
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   

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

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ  ๒๒ (๓)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็นแนวทางในการปฏิบัติและประสานแผนงาน/
โครงการของจังหวัด อ าเภอ ต าบล  เพ่ือการพัฒนา แก้ไขปัญหา  และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างสูงสุด  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  หรือทางเว็บไซต์  www.pattanipao.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนพฒันาสามป ี ( พ.ศ. 2559 – 2561 ) 
 เพิ่มเติม (ฉบับที ่3)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไข 1 100,000 - - - - 1 100,000
ปญัหายาเสพติด
   1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และการพฒันาอาคารสถานที่ 1 100,000 - - - - 1 100,000
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน

รวม 2 200,000 - - - - 2 200,000
รวมทั้งสิ้น 2 200,000 - - - - 2 200,000

บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2559-2561) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี 

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ 
2559 2560 2561 รวม 3 ปี
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติั  -เพื่อระดมความคิดเหน็ ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าทอ้งถิ่น 100,000     -  - ร้อยละ 60 ของ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ส านักปลัดฯ

การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา แลกเปล่ียนความรู้ในการ ผู้น าศาสนา และเยาวชน หน่วยงานภาครัฐและ ได้รับทราบปญัหาและ
เด็กและเยาวชนมั่วสุมแหล่ง แก้ไขปญัหาการมั่วสุม ในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ชุมชนได้มีข้อมูลและ แนวทางการแก้ไขการมั่ว
อบายมุขและส่ิงเสพติดใน แหล่งอบายมุขและส่ิงเสพ ข้อสรุปผลปญัหาของ สุมแหล่งอบายมุขและส่ิง
จังหวดัปตัตานี ติดของเด็กและเยาวชนกลุ่ม เด็กและเยาวชนสู่การ เสพติดของเด็กและเยาวชน

เส่ียง ปอ้งกันและแก้ไขได้ กลุ่มเส่ียงได้อย่างถูกวธิ ีและ
 -เพื่อเปน็ข้อมูลสรุปผล อย่างถูกวธิี ได้มีข้อมูล ข้อสรุปผลปญัหา
ปญัหาของเด็กปละเยาวชน ของเด็กและเยาวชนที่ชัดเจน
สู่การปอ้งกันและแก้ไขอย่าง แน่นอน ส่งผลใหก้ารปอ้งกัน
ถูกวธิใีหล้ดลงและหมด และแก้ไขถูกวธิ ีลดลงและ
ส้ินไป หมดไป

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

งบประมำณและที่มำ

แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2559 -  2561) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)
องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี

ยุทธศำสตรจ์ังหวัด ที่ 3 สรำ้งควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสรำ้งควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั
ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2 พฒันาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ

1. ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ
แนวทางพฒันาที่ 1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การปอ้งกันและการแก้ไขปญัหายาเสพติด
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ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่
(ผลผลิตของโครงกำร) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท)
1 โครงการติดต้ังระบบ เพื่อปอ้งกันและรักษาความ ด าเนินการติดต้ังกล้อง 100,000        -  - โรงเรียนมีกล้องวงจร มีระบบกล้องวงจรปดิ โรงเรียน

วงจรปดิ ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพย์ วงจรปดิในโรงเรียนบา้น ปดิในโรงเรียนบา้น ที่สามารถบนัทกึภาพ บา้นเขาตูม
สินของนักเรียน บคุลากร เขาตูม เขาตูม เก็บไวเ้พื่อดูเหตุการณ์
ผู้ปกครอง และทรัพย์สิน ต่างๆ
ของสถานศึกษา

งบประมำณและที่มำ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2559 -  2561) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3)

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดปตัตำนี
ยุทธศำสตรจ์ังหวัด ที่ 3 สรำ้งควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสรำ้งควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรฐั

ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 2 พฒันาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ
1. ยุทธศำสตรพั์ฒนำกำรศึกษำและสังคมใหม้ีคุณภำพ

แนวทางพฒันาที่ 1.8 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และการพฒันาอาคาร สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏบิติังาน
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