ใบ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย  
- เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน  
- เพื่อง่ายต่อการดูแล 
รักษา

68 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่ออ านวยความสะดวก เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,200          - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ต่อการท างานเกี่ยวกับ จ านวน 1 เคร่ือง บา้นตะบงิตีงี

อิสลามศึกษา ในโรงเรียน
ในการปร้ินเอกสารต่างๆ

69 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อปรับปรุงบรรยากาศ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000      - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ใหเ้อื้อต่อการศึกษา พร้อมการติดต้ัง บา้นตะบงิตีงี

และความเปน็ระเบยีบ ในหอ้งเรียนและหอ้ง
เรียบร้อย ปฏบิติัการต่าง

70 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเก็บวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ 60,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง วทิยาศาสตร์ ใหเ้ปน็ และเคาเตอร์ระดับ บา้นตะบงิตีงี

ระเบยีบเรียบร้อย หน้าต่างส าหรับหอ้ง
ปฏบิติัการวทิยาศาสตร์
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71 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อใหน้ักเรียน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าแร่ 11,000        - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และบคุลากรในโรงเรียน ธรรมชาติ จ านวน  บา้นตะบงิตีงี

ได้ด่ืมน้ าที่สะอาด 4 เคร่ือง
ปลอดภยั ไร้สารตกค้าง

72 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหบ้รรยากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 160,000      - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาด 2,5000 BTU บา้นตะบงิตีงี

เปน็ไปด้วยดี จ านวน 4 เคร่ือง
73 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ ก่อสร้างหอ้งน้ าใหไ้ด้ ก่อสร้างหอ้งน้ า 500,000      - - - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร มาตรฐาน ง่ายต่อการ (ตามแบบ อบจ.ปตัตานี บา้นตะบงิตีงี
ดูแลรักษาและท าความ ก าหนด)
สะอาด และถูกหลัก
สุขลักษณะ

74 การศึกษา ครุภณัฑ์ที่ดิน ก่อสร้างและ เพื่อใหม้ีพื้นที่ในการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 3,000,000    - - - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ขนาด 20X40X15 ม. บา้นตะบงิตีงี

(ตามแบบ อบจ.ปตัตานี
ก าหนด)

75 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000      - - - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ภายใน

รวดเร็ว ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
จ านวน 1 เคร่ือง
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76 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 25,800        - - - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ภายใน

รวดเร็ว ประมวลผล พร้อมชุด
โปรแกรมระบบ
ปฎบิติัการส าหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์

77 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ที่ดิน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200          - - - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง เปน็ไปด้วยความสะดวก ขนาด 800 AV ภายใน

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง
31,843,198 31,726,116 50,046,134 10,046,152 

77
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5. ส่วนที่  5  การติดตามและประเมินผล 
5.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 (พ.ศ.2561-2564)  
  5.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตาม 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดก าหนด 
กรอบ  แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  1. การก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน  ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
     1.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
     1.2 ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
     1.3 ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
     1.4 ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการ 
           ประเมินประสิทธิภาพ  
     1.5 ประสิทธิผล  เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
     1.6 ผลลัพธ์และผลผลิต  เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ  และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
     1.7 การประเมินผลกะทบ  เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด
มาใช้  หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  ทั้งนี้   ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
  2. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้ 
     2.1 การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
     2.2 การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
     2.3 การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ 
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตาม 

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ขั้นตอนที่ 5 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  5.1.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล  มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. ก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
  5. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
  5.1.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม  
 

------------------------- 
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