
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๒1 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2562) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
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บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561 - 2565) ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง
1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 287 กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

สาย ปน.ถ1-0018 บ.มูหลง - บ.ตาแกะ วงเงิน 4,666,000 บาท วงเงิน 4,666,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี กับสภาวะปัจจุบัน

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.4,6 309 กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ วงเงิน 2,860,000 บาท วงเงิน 2,860,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง
จ.ปัตตานี กับสภาวะปัจจุบัน

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 310 กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ วงเงิน 2,807,000 บาท วงเงิน 2,807,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง
จ.ปัตตานี กับสภาวะปัจจุบัน

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 311 กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
บ้านคลอง (วังล้อ) ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ วงเงิน 1,776,000 บาท วงเงิน 1,776,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง
จ.ปัตตานี - เขต อ.เทพา จ.สงขลา กับสภาวะปัจจุบัน

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ 323 กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
คอนกรีต ม.1 ต.ทุ่งพลา - ม.1 ต.แม่ลาน วงเงิน 3,113,000 บาท วงเงิน 3,113,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี กับสภาวะปัจจุบัน

6 โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตันหยงลูโละ 331 กองช่าง ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
- ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี วงเงิน 1,143,000 บาท วงเงิน 1,143,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

กับสภาวะปัจจุบัน

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 1/2562 )
แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  25  กันยำยน  2562
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ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร
ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561 - 2565) ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้า สายบ้าน 349 กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา
นาเกตุ - บ้านควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี วงเงิน 1,928,000 บาท วงเงิน 1,928,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

กับสภาวะปัจจุบัน

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)
นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 287 โครงการล าดับท่ี 233
1 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - -  - 4,666,000    เสริมผิวจราจนแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0018 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.มูหลง - บ.ตาแกะ ปลอดภัย ยาว 1,974 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,974 ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
13,818 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 49 56.9
E 101 21 05.2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 1/2562)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

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

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



- 2 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 08.2
E 101 20 07.0

แก้ไข
โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 4,666,000    -  - - เสริมผิวจราจนแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0018 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.มูหลง - บ.ตาแกะ ปลอดภัย ยาว 1,974 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
13,818 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 49 56.9
E 101 21 05.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 08.2
E 101 20 07.0
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 309 โครงการล าดับท่ี 264
2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - -  - 2,860,000    ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุกสาย ม.4,6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 02
E 10105 41
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 32
E 101 05 16

แก้ไข
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 2,860,000    -  - - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสาย ม.4,6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 02
E 10105 41
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 32
E 101 05 16
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 310 โครงการล าดับท่ี 265
3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนหินคลุก  -  - - 2,807,000     - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ม.4 ต.ทรายขาว- - ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
จ.ปัตตานี ปลอดภัย หนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 34
E 101 05 41
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 47
E 101 05 40

แก้ไข
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนหินคลุก  - 2,807,000    - -  - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.4 ต.ทรายขาว- - ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
จ.ปัตตานี ปลอดภัย หนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 34
E 101 05 41
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 47
E 101 05 40
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 311 โครงการล าดับท่ี 268
4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - -  - 1,776,000    บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ม.5 บ้านคลอง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
(วังล้อ) ต.โคกโพธ์ิ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี- ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
เขต อ.เทพา จ.สงขลา รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 44 39.8
E 101 02 42
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 8.7
E 101 08 48.4

แก้ไข
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  - 1,776,000    -  - - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.5 บ้านคลอง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
(วังล้อ) ต.โคกโพธ์ิ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี- ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
เขต อ.เทพา จ.สงขลา รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 44 39.8
E 101 02 42
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 8.7
E 101 08 48.4
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 323 โครงการล าดับท่ี 294
5 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - -  - 3,113,000    ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.1 ต.ทุ่งพลา- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ปลอดภัย ยาว 1,100 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 31 
E 101 11 17
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 37
E 101 11 03

แก้ไข
โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  - 3,113,000    -  - - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.1 ต.ทุ่งพลา- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ปลอดภัย ยาว 1,100 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 31 
E 101 11 17
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 37
E 101 11 03
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   3.10 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 331 โครงการล าดับท่ี 10
1 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,143,000     -  -  -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพ่ือ มีน้้าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง

ม.3 ต.ตันหยงลูโละ- และก้าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.บาราโหม อ.เมือง ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึก 3.00 ม
แก้ไข
โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง - 1,143,000     -  -  - จ้านวนแหล่งน้้าเพ่ือ มีน้้าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.3 ต.ตันหยงลูโละ- และก้าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.บาราโหม อ.เมือง ในแหล่งน้้า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้้าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึก 3.00 ม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 1/2562)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

แบบ ผ.02



 - 8 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 349 โครงการล าดับท่ี 61
2 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - - 1,928,000     - ขุดลอกคลอง มีน้้าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง

ส่งน้้า สายบ้านนาเกตุ - และก้าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ้านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
บ้านควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ ในแหล่งน้้า ยาว 6,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก้าหนด น้้าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก้าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 73 52
E 101 13 99
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 73 08
E 101 19 97

แก้ไข
โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  - 1,928,000    - - - ขุดลอกคลอง มีน้้าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ส่งน้้า สายบ้านนาเกตุ - และก้าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ้านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
บ้านควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ ในแหล่งน้้า ยาว 6,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก้าหนด น้้าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก้าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 73 52
E 101 13 99
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 73 08
E 101 19 97
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