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บทนํา 
 

 ตามท่ี องค�การบริหารส�วนจังหวัดป�ตตานี ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ.2561 - 
2564) และเพ่ิมเติม ถึงครั้งท่ี 5 เพ่ือเป4นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
ป�ตตานี ให�มุ�งสู�วิสัยทัศน� พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด นั้น 
 

 เนื่องจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดป�ตตานี มีความจําเป4นจะต�องดําเนินโครงการ            
ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดป�ตตานี เพ่ือให�สอดคล�องกับป�ญหา ความต�องการ
ของประชาชน และสถานการณ�ป�จจุบัน ตามภารกิจและอํานาจหน�าท่ี และเพ่ือเป4นการเชื่อมโยงโครงการ/
กิจกรรมให�สอดคล�องกับการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป% องค�การบริหารส�วนจังหวัดป�ตตานี จึงได�จัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป% (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) เพ่ือเป4นแนวทางในการต้ังงบประมาณ
ดําเนินการต�อไป 
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หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเตมิ (คร้ังที่ 6) 

ขององค*การบริหารส,วนจังหวัดป0ตตานี 
--------------------------------- 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
พ.ศ. 2548 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ี
ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1และแผนการดําเนินงาน โดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินใช�แผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป1เป4นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป1 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให�มีการปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามโครงการ
พัฒนาท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 ซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดป<ตตานี ได�ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561 - 2564) และเพ่ิมเติมถึงครั้งท่ี 5 และได�ประกาศใช�เพ่ือเป4นแนวทางการ
จัดทํางบประมาณแล�วนั้น 
 

  เพ่ือให�การดําเนินโครงการในการแก�ไขป<ญหาตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 (พ.ศ.2561 - 2564) 
มีความสอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี สถานการณ�ป<จจุบัน และตอบสนองความต�องการของประชาชน                  
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายรัฐบาลท่ีมีความจําเป4นเร�งด�วนในการแก�ป<ญหา บรรเทาความเดือดร�อน
ของประชาชน ดังนั้นองค�การบริหารส�วนจังหวัดป<ตตานี จึงมีความจําเป4นต�องจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป1 
(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 6) เพ่ือเป4นแนวทางในการต้ังงบประมาณดําเนินการต�อไป 

…………………………………………. 



แบบ ผ.07

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

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - 1 108,000          1 108,000          1 108,000          3 324,000            
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  1.3 แผนงานการศึกษา 3 1,350,000        8 1,980,000        6 1,450,000        6 1,450,000        23 6,230,000         
  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -                  
  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 4 1,025,700        - - - - 4 1,025,700         
  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - 4 1,256,000        - - - - 4 1,256,000         
  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -                  
  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -                  
  1.11 แผนงานการพาณิชย์ - - 1 1,800,000        - - - - 1 1,800,000         
  1.12 แผนงานงบกลาง - - 1 120,000          1 120,000          1 120,000          3 360,000            

รวม 3 1,350,000       19 6,289,700       8 1,678,000       8 1,678,000       38 10,995,700       

2

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



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

2. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน
  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -                  
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  2.3 แผนงานการศึกษา - - 7 2,380,000        - - - - 7 2,380,000         
  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 11,404,000      - - - - 4 11,404,000        
  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -                  
  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -                  
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 29 92,210,000      - - - - 29 92,210,000        
  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -                  
  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                  
  2.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - -

รวม - - 40 105,994,000   - - - - 40 105,994,000     

3

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



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

3. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
   และส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน
  3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -                  
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -                  
  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -                  
  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 3 675,000          3 1,100,000        3 800,000          9 2,575,000         
  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -                  
  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -                  
  3.10 แผนงานการเกษตร - - 13 29,688,500      - - - - 13 29,688,500        
  3.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                  
  3.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - -

รวม - - 16 30,363,500     3 1,100,000       3 800,000         22 32,263,500       

4

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



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

4. ยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะ
   ควำมยำกจน
  4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -                  
  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -                  
  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -                  
  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 2 1,025,700        2 250,000          2 250,000          6 1,525,700         
  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -                  
  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -                  
  4.10 แผนงานการเกษตร - - 2 150,800          - - - - 2 150,800            
  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                  
  4.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - -

รวม - - 4 1,176,500       2 250,000         2 250,000         8 1,676,500        
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ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



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

5. ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ
   และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -                  
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -                  
  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -                  
  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -                  
  5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - 3 11,181,000      - - - - 3 11,181,000        
  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -                  
  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -                  
  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                  
  5.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - -

รวม - - 3 11,181,000     - - - - 3 11,181,000       

6

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



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

6. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมม่ันคง
   และเสริมสร้ำงสันติสุข
  6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - -                  
  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - -                  
  6.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - -                  
  6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - -                  
  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - -                  
  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - -                  
  6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - -                  
  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - -                  
  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - -                  
  6.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - -                  
  6.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                  
  6.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - -

รวม -        - - - - - - - - -                 
รวมท้ังส้ิน 3 1,350,000        82 155,004,700     13 3,028,000        13 2,728,000        111 162,110,700       
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ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



แบบ ผ.01

   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการจ้างเหมาบริการ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ จ้างเหมาพนักงานท าความ - 108,000 108,000 108,000 บริเวณอาคารส านักงาน 1. ประชาชนผู้ใช้บริการ ส านักปลัดฯ
ท าความสะอาดบริเวณ บริการ ได้รับความ สะอาดบริเวณอาคาร องค์การบริหารส่วน ได้รับความสะดวก 
อาคารส านักงานองค์การ สะดวกรวดเร็ว และเกิด ส านักงานองค์การบริหาร จังหวัดปัตตานี มีความ รวดเร็วและเกิดความ
บริหารส่วนจังหวัด ความพึงพอใจในการ ส่วนจังหวัดปัตตานี สะอาด สวยงาม และ พึงพอใจในการมารับ
ปัตตานี มารับบริการท่ีองค์การ เป็นระเบียบ เรียบร้อย บริการ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 90 2. ส านักงานองค์การ
2. เพ่ือให้บริเวณอาคาร บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
องค์การบริหาร มีความสะอาด 
ส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความสะอาด สวยงาม 
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

รวม -            108,000     108,000     108,000     
1               1               1               
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จ ำนวน 1 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



แบบ ผ.01

   1.3 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการจัดหาและพัฒนา เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000      300,000      300,000      300,000      กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษาฯ
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการ การบริหารจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร มีระบบการบริหารจัดการ และสถานศึกษาในสังกัด
ของกองการศึกษา ขององค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการบริหารจัดการ
ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์กรปกครอง ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  
องค์กรปกครอง ประเทศไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรม ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ การบริหารจัดการศึกษา ประเทศไทย 4.0 บริหารวิชาการ 
ประเทศไทย 4.0 ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ด้านบริหารท่ัวไป 

ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน ด้านบริหารงานบุคคล 
บริหารวิชาการ และด้านบริหาร
ด้านบริหารท่ัวไป งบประมาณ และมีระบบ
ด้านบริหารงานบุคคล เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และด้านบริหาร ท่ีมีเสถียรภาพและความ
งบประมาณ อันน าไปสู่ เร็วสูง มีศักยภาพ
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ และความพร้อมในการ
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วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงกำร



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

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

(ต่อ) รองรับเศรษฐกิจ บริหารจัดการศึกษา 
รูปแบบใหม่ (New เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
Economy Model)  
ตามยุทศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐

2 โครงการจัดหา เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนา 450,000      300,000      300,000      300,000      โรงเรียนบ้านเขาตูม กองการศึกษา กองการศึกษาฯ
และพัฒนาระบบ ระบบการบริหารจัดการ นวัตกรรมการบริหาร มีระบบการบริหารจัดการ ศาสนาและวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการศึกษา ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จัดการศึกษาผ่านระบบ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และสถานศึกษาในสังกัด
อิเล็กทรอนิกส์ ของ ขององค์กรปกครอง อิเลคทรอนิกส์ ขององค์กรปกครอง มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 บริหารวิชาการ ประเทศไทย 4.0 ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ประเทศไทย 4.0 โรงเรียน ด้านบริหารท่ัวไป บริหารวิชาการ 
บ้านเขาตูม ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป 

และด้านบริหารงบ ด้านบริหารงานบุคคล 
ประมาณ ให้เป็นโรงเรียน และด้านบริหาร
นวัตกรรมการบริหาร งบประมาณ และมีระบบ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีมีเสถียรภาพและความ
(SBMLD-Innovation เร็วสูง มีศักยภาพ
Schools) และความพร้อมในการ

บริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

3 โครงการจัดหา เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนา 450,000      300,000      300,000      300,000      โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กองการศึกษา กองการศึกษาฯ 
และพัฒนาระบบ ระบบการบริหารจัดการ นวัตกรรมการบริหาร มีระบบการบริหารจัดการ ศาสนาและวัฒนธรรม 
การบริหารจัดการศึกษา ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จัดการศึกษาผ่านระบบ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และสถานศึกษาในสังกัด
อิเล็กทรอนิกส์ ของ ขององค์กรปกครอง อิเลคทรอนิกส์ ขององค์กรปกครอง มีระบบการบริหารจัดการ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 บริหารวิชาการ ประเทศไทย 4.0 ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ประเทศไทย 4.0 โรงเรียน ด้านบริหารท่ัวไป บริหารวิชาการ 
บ้านตะบิงตีงี ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป 

และด้านบริหารงบ ด้านบริหารงานบุคคล 
ประมาณ ให้เป็นโรงเรียน และด้านบริหาร
นวัตกรรมการบริหาร งบประมาณ และมีระบบ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีมีเสถียรภาพและความ
(SBMLD-Innovation เร็วสูง มีศักยภาพ
Schools) และความพร้อมในการ

บริหารจัดการศึกษา 
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

4 โครงการประชุม เพ่ือประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด - 400,000      400,000      400,000      องค์กรปกครองส่วน คณะกรรมการประสาน กองการศึกษาฯ 
เชิงปฏิบัติการประสาน และบูรณาการการจัดท า ปัตตานี เทศบาล ท้องถ่ินในเขตจังหวัด และบูรณาการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี และองค์การบริหาร ปัตตานี มีแผนพัฒนา การศึกษาส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) (พ.ศ.2561-2564)  ส่วนต าบลขององค์กร การศึกษาส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  
ขององค์กรปกครอง ขององค์กรปกครอง ปกครองส่วนท้องถ่ินใน (พ.ศ.2561-2564)  ของ สามารถจัดท าแผนพัฒนา
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เขตจังหวัดปัตตานีมี องค์กรปกครองส่วน การศึกษาส่ีปี 
ปัตตานี ปัตตานี แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี ท้องถ่ินในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)  

(พ.ศ.2561-2564)  ของ ขององค์กรปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินในเขต
ในเขตจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี

5 โครงการสร้างและพัฒนา เพ่ือสร้างและพัฒนา องค์กรปกครอง - 500,000      - - การพัฒนาเครือข่าย องค์กรปกครอง กองการศึกษาฯ 
เครือข่ายการจัดท าแผน เครือข่ายการจัดท าแผน ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีกลุ่ม การจัดท าแผน ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
และงบประมาณทาง และงบประมาณทาง จังหวัดภาคใต้มีการพัฒนา และงบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้
การศึกษา เจ้าภาพ การศึกษาขององค์กร เครือข่ายการจัดท าแผน ทางการศึกษาของ มีการพัฒนาเครือข่าย
ระดับภาคใต้ ปกครองส่วนท้องถ่ินใน และงบประมาณ องค์กรปกครอง การจัดท าแผน

พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี และงบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้มี ทางการศึกษา

6 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุน - 50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ กองการศึกษาฯ 
ด้านการท่องเท่ียว ศูนย์การเรียนรู้ด้าน ศูนย์การเรียนรู้ด้าน ด้านการท่องเท่ียว ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษา การท่องเท่ียวใน การท่องเท่ียวใน ในสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีเอ้ือ

สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ สถานศึกษา ท่ีเอ้ือ ต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน
การเรียนรู้แก่นักเรียน ต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน และท้องถ่ิน
และท้องถ่ิน และท้องถ่ิน

12



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

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

7 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมการจัด ส่งเสริมการจัด - 100,000      100,000      100,000      โรงเรียนมีการจัด นักเรียนมีหลักคิด กองการศึกษาฯ 
การจัดกระบวนการเรียน กระบวนการเรียน กระบวนการเรียน กระบวนการเรียน และด าเนินตาม
การสอนการบริหาร การสอนการบริหารตาม การสอนการบริหาร การสอนการบริหาร หลักปรัชญาของ
ตามหลักปรัชญาของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาของ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงแก่นักเรียน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

แก่นักเรียน
8 โครงการจ้างท า เพ่ือจ้างท าป้ายตัวอักษร จ้างท าป้ายตัวอักษร - 30,000       - - เพ่ือจัดท าป้ายตัวอักษร สนามกีฬากลางองค์การ กองการศึกษาฯ 

ป้ายตัวอักษร สนาม สนามกีฬากลางองค์การ  สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
กีฬากลางองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีป้ายตัวอักษรท่ีสวยงาม
ส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้สวยงาม

รวม 1,350,000   1,980,000   1,450,000   1,450,000   
3               8               6               6               
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จ ำนวน 8 โครงกำร



แบบ ผ.01

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือซ้ือ ซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - 300,000      - - เพ่ือซ้ือ สนามกีฬากลาง กองการศึกษาฯ 
เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย กลางแจ้ง ส าหรับติดต้ัง เคร่ืองออกก าลังกาย องค์การบริหาร
กลางแจ้ง กลางแจ้ง ส าหรับ บริเวณสนามกีฬากลาง กลางแจ้ง ส าหรับ ส่วนจังหวัดปัตตานี 

ให้บริการบริเวณสนาม องค์การบริหาร ให้บริการบริเวณ มีเคร่ืองออกก าลังกาย
กีฬากลางองค์การ ส่วนจังหวัดปัตตานี สนามกีฬากลาง กลางแจ้ง ส าหรับ
บริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 8 ชุด องค์การบริหาร ให้บริการประชาชน
ปัตตานี ส่วนจังหวัดปัตตานี

2 โครงการซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ เพ่ือซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ ซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง - 780,000      - - ซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง เพ่ือให้บริการภายใน กองการศึกษาฯ 
ติดต้ังในสนามกีฬา ติดต้ังในสนามกีฬา ในสนามกีฬากลาง ในสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง 

ส าหรับให้บริการภายใน องค์การบริหาร  องค์การบริหาร องค์การบริหาร
สนามกีฬากลาง ส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดปัตตานี
องค์การบริหาร จ านวน 520 ตัว
ส่วนจังหวัดปัตตานี

รวม -            1,080,000   -            -            
2               14

จ ำนวน 2 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



แบบ ผ.01

   1.11 แผนงานการพาณิชย์

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

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ขับข่ีและผู้ใช้ ก่อสร้างอาคารอเนก  - 1,800,000    -  - ประชาชนท่ีใช้บริการ ผู้ท่ีมาใช้บริการมีความ กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ บริการรถยนต์โดยสาร ประสงค์ภายในสถานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร พึงพอใจ และเกิดความ
ภายในสถานีขนส่ง (รถแท็กซ่ี) และจุดน่ังรอ ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด จังหวัดปัตตานี สะดวกสบาย
ผู้โดยสารจังหวัด รถแท็กซ่ี สถานีขนส่ง ปัตตานี หมู่ท่ี 9 มีความพึงพอใจ และ ในการใช้บริการ
ปัตตานี ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ต าบลตะลุโบะ อ าเภอ เกิดความสะดวก

มีความสะดวก และเกิด เมืองจังหวัดปัตตานี 
ความปลอดภัยในชีวิต ขนาดกว้าง6.00 เมตร 
และทรัพย์สิน ยาว 27.00 เมตร

(ตามแบบ อบจ.ปน.
ก าหนด)

รวม -            1,800,000   -            -            
1               
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จ ำนวน 1 โครงกำร

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ



แบบ ผ.01

   1.12 แผนงานงบกลาง

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

1 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือสงเคราะห์ค่าใช้จ่าย ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย  - 120,000 120,000 120,000 ผู้ป่วยยากไร้ท่ีร้องขอ ผู้ป่วยท่ียากไร้ได้รับค่า ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ ในการเดินทางให้กับผู้ป่วย ท่ียากไร้ ท่ีมีภูมิล าเนา ได้รับการช่วยเหลือ ใช้จ่ายในการเดินทาง

ท่ียากไร้ ท่ีเข้ารักษา อยู่ในจังหวัดปัตตานี 100% ในการเข้ารับการรักษา
พยาบาล ณ สถาน ท่ีผ่านการพิจารณาของ พยาบาล ณ สถาน
พยาบาลของรัฐ คณะกรรมการสงเคราะห์ พยาบาลของรัฐ

ผู้ยากไร้ของ อบจ.ปัตตานี
รวม - 120,000     120,000     120,000     

1               1               1               
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จ านวน 1 โครงการ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



แบบ ผ.01

   2.3 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือปรับปรุงต่อเติม ปรับปรุงต่อเติม  - 350,000       -  - เพ่ือปรับปรุงต่อเติมและ โรงเรียนมีอาคาร กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ให้อยู่ใน
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ อเนกประสงค์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้

สภาพใช้งานได้
2 โครงการจัดท าเหล็กดัด เพ่ือจัดท าเหล็กดัดหน้า จัดท าเหล็กตัดหน้า  - 180,000       -  - เพ่ือจัดท าเหล็กตัดหน้า โรงเรียนมีเหล็กตัดหน้า กองช่าง

หน้าอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียนอนุบาลช้ัน 1 อาคารเรียนอนุบาลช้ัน 1 อาคารเรียนอนุบาลช้ัน 1 อาคารเรียนอนุบาลช้ัน 1
ช้ัน 1 ของโรงเรียน เพ่ือความปลอดภัยของ เพ่ือความปลอดภัยของ เพ่ือความปลอดภัยของ
บ้านเขาตูม นักเรียนและทรัพย์สิน นักเรียนและทรัพย์สิน นักเรียนและทรัพย์สิน

ของทางราชการ ของทางราชการ ของทางราชการ
3 โครงการต่อเติมปรับปรุง เพ่ือต่อเติมปรับปรุงร้ัว ต่อเติมปรับปรุงร้ัว  - 400,000       -  - เพ่ือต่อเติมปรับปรุงร้ัว โรงเรียนมีร้ัวท่ีมี กองช่าง

ร้ัวโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงีให้ มาตรฐานและปลอดภัย
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ



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

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

4 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือปรับปรุงต่อเติม ปรับปรุงต่อเติม  - 350,000       -  - เพ่ือปรับปรุงต่อเติมและ โรงเรียนมีอาคาร กองช่าง
เอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคาร เอนกประสงค์ให้อยู่ใน
เพ่ือประกอบอาหาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เอนกประสงค์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้
กลางวันของโรงเรียนบ้าน สภาพใช้งานได้
ตะบิงตีงี

5 โครงการติดต้ังเหล็กดัด เพ่ือติดต้ังเหล็กดัดหน้า ติดต้ังเหล็กดัดหน้า  - 100,000       -  - เพ่ือติดต้ังเหล็กตัดหน้า โรงเรียนมีเหล็กตัดหน้า กองช่าง
หน้าอาคารเรียน หลัง อาคารเรียนและหลัง อาคารเรียนและหลัง อาคารเรียนและหลัง อาคารเรียนและหลัง
อาคารเรียน สปช.3/9 อาคารเรียน สปช.3/9 อาคารเรียน สปช.3/9 อาคารเรียน สปช.3/9 อาคารเรียน สปข.3/9
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพ่ือความปลอดภัยของ เพ่ือความปลอดภัยของ เพ่ือความความของ

นักเรียนและทรัพยฺสิน นักเรียนและทรัพย์สิน นักเรียนและทรัพย์สิน
ของทางราชการ ของทางราชการ ของทางราชการ

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า ก่อสร้างห้องน้ าอนุบาล  - 600,000       -  - เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า กองช่าง
อนุบาล จ านวน 3 ห้อง อนุบาล ของโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี อนุบาล ของโรงเรียนบ้าน อนุบาล ของโรงเรียน
ของโรงเรียนตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี จ านวน จ านวน 3 ห้อง ตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี 

3 ห้อง จ านวน 3 ห้อง
7 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร 3 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน  - 400,000       -  - เพ่ือซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนมีอาคาร 3 ช้ัน กองช่าง

3 ช้ัน โรงเรียนบ้าน ช้ันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ ช้ันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ตะบิงตีงี งานได้ งานได้

รวม -            2,380,000   -            -            
7               
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จ านวน 7 โครงการ



แบบ ผ.01

   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวม ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน  - 1,680,000    -  - ก่อสร้างลานชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ี และ กองช่าง
กีฬาชุมชน ม.8 ต.บานา ในการประกอบกิจกรรม กว้าง 16.00 ม. จ านวน 1 แห่ง พ้ืนท่ีใกล้เคียง ตลอดจน
อ.เมือง จ.ปัตตานี ด้านการกีฬา ยาว 40.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ภาครัฐ ภาคเอกชน

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
640.00 ตร.ม. ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์
พิกัด N 06 53 28 ร่วมกัน
E 101 15 38 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ ก่อสร้างอาคารศูนย์  - 3,000,000    -  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ ประชาชนในพ้ืนท่ี และ กองช่าง
ศูนย์จริยธรรม 2 ช้ัน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม จ านวน 1 แห่ง พ้ืนท่ีใกล้เคียง ตลอดจน
ถ.ลูกเสือ ต.ตะลุบัน จริยธรรม ปฏิบัติตน กว้าง 8.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ภาครัฐ ภาคเอกชน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ถูกต้องตามหลักศาสนา ยาว 15.00 ม. รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

สูง 7.80 ม. ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
พิกัด E 06 42 11 ร่วมกัน
E 101 37 07.7 
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วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ



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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ

3 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอย ต่อเติมอาคารศูนย์  - 1,800,000    -  - ต่อเติมอาคารศูนย์ ประชาชนในพ้ืนท่ี และ กองช่าง
ศูนย์จริยธรรมประจ า ส าหรับประกอบ จริยธรรม กว้าง 4.50 ม. จริยธรรม จ านวน 1 แห่ง พ้ืนท่ีใกล้เคียง ตลอดจน
อ.เมืองปัตตานี กิจกรรมด้านการอบรม ยาว 20.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ภาครัฐ ภาคเอกชน
อ.เมือง จ.ปัตตานี คุณธรรมจริยธรรม สูง 6.25 ม. รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

ส าหรับเด็กในชุมชน N 06 51 14.3 ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
E 101 15 14.5 ร่วมกัน

4 โครงการก่อสร้างไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัย ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง  - 4,924,000    -  - ก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ กองช่าง
แสงสว่าง Post Top ในการใช้เส้นทาง ขนาดความสูง 12.00 ม. Post Top Sola ความสะดวกในการ
Sola Hybrid ของประชาชนในพ้ืนท่ี Hybird สัญจรไป-มา ในเวลา

ตามแบบ อบจ.ก าหนด กลางคืน
รวม - 11,404,000    - -

4               

20

จ านวน 4 โครงการ



แบบ ผ.01

    2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมสร้างผิวจราจร  - 3,620,000    -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ถนนทางหลวงท้องถ่ิน กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ทางให้มีสภาพท่ีดี แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
คอนกรีตสาย ผู้ใช้ทางได้รับความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา ได้รับความสะดวก
ปน. ถ1-0075 สะดวกปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี รวดเร็วในการเดินทาง
บ.จะบังโต๊ะกู-บ.สาบัน หนา 0.04 ม. ก าหนด และช่วยป้องกันการ
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,000 ม. เกิดการช ารุดเสียหาย

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 49 19.33
E 101 25 20.81
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 49 48.0
E 101 25 20.4
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โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 3  การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี

2 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 3,159,000    -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ถนนทางหลวงท้องถ่ิน กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ทางให้มีสภาพท่ีดี คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ปน.ถ1-0056 ผู้ใช้ทางได้รับความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา ได้รับความสะดวก
บ.โคกโหนด- สะดวกปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 0.50- ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี รวดเร็วในการเดินทาง
บ.ควนแปลงงู อ.แม่ลาน 1.00 ม. หนา 0.04 ม. ก าหนด และช่วยป้องกันการ
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,200 ม. เกิดการช ารุดเสียหาย

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 40.9
E 101 13 13.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06-43-42.0
E 101 12 43.4

3 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมสร้างผิวจราจร  - 4,937,000    -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ถนนทางหลวงท้องถ่ิน กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ทางให้มีสภาพท่ีดี แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
คอนกรีตสาย ผู้ใช้ทางได้รับความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา ได้รับความสะดวก
ปน.ถ1-0036 สะดวกปลอดภัย ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี รวดเร็วในการเดินทาง
บ.บาเลาะ-บ.ป่าทุ่ง หนา 0.04 ม. ก าหนด และช่วยป้องกันการ
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,390 ม. เกิดการช ารุดเสียหาย

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 51.8
E 101 34 46.6
จุดส้ินสุดโครงการ
N 04 45 14.3
E 101 35 09.6
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี

4 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 1,910,000    -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ถนนทางหลวงท้องถ่ิน กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ทางให้มีสภาพท่ีดี คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ปน.ถ1-0083 แยก ผู้ใช้ทางได้รับความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา ได้รับความสะดวก
ทางหลวงหมายเลข สะดวกปลอดภัย หนา 0.04 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี รวดเร็วในการเดินทาง
410-บ.ปูยุด อ.เมือง ระยะทาง 750 ม. ก าหนด และช่วยป้องกันการ
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ เกิดการช ารุดเสียหาย

N 06 48 35
E 101 17 0.80
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 47 16.0
E 101 17 52.2

5 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน ปรับปรุงถนนหินคลุก  - 1,847,000    -  - ถนนได้รับการปรับปรุง ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสายบ้านเกาะแน ถนนในชุมชนให้ดีได้ กว้าง 4.50 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ปิตูมุดี-ม.3 บ.ปรีกี มาตรฐาน สะดวกต่อ ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.กะโด อ.ยะรัง การสัญจรไปมา หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 44 12 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 15 25
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 10
E 101 14 24
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี

6 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก  - 2,327,000    -  - ถนนได้รับการปรับปรุง ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสายบ้าน ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
คอลอกาปะ ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.กะรุบี-บ.โต๊ะแน ม.9 ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
ต.ตะโละดือรามัน จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี N 06 35 15.1 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน

E 101 32 02.6
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 10.2
E 101 32 31.2

7 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 3,000,000    -  - ถนนได้รับการเสริมผิว ถนนเสริมผิวจราจร กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย บ.กาหยี ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. คอนกรีต มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ปุโละปุโย-ม.2 ปลอดภัย  ยาว 1,200 ม. จ านวน 1 สาย ได้รับความสะดวก
ต.เกาะเปาะ อ.หนองจิก ผิวจราจรแอสฟัลต์ ตามแบบ อบจ.ก าหนด ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี คอนกรีตหนา 0.04 ม. ความเสียหายมิได้

จุดเร่ิมต้นโครงการ เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
N 06 48 26.9
E 101 11 46
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 27.4
E 101 12 24.2
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8 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 1,575,000    -  - ถนนได้รับการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลาดยางแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านลากูนิง ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. คอนกรีต มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.เขาตูม อ.ยะรัง ปลอดภัย  ยาว 500 ม. จ านวน 1 สาย ได้รับความสะดวก
จ.ปัตตานี-บ.วังพญา หินคลุกหนา 0.10 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ปลอดภัย และป้องกัน
อ.รามัน จ.ยะลา ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความเสียหายมิได้

คอนกรีตหนา 0.04 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 34 06
E 101 21 19
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 33 49
E 101 21 43

9 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,784,000    -  - ถนนได้รับการก่อสร้าง ถนนลาดยาง กองช่าง
หินคลุกท่ีดินสาธารณ ถนนในการคมนาคม ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย แอสฟัลต์คอนกรีต
ประโยชน์ อบจ.ปัตตานี มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 677 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก
จ.ปัตตานี ช่วงท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

ยาว 447 ม. ความเสียหายมิได้
จุดเร่ิมต้นโครงการ เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
N 06 42 38
E 101 12 42
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 37
E 101 12 33

25



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

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี

10 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,028,000    -  - ถนนได้รับการก่อสร้าง ถนนลาดยาง กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย บ.ออเลาะบากา มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.4 ต.ลิปะสะโง-ถนนส่ีเลนปลอดภัย  ยาว 1,125 ม. ได้รับความสะดวก
สาย 418 ม.6 หินคลุกหนา 0.10 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
ต.คอลอตันหยง ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความเสียหายมิได้
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี คอนกรีตหนา 0.04 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 46 33.5
E 101 13 18.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 10.6
E 101 13 11.8

11 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 3,090,000    -  - ถนนได้รับการก่อสร้าง ถนนลาดยาง กองช่าง
หินคลุกสายแม่กัง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย แอสฟัลต์คอนกรีต
ม.1 ต.ควนโนรี-ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,650 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
บ.ละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ได้รับความสะดวก
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ปลอดภัย และป้องกัน

N 06 43 23 ความเสียหายมิได้
E 101 17 08 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 31
E 101 11 22
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12 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 2,320,000    -  - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยาง  กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต
สายวัดปลักปรือ ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.50 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน ปลอดภัย  ยาว 650 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
จ.ปัตตานี-ต.ตาเซะ หินคลุกหนา 0.20 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
อ.เมือง จ.ยะลา ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความเสียหายมิได้

คอนกรีตหนา 0.04 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 39 38
E 101 15 47
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 25
E 101 15 46

13 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 4,135,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.2 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ทรายขาว-บ.กล้วย มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,800 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 38 01 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 09 52
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 37 32
E 101 10 08
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14 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,806,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก บ.ก านัน,บ.ยามู ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.5 ต.ท่าเรือ-ต.บางโกระ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,900 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 77 58 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 10 84
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 78 63
E 101 11 05

15 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 1,958,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก สายถนนหน้า ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ตลาดนัดจะรัง ศูนย์บ าบัด มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ยาเสพติด ม.7 ต.จะรัง- ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
ม.6 ต.หนองแรต จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี N 06 50 14 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน

E 101 27 14
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 46
E 101 27 18
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16 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,231,000    -  - ก่อสร้างหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสายบ้านสือเรง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.2 ต.เกาะจัน-บ.เขาวัง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ม.3 ต.ตรัง อ.มายอ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 42 21 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 23 33
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 03
E 101 23 07

17 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก  - 914,000       -  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุก สาย ม.2 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ตุยง-ม.1 ต.บางเขา มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 340 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

และ กว้าง 4.00 ม. ความเสียหายมิได้
ยาว 460 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
หินคลุกหนา 0.15 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 50 05
E 101 10 06
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 04
E 101 10 05
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18 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก  - 2,151,000    -  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,800 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 42 22 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 25 04
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 24
E 101 25 03

19 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก  - 5,439,000    -  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.4 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 4,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.ตะโละแมะนา ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 09 29 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 23 52
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 29 20
E 101 23 54
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โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี

20 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 4,462,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย คอนกรีต
สาย บ.ม่วงเงิน ต.ตรัง- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
บ.ลูมุ ม.3 ต.ปะโด ปลอดภัย  ยาว 1,500 ม. ได้รับความสะดวก
อ.มายอ จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

ผิวจราจรแอสฟัลต์ ความเสียหายมิได้
คอนกรีตหนา 0.04 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 41 19
E 101 21 09
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 18
E 101 21 08

21 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนหินคลุก  - 9,188,000    -  - บุกเบิกถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.4 ต.บานา- ถนนในการคมนาคม กว้าง 12.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.9 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 800 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 51 59 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 16 28
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 52 01
E 101 16 30
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22 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลางยาง  - 5,817,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต
สาย บ.โต๊ะเตะ ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ปาหนัน-ต.สาคอใต้ ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.มายอ จ.ปัตตานี และ กว้าง 4.00 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

ยาว 700 ม. ความเสียหายมิได้
หินคลุกหนา 0.15 ม. เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 43 30
E 101 20 56
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 50
E 101 20 26

23 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 3,972,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.2 ต.ยาบี- ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.2 ต.ลิปะสะโง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,700 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 46 40 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 13 58
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 36
E 101 13 58
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24 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 3,845,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.5 ต.ยาบี- ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.3 ต.ลิปะสะโง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 46 43 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 13 48
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 41
E 101 13 48

25 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,142,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย ม.6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.โคกโพธ์ิ-ม.1 ต.ป่าบอน มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,700 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 42 49 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 05 39
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 12
E 101 05 35
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26 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,856,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสาย บ.ป่ายาง ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ม.2 ต.ทรายขาว- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,600 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้

N 06 40 43 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 07 26
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 49
E 101 07 29

27 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,697,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนหินคลุก กองช่าง
หินคลุกสายลาขา ม.6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.ทรายขาว-ต.ช้างไห้ตก มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,400 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ปลอดภัย และป้องกัน

จุดเร่ิมต้นโครงการ ความเสียหายมิได้
N 06 40 38 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 05 21
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 37
E 101 05 14
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28 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 1,322,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยาง กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนแยกสายสามัคคี ข มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) ผิวจราจร จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.รูสะมิแล-บ.จือแรนีบง ปลอดภัย  กว้าง 5.00-8.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.สะบารัง อ.เมือง ไหล่ทางกว้างข้างละ ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี (ตอนท่ี 2) 0.00-1.25 ม. ความเสียหายมิได้

ระยะทาง 180 ม เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 52 39
E 101 14 52.6
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 52 37.1
E 101 14 49.1

29 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 2,678,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยาง กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต
สายบ้านยามูเซ็ง มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้เส้นทาง
ต.สะนอ-บ.บือแนปีแน ปลอดภัย  ยาว 900 ม. ผิวจราจร ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้รับความสะดวก
ต.ประจัน อ.ยะรัง แอสฟัลต์คอนกรีตหนา ปลอดภัย และป้องกัน
จ.ปัตตานี 0.04 ม. จุดเร่ิมต้น ความเสียหายมิได้

โครงการ N 06 48 08.8 เกิดการช ารุดเพ่ิมข้ึน
E 101 19 32.8
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 07
E 101 19 32

รวม -            92,210,000    -            -            
29             
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แบบ ผ.01

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือลดจ านวนของเสีย บริหารจัดการของเสีย  - 100,000      100,000      150,000      ลดปริมาณขยะของเสีย ของเสียอันตราย กองช่าง
ของเสียอันตรายชุมชน อันตรายชุมชน จังหวัดปัตตานี โดย ท่ีเป็นอันตราย 10% ได้รับการก าจัดอย่าง
จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี คัดแยกขนย้าย และ และสามารถน าเข้าระบบ ถูกต้องและเป็นระบบ

จ ากัดของเสีย ก าจัด 20%
อันตรายชุมชน

2 โครงการก าจัดขยะ เพ่ือก าจัดขยะอันตราย จัดการขยะอันตราย  - 500,000      800,000      500,000      ขยะอันตรายได้รับการ สามารถก าจัดขยะ กองช่าง
อันตราย ท่ีเก็บไว้ในศูนย์รวมขยะ โดยการจัดรวบรวมขยะ  ส่งไปก าจัด และปริมาณ อันตรายในจังหวัด

อันตรายจังหวัด อันตรายของจังหวัด ขยะอันตรายเข้าสู่ระบบ ปัตตานี ได้อย่างถูกต้อง
เพ่ือส่งโรงงานก าจัด การก าจัดเพ่ิมข้ึน 15% ตามหลักวิชาการ
ขยะ

3 โครงการปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร จัดท าห้องส าหรับเก็บ  - 75,000        200,000      150,000      มีสถานท่ีส าหรับเก็บ สามารถคัดแยก กองช่าง
เป็นท่ีเก็บรวบรวม เพ่ือใช้เป็นท่ีจัดเก็บ ของเสียอันตราย โดย รวบรวมของเสียอันตราย ของเสียอันตราย
ของเสียอันตราย และรวบรวมของ ก่อผนังคอนกรีต ได้อย่างเป็นระเบียบ ออกจากขยะปกติ

เสียอันตรายชุมชน และจัดท าช้ันเก็บ และถูกต้อง อย่างถูกต้อง
แยกประเภทขยะ และมีระบบจัดการท่ีดี

รวม -            675,000     1,100,000   800,000     
3               3               3               
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จ ำนวน 3 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงกำร วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



แบบ ผ.01

   3.10 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการฝึกอบรมการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จัดฝึกอบรมอนุรักษ์  - 50,000         -  - เพ่ิมประสิทธิภาพ ประชาชนท่ีเข้าอบรม กองช่าง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีส่วนร่วมของประชาชน และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ของประชาชนท่ี ได้ประโยชน์และรู้จักใช้
คุณภาพน้ า ในพ้ืนท่ีในการรณรงค์ จังหวัดปัตตานี น้ าอย่างคุ้มค่า

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และประหยัด
และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า

2 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 1,601,900     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.3 ต.ตุยง- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า 15.00- จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ต.บางเขา อ.หนองจิก ทรัพยากรน้ า 20.00 ม. ยาว 1,550 ม. ในการประกอบอาชีพ
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. ทางการเกษตร 

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 49 08.07
E 101 10 05.81
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 59.19
E 101 09 40.77 37

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงกำร



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

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

3 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 2,104,400     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.4 ต.ดอนรัก- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก ทรัพยากรน้ า 12.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
จ.ปัตตานี ยาว 3,000 ม. ทางการเกษตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 50 03
E 06 49 44
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 49 44
E 101 12 47

4 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 3,442,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.2 ต.ลุโบะยิไร- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.3 ต.ตรัง อ.มายอ ทรัพยากรน้ า 20.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
จ.ปัตตานี ยาว 3,000 ม. ทางการเกษตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 4.00 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 48.20
E 101 24 00.71
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 51.43
E 101 23 10.28
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

5 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 3,490,300     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.3 ต.ปะโด- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.3 ต.ตรัง-ม.3 ทรัพยากรน้ า 12.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
ต.เกาะจัน อ.มายอ ยาว 5,500 ม. ทางการเกษตร 
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 49
E 101 21 10
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 45
E 101 23 10

6 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 1,513,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย บ.บาซาเอ ม.4 และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.3 บ.ราบอ ม.2 ทรัพยากรน้ า 7.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
บ.บาซาเวาะเซ็ง ยาว 4,000 ม. ทางการเกษตร 
ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 44 36
E 101 17 30
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 44 49
E 101 17 47
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

7 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 1,133,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.6 ต.เขาตูม- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
บ.ลายควาย ทรัพยากรน้ า 10.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
ม.5 ต.กอล า อ.ยะรัง ยาว 1,200 ม. ทางการเกษตร 
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 4.00 ม.

และ กว้างไม่น้อยกว่า
5.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 6.63 54 29
E 101 34.7 38
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 648580
E 101 3476445

8 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 4,433,400     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.1 ต.บางโกระ- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.6 ต.ท่าเรือ ทรัพยากรน้ า 15.00 ม. ยาว 5,000 ม. ในการประกอบอาชีพ
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. ทางการเกษตร 

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 04
E 101 06 05
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 14
E 101 06 25 40



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

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

9 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 4,337,500     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สายท่าช้าง ม.4,5,7 และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ต.ท่าเรือ-ม.3 ต.บางโกระ ทรัพยากรน้ า 15.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ยาว 5,000 ม. ทางการเกษตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 31
E 101 06 32
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 0 
E 101 05 04

10 โครงการขุดลอก เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 1,324,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.4, ม.7 ต.ท่าเรือ และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี- ทรัพยากรน้ า 6.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
ม.3 ต.ตาแปด ยาว 5,000 ม. ทางการเกษตร 
อ.เทพา จ.สงขลา ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 48 15
E 101 0 24
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 32
E 101 59 57
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

11 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 2,101,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.2 ต.ตุยง-ม.1 และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ต.บางเขา อ.หนองจิก ทรัพยากรน้ า 15.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
จ.ปัตตานี ยาว 3,000 ม. ทางการเกษตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 49 56
E 101 09 53
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 49 21
E 101 08 20

12 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 1,156,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สายรอบฟาร์มโครงการ และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
พระราชด าริ ม.4 ทรัพยากรน้ า 8.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
ต.บางเขา-ม.5 ยาว 3,000 ม. ทางการเกษตร 
ต.บางเขา อ.หนองจิก ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 49 06
E 101 07 30
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 26
E 101 07 23
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร

13 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ืออนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ขุดลอกคลอง  - 3,002,000     -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ กองช่าง
สาย ม.8 ต.บ่อทอง- และการบริหารจัดการ กว้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย ส าหรับอุปโภค-บริโภค 
ม.5 ต.บางเขา ทรัพยากรน้ า 8.00 ม. ในการประกอบอาชีพ
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ยาว 8,000 ม. ทางการเกษตร 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 47 48
E 101 08 43
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 49 14
E 101 07 44

รวม -            29,688,500 -            -            
13             

43

จ ำนวน 13 โครงกำร



แบบ ผ.01

   4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการ น้ าคือชีวิต :  -เพ่ือน าศาสตร์พระราชา จัดอบรมให้ความรู้ - 345,000      100,000      100,000      ประชาชนในพ้ืนท่ีได้น า ประชาชนได้รับความรู้ กองแผนฯ
ศาสตร์พระราชาสู่ ในการใช้ประโยชน์ เก่ียวกับหลักปรัชญา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และน าหลักปรัชญาของ กองช่าง
แปลงเกษตรผสมผสาน จากแหล่งน้ ามายกระดับ ของเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ประชารัฐ คุณภาพชีวิตและสร้าง การท าเกษตรอินทรีย์ ประจ าวันได้อย่างย่ังยืน ใช้ในการด าเนินชีวิตเกิด

รายได้ให้กับประชาชน และการท าเกษตรอ่ืนๆ การสร้างงานสร้างรายได้
 -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน -ก่อสร้างร้ัวลวดหนาม
การท างานบูรณาการ และระบบจ่ายน้ า
ร่วมกันภายใต้หลัก สูง 1.50 ม. ยาว 665 ม.
ประชารัฐ -จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
 -เพ่ืออบรมให้ความรู้ แบบหอยโข่ง ขนาด
ส่งเสริมและขยายผลให้กับ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
ประชาชนตามหลัก 450 ลิตรต่อนาที
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -จัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม

ขนาด 10 แรงม้า 44

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

(ต่อ)  - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
จัดให้มีเคร่ืองมือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินโครงการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

2 โครงการจิตอาสาเพ่ือการ -เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ -คัดเลือกชุมชนต้นแบบ - 150,000      150,000      150,000      -ชุมชนริมน้ าคลองตุยง -ประชาชนได้ร่วมเฉลิม กองแผนฯ
พัฒนาล าน้ ากับชีวิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จานวน 1 แห่ง ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก พระเกียรติสมเด็จ
บนวิถีแห่งความพอเพียง และสืบสาน รักษาต่อยอด ชุมชนริมน้ าคลอง ม.2 จ.ปัตตานี จ านวน พระเจ้าอยู่หัวและสืบสาน
เพ่ือประโยชน์ สร้างสุขปวงประชา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 ชุมชน รักษา ต่อยอด สร้างสุข
และความสุขของ พัฒนาพ้ืนท่ีตามแนว -อบรมให้ความรู้ -ประชาชนท่ีอาศัย ปวงประชา พัฒนา
ประชาชน พระราชด าริ และสร้างความตระหนัก บริเวณชุมชนริมน้ า พ้ืนท่ีตามแนว

-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับจิตอาสาด้านการ คลองตุยงได้รับความรู้ พระราชด าริ
และแก้ปัญหาและขจัด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจด้านการ -จิตอาสา สามารถได้รับ
ความเดือดร้อนประชาชน ด้านส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความรู้และตระหนักถึง
-เพ่ือส่งเสริมและสร้าง ด้านส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง
ความร่วมมือร่วมใจ ร้อยละ 90
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สนับสนุน
การเป็นจิตอาสา 
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

รวม -            495,000     250,000     250,000     
2               2               2               

45

จ ำนวน 2 โครงกำร



แบบ ผ.01

   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก่อสร้างอัฒจันทร์ B1  - 7,700,000     -  - ก่อสร้างอัฒจันทร์ ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง
อัฒจันทร์ B1 และ กิจกรรมด้านการกีฬา และ อัฒจันทร์เช่ือมต่อ B1 และ อัฒจันทร์ สนามกีฬาส าหรับ
อัฒจันทร์เช่ือมต่อ การออกก าลังกาย 2 ช่อง ขนาดกว้าง เช่ือมต่อ 2 ช่อง ออกก าลังกายท่ีได้
2 ช่อง สนามกีฬากลาง และกิจกรรมสันทนาการ 8.10 ม. ยาว 37.55 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด มาตรฐาน
อบจ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล ต่าง ๆ และพ้ืนท่ีช่องขนาด
อ.เมือง จ.ปัตตานี กว้าง 8.10 ม.

ยาว 6.45 ม. 
จ านวน 2 ช่อง

2 โครงการติดต้ังระบบฉีด เพ่ือท าการติดต้ังระบบ ติดต้ังระบบฉีดพ่นน้ า  - 1,481,000     -  - ติตระบบฉีดพ่นน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองช่าง
พ่นน้ าสนามฟุตบอล ฉีดพ่นน้ าฟ้ืนฟูสนามหญ้า รายละเอียดตาม จ านวน 1 แห่ง รดน้ าสนามฟุตบอล
(สนาม 1) สนามกีฬา ก่อนและหลังการแข่งขัน แบบแปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด ลดการใช้ปริมาณน้ า
กลาง อบจ.ปัตตานี ให้พร้อมอยู่เสมอ ประหยัดเวลา
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี

รวม - 9,181,000   - -
2               

46

จ ำนวน 2 โครงกำร

ท่ี โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.02

   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาและสร้าง -บรรยายให้ความรู้ - 600,000    - - สตรีมุสลิมมีการ -สตรีมุสลิมมีคุณภาพ กองคลัง สมาคมสตรีไทย
ศักยภาพสตรี ความเช่ือม่ันให้สตรี -จัดกิจกรรมพัฒนา พัฒนาศักยภาพตาม ชีวิตท่ีดีข้ึน มุสลิมปัตตานี
และครอบครัวสู่การ มีความเข้มแข็ง เครือข่ายสมาคม วิถีอิสลาม น าไปสู่ -สตรีมุสลิมมีความ
ขับเคล่ือนสังคม เป็นฐานพลังในการ จังหวัดปัตตานี การพัฒนาครอบครัว เข้มแข็ง มีทักษะ
สันติสุข ขับเคล่ือนกิจกรรม และสังคม และมีส่วนร่วมในการ

เพ่ือแก้ปัญหา พัฒนาและช่วยเหลือ
ครอบครัว ชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม
และสังคม ท่ีเกิดข้ึน

2 โครงการพัฒนา เพ่ือให้มุสลิมะฮ -จัดบรรยายธรรม - 250,000    - - มุสลีมะฮและบุคคล มุสลีมะฮและบุคคล กองคลัง มัสยิดตะลุบัน
ศักยภาพมุสลีมะฮ และบุคคลท่ัวไป ทุกเดือน จ านวน ท่ัวไปมีความรู้ ท่ัวไปได้รับความรู้
และบุคคลท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจ 11 คร้ัง ความเข้าใจ คู่คุณธรรมท่ีถูกต้อง
ปีท่ี 13 และได้ปฏิบัติตาม -จัดอบรมจริยธรรม และปฏิบัติตนได้ ตามหลักอัลอิสลาม

หลักอัลอิสลาม จ านวน 36 คร้ัง ถูกต้องตามหลัก และปฏิบัติตน
และเกิดความ อัลอิสลาม ได้ถูกต้องตาม
สามัคคีในหมู่คณะ แบบอย่างซุนนะฮ 47

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



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

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 โครงการอบรม เพ่ือให้แก่นน าสตรี -จัดอบรมเชิง - 105,700    - - แกนน าสตรีมุสลิม -แกนน าสตรีได้รับการ กองคลัง สมาคมสตรีไทย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุสลิมมีแนวคิด ปฏิบัติการเพ่ือการ ในเครือขายสตรีไทย พัฒนาศักยภาพ มุสลิมปัตตานี
พัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ และเจคติ พัฒนาศักยภาพ มุสลิมปัตตานี ให้เป็นท่ียอมรับ
แกนน าสตรี ท่ีดีในการพัฒนา แกนน าสตรี มีการพัฒนาศักยภาพ ในสังคม

ตนเองสู่ภาวะผู้น าท่ีดี -จัดสัมมนาแกนน า และเป็นต้นแบบท่ีดี -แกนน าสตรีมีความรู้ 
เป็นตนแบบในการ สตรี ในการพัฒนา ทักษะ แนวคิด 
พัฒนาครอบครัว ครอบครัวและสังคม เจตคติท่ีดีในการ
และสังคมขยายผล พัฒนาตนเองสู่ภาวะ
แก่สตรีกลุ่มอ่ืน ๆ ผู้น าท่ีดี
ต่อไป

4 โครงการเสริมทักษะ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมความรู้ - 70,000      ครอบครัวมุสลิมใหม่ มุสลิมใหม่ในพ้ืนท่ี กองคลัง มูลนิธิส่งเสริม
ชีวิตครอบครัว ความเข้าใจเก่ียวกับ แก่มุสลิมใหม่ ได้รับความรู้เก่ียวกับ จังหวัดปัตตานี จริยธรรม
มุสลิมใหม่จังหวัด หลักค าสอนของ หลักค าสอนของ ได้เรียนรู้และเข้าใจ ปัตตานี
ปัตตานี ศาสนาอิสลามในทุก อิสลามในทุกมิติ ในอิสลามท่ีถูกต้อง

มิติแก่ครอบครัว ตามหลักค าสอน
มุสลิมใหม่ ของศาสนา

รวม             -    1,025,700             -               -   
4              
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จ ำนวน 4 โครงกำร



แบบ ผ.02

   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา จัดกิจกรรมทาง 150,000    ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้ทราบถึง กองคลัง ท่ีว่าการอ าเภอ
ประเพณีชักพระ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ คุณค่าทางศิลปะ โคกโพธ์ิ
อ าเภอโคกโพธ์ิ ให้เป็นการสืบทอด ชีวิต เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม วัฒนธรรมท้องถ่ิน
คร้ังท่ี 70 และงาน สู่เยาวชน รุ่นหลัง ท้องถ่ิน ความเช่ือทาง อันดีงาม
มหกรรมสินค้าชุมชน เพ่ือสร้างความรัก ศาสนา ประเพณีศิลปะ
"หน่ึงต าบล ความสามัคคี
หน่ึงผลิตภัณฑ์" ความสันติสุขให้เกิดข้ึน
ประจ าปี 2562 ในสังคม ชุมชน
คร้ังท่ี 19 และครอบครัว
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1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน



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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

2 โครงการวิทยุรอมฎอน เพ่ือให้ความรู้ประชาชน จัดรายการวิทยุ - 26,000      ประชาชนได้ความรู้ ประชาชนได้ตระหนัก กองคลัง มูลนิธิเพ่ือการ
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา เก่ียวกับคุณค่าในการ ในเดือนรอมฎอน ในการปฏิบัติตน ถึงความส าคัญ ศึกษาโรงเรียน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ปฏิบัติตนในเดือน ในเดือนรอมฎอน ของเวลาและการ ศาสนูปถัมภ์
ทางสถานีวิทยุกระจาย รอมฎอนและสร้าง เพ่ิมข้ึน ปฏิบัติตนในช่วง
เสียงแห่งประเทศไทย ความเข้าใจท่ีมุ่งสู่ เดือนรอมฎอน
จังหวัดปัตตานี ความสันติสุขในพ้ืนท่ี

สามจังหวัดชายแดนใต้
รวม             -       176,000             -               -   

2              
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จ ำนวน 2 โครงกำร



แบบ ผ.02

   4.10 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ เพ่ือให้ประชาชน -สร้างศูนย์การเรียนรู้ 100,000    ชุมชนให้มีความร่วมมือ ประชาชนในชุมชน กองคลัง มูลนิธิส่งเสริม
การเรียนรู้การเกษตร ในชุมชนให้ความ จ านวน 1 แห่ง ในการสนับสนุนและ ให้ความร่วมมือ จริยธรรม
ผสมผสานปลอด ร่วมมือในการด าเนิน -จัดต้ังตลาดแม่ข่าย ร่วมด าเนินโครงการ และได้รับประโยชน์ ปัตตานี
สารพิษ ตามหลัก โครงการท่ีเป็น พืชผักปลอดสารพิษ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ จากการจัดต้ังศูนย์
ปรัชญาเศรษฐกิจ ประโยชน์ต่อชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง เกษตรผสมผสาน การเรียนรู้เกษตร
พอเพียง และส่งเสริมการเรียนรู้ ปลอดสารพิษ ผสมผสานปลอด

ในด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญา สารพิษตามหลัก
ผสมผสานปลอด เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ
สารพิษตามหลัก จ านวน 1 แห่ง พอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



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

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการอบรม เพ่ือให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้ 50,800      เกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรได้รับความรู้ กองคลัง กลุ่มเกษตรกร
การพัฒนาคุณภาพ ได้เรียนรู้วิธีการท า เกษตรกรชาวสวนยาง จากการท าสวนยาง ในการท าสวนยาง ชาวสวนยาง
การท าสวนยาง สวนยางท่ีถูกต้อง เพ่ิมมากข้ึน ท่ีถูกต้องและการ บ้านทุ่งน้อย
ของกลุ่มเกษตร ได้มาตรฐานและการ แปรรูปน้ ายาง
บ้านทุ่งน้อย แปรรูปน้ ายางเพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้แก่เกษตรกร
รวม             -   150,800                -               -   

2              
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จ ำนวน 2 โครงกำร



แบบ ผ.02

   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย - 2,000,000  - - สามารถพัฒนาตนเอง ชมรมกีฬาได้รับการ กองคลัง สมาคมกีฬา
การกีฬาของสมาคม และสร้างโอกาสให้กับ ในการจัดกิจกรรม ไปสู่ระดับมาตรฐาน ส่งเสริมและมี แห่งจังหวัด
กีฬาแห่งจังหวัด นักกีฬาของชมรมกีฬา และการพัฒนากีฬา พัฒนาการทางกีฬาท่ีดี ปัตตานี
ปัตตานี ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี จังหวัด ประเภทต่าง ๆ 

ปัตตานี
รวม -          2,000,000 -          -          

1              
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จ ำนวน 1 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ



แบบ ผ.08

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

1 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 22,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานประมวลผล 

และส่ิงก่อสร้าง และทันต่อเวลา แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เคร่ือง

2 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 48,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง และทันต่อเวลา (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง 

3 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาซอฟแวร์ท่ีมี จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 15,200  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง กฎหมายใช้กับระบบ คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ  
ปฏิบัติการขององค์การ การใช้งานประเภทติดต้ัง
บริหารส่วนจังหวัด มาจากโรงงาน (OEM) 
ปัตตานี มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย

จ านวน 4 ชุด
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งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 6)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)



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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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4 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  - 30,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน มีความสะดวกรวดเร็ว แบบมีพนัก มีล้อ

และส่ิงก่อสร้าง และเกิดประสิทธิภาพ และปรับระดับสูง-ต่ า 
และประสิทธิผลในการ จ านวน 5 ตัว
ปฏิบัติงาน

5 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความ จัดซ้ือโต๊ะท างาน  - 32,500  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน สะดวก และเกิด แบบเหล็กปิดผิวด้วย

และส่ิงก่อสร้าง ประสิทธิภาพและ พีวีซี มี 3 ล้ินชัก ขนาด
ประสิทธิผลในการ 1,200x692x740 mm.
ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ตัว
2. เพ่ือทดแทนโต๊ะท างาน
เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้
งานได้

6 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด  - 1,288,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน และขนส่ง ราชการขององค์การ 12 ท่ีน่ัง ปริมาตร

และส่ิงก่อสร้าง บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

7 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์  - 1,490,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน และขนส่ง ราชการขององค์การ ปริมาตรกระบอกสูบ 

และส่ิงก่อสร้าง บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี
ปัตตานี จ านวน 1 คัน
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8 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  - 20,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ของผู้บริหารองค์การ แบบหนังโครงขาเหล็ก

และส่ิงก่อสร้าง บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ชุบโครเมียมปรับระดับ
สูง-ต่ า ได้ด้วยเกลียวหมุน
จ านวน 1 ตัว

9 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการประดับ จัดซ้ือพระบรม  - 25,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ห้องประทับรับรอง ฉายาลักษณ์สมเด็จ

และส่ิงก่อสร้าง พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร จ านวน 5 องค์

10 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ฟอกอากาศในห้อง จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ  - 43,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ประทับรับรองสมเด็จ (แบบต้ังพ้ืน) 

และส่ิงก่อสร้าง พระเจ้าอยู่หัวมหา จ านวน 1 เคร่ือง
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร เพ่ือลด
ฝุ่นละอองในอากาศ
และลดกล่ินอับท าให้มี
อากาศบริสุทธ์ิและสดช่ืน

11 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือให้การติดต่อ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  - 957,000  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน และขนส่ง ประสานงานและการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

และส่ิงก่อสร้าง ปฏิบัติภารกิจขององค์การ กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 
เกิดความคล่องตัว 4 ล้อ จ านวน 1 คัน
และสะดวกรวดเร็ว
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12 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ า  - 5,300  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน มีความสะดวกรวดเร็ว แรงดันสูง ขนาดแรงดัน 

และส่ิงก่อสร้าง 120 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

13 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง  - 904,700       -  - กองกิจการสภาฯ
ท่ีดิน ราชการขององค์การ พร้อมชุดไมล์ประชุม

และส่ิงก่อสร้าง บริหารส่วนจังหวัด ส าหรับห้องประชุมสภา
ปัตตานี เกิดความ องค์การบริหาร
คล่องตัวและมี ส่วนจังหวัด  พร้อมติดต้ัง
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จ านวน 1 ชุด

รายละเอียดดังน้ี
1.เคร่ืองควบคุม 
จ านวน  1  เคร่ือง
2.ไมค์ประชุม(ประธาน
สภาฯ) จ านวน 2 อัน
3.ไมค์ประชุม (ผู้เข้าร่วม
ประชุม) จ านวน 43 อัน 
4.สายเช่ือม จ านวน 
24 เส้น
5.ล าโพงติดผนัง  
จ านวน 3 คู่
6.เคร่ืองแอมป์ส าหรับ
ประชุมพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง
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(ต่อ) 7.สายล าโพง 
ยาว 100 เมตร
จ านวน  1 ม้วน
8.ค่าบริการติดต้ัง 1 งาน

14 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

15 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ือง
16 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  - 7,900           -  - กองแผนฯ

ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  หรือชนิด LED ขาวด า 
และส่ิงก่อสร้าง ชนิด Network แบบท่ี 1 

(27 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

17 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 2,500           -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ขนาด 800 VA

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
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18 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 7,600           -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 2 ชุด

19 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000          3,000           -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด

และส่ิงก่อสร้าง
20 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 32,000        - - กองการศึกษาฯ 

ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานส านักงาน
และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง 
21 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ - 6,000          - - กองการศึกษาฯ 

ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด
และส่ิงก่อสร้าง
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22 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ - 7,600          - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 2 ชุด

23 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ - 5,200          - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว หรือชนิด LED ขาวด า 

และส่ิงก่อสร้าง (18 นาที/หน้า)
จ านวน 2 เคร่ือง

24 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 5,000          - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ขนาด 800 VA 

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 เคร่ือง
25 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือซ้ือโต๊ะท างาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี - 13,500        - - กองการศึกษาฯ 

ท่ีดิน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด จ านวน 3 ชุด
และส่ิงก่อสร้าง

26 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาตู้เก็บเอกสาร จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบ - 85,000        - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน แบบบานเล่ือนกระจก บานเล่ือนกระจก ขนาดกว้าง

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 ตู้ 0.35 ม. ยาว 4.60 ม. 
สูง 2.50 ม. จ านวน 1 ตู้

27 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือซ้ือกระดานเซรามิค จัดซ้ือกระดานเซรามิค - 88,000        - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน กรีน บอร์ด จ านวน 2 ชุด กรีนบอร์ด จ านวน 2 ชุด

และส่ิงก่อสร้าง
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หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

28 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือพัฒนาสนามเด็กเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่น - 300,000      - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน ให้มีมาตรฐาน สนามเด็กเล่น 

และส่ิงก่อสร้าง
29 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือพัฒนาสนามเด็กเล่น จัดซ้ือเคร่ืองเล่น - 300,000      - - กองการศึกษาฯ 

ท่ีดิน ให้มีมาตรฐาน สนามเด็กเล่น 
และส่ิงก่อสร้าง

30 การศาสนา วัฒนธรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือซ้ือ จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - 300,000      - - กองการศึกษาฯ 
และนันทนาการ ท่ีดิน เคร่ืองออกก าลังกาย กลางแจ้ง ส าหรับติดต้ัง

และส่ิงก่อสร้าง กลางแจ้ง ส าหรับ บริเวณสนามกีฬากลาง
ให้บริการบริเวณสนาม องค์การบริหาร
กีฬากลางองค์การ ส่วนจังหวัดปัตตานี
บริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 8 ชุด
ปัตตานี

31 การศาสนา วัฒนธรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง - 780,000      - - กองการศึกษาฯ 
และนันทนาการ ท่ีดิน ติดต้ังในสนามกีฬา ในสนามกีฬากลาง 

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับให้บริการภายใน องค์การบริหาร
สนามกีฬากลาง ส่วนจังหวัดปัตตานี 
องค์การบริหาร จ านวน 520 ตัว
ส่วนจังหวัดปัตตานี
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เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

32 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ - 1,500,000    - - กองการศึกษาฯ 
ท่ีดิน และเผยแพร่ ดูแลความปลอดภัย วงจรปิด CCTV 

และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ัง จ านวน6 ชุด
ภายในสนามกีฬากลางฯ ประกอบด้วย           

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่าย 6 ตัว 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย 1 ตัว   
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย 24 ช่อง 1 ตัว 
-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 3 เคร่ือง         -
-ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน 1 ตู้
-โทรทัศน์ แอล อี ดี 
 (LED TV) แบบ 
Smart TV 48 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง

33 สร้างความเข้มแข็ง หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือส่งเสริมและสนับ จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า  - 11,000         -  - กองช่าง
ของชุมชน ท่ีดิน สนุนการน าศาสตร์ แบบหอยโข่ง 

และส่ิงก่อสร้าง พระราชา มาปรับใช้ให้ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นประโยชน์ และยก สูบน้ าได้ 450 
ระดับคุณภาพชีวิต ลิตรต่อนาที
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รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

34 สร้างความเข้มแข็ง หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและ จัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม  - 66,000         -  - กองช่าง
ของชุมชน ท่ีดิน จัดให้มีเคร่ืองมือเพ่ือ ขนาด 10 แรงม้า

และส่ิงก่อสร้าง อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินโครงการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล

35 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 22,000        22,000        22,000        กองช่าง
และการโยธา ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานประมวลผล

และส่ิงก่อสร้าง แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
จ านวน 3 เคร่ือง

36 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 3,800          3,800          3,800          กองช่าง
และการโยธา ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 3 ชุด

37 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบสี  - 14,200         - 14,200        กองช่าง
และการโยธา ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับกระดาษขนาด

และส่ิงก่อสร้าง A3 จ านวน 2 เคร่ือง
38 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 2,500          2,500          - กองช่าง

และการโยธา ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ขนาด 800 VA
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 เคร่ือง
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งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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รับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

39 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา เพ่ือสอดส่อง ควบคุม ติดต้ังกล้องวงจรปิด  - 2,112,600     -  - กองคลัง
ท่ีดิน และเผยแพร่ ดูแลความปลอดภัย ภายในสถานีขนส่ง

และส่ิงก่อสร้าง ในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน 24 ตัว
จังหวัดปัตตานี -กล้องชนิดภายในความ

ละเอียดท่ี 
1,920X1,080 pixel
-กล้องชนิดติดต้ังภายใน
อาคาร ความละเอียด 
1,920X1,080 pixel 
-เคร่ืองบันทึกกล้อง 
(NVR 16CH),พร้อม 
HDD 8 TB จ านวน 1 ลูก 
-จอ LED Smart TV 
ขนาด55 น้ิว 
ความละเอียดสูง
1,920X1,080 pixel
-เคร่ืองส ารองไฟ 
UPS 3,000VA/2,100 W
-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 
1KVA/600 W
-อุปกรณ์รวมชุดแปลง
สัญญาณรับ-ส่ง 
สัญญาณภาพ'และดาต้า
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เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(ต่อ) -อุปกรณ์แปลงสัญญาณ
 MEDIA แปลงสัญญาณ

สายใยแก้วน าแสง
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Hub 
Switch4 Port POE) 
ขนิดภายนอกทนความร้อน
-อุปกรณ์สลับสัญญาณ
เครือข่าย (Fiber Switch
24 Port) ความเร็ว 
10/100/ 1000 Mbps
-ระบบกราวด์พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง ณ ห้อง
ศูนย์ควบคุมกล้อง
-ระบบกราวด์กล้องพร้อม
อุปกรณ์การติดต้ัง
-ตู้ Rack 19" 42 U 
ลึก 90 ซม. พร้อมพัดลม 
และถานวางอุปกรณ์
-แขนเหล็กยึดกล้อง
 ขนาด1.50 เมตร
 วัสดุเหล็กชุบกาวาไนท์
-ตู้เหล็กซ้ิงค์(ตู้ Service 
BoX) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

65



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

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน
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เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

(ต่อ) -สายใยแก้วน าแสงขนาด
12 Core มีสลิง ชนิด
ติดต้ังภายนอกอาคาร
-สาย UTP CAT 5 E 
ชนิดมี Sling (ส าหรับ
เดินสายภายนอกอาคาร)
-สายไฟ VAF ขนาด 2X4
-อุปกรณ์เช่ือมต่อสาย
สัญญาณ 12 Core/box 
รวม 6 box
-หัว RJ - 45
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic ชนิดภายนอก Tray
-อุปกรณ์การติดต้ังท้ัวไป
เช่น ท่อเหล็ก ต่อตรง  
กล่องเก็บอุปกรณ์
-เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด
5 เมตร วัสดุเหล็กชุบ
กาวาไนท์และตู้เหล็ก
-ค่าแรงติดต้ังสาย 
และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ
ดิจิตอลท้ังหด
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เป้ำหมำย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

40 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  - กองคลัง
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

41 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์  - 2,600           -  - กองคลัง
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว หรือชนิด LED ขาวด า 

และส่ิงก่อสร้าง (18 นาที/หน้า)
จ านวน 1 เคร่ือง

42 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 2,500           -  - กองคลัง
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ขนาด 800 VA

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
43 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์  - 3,000           -  - กองคลัง

ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด
และส่ิงก่อสร้าง

44 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 3,800           -  - กองคลัง
ท่ีดิน ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดต้ังมาจาก
โรงงาน (OEM) มีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
จ านวน 1 ชุด

3,000         10,616,000 28,300       40,000       
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