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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

........................................... 

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 2/2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 2/2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

   (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ ส่วนรำชกำร

ท่ี ตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (2561 - 2565) ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

1 โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้้าดับเพลิง 189 กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

แบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ วงเงิน 6,500,000 บาท วงเงิน 6,500,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

กับสภาวะปัจจุบัน

2 โครงการจัดซ้ือรถ 193 กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

กระเช้า วงเงิน 2,900,000 บาท วงเงิน 2,900,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

กับสภาวะปัจจุบัน

3 โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร 211 กองช่าง ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

แอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน.ถ10067- วงเงิน 9,826,000 บาท วงเงิน 9,826,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

บ.กะโผ๊ะ-บ้านช้างให้ตก ต.โคกโพธ์ิ กับสภาวะปัจจุบัน

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี

4 โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์พ้ืน 368 กองช่าง ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

SYNTHETIC สนามกีฬากลาง วงเงิน 34,912,000 บาท วงเงิน 34,912,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

อบจ.ปัตตานี กับสภาวะปัจจุบัน

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2563 )

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี     มกรำคม 2563

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



   1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 189 โครงการล าดับท่ี 6

1 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้้า  - - 6,500,000    - 6,500,000   อบจ.ปัตตานี ด้าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง

บรรทุกน้้าดับเพลิง เดือดร้อนและพัฒนา ดับเพลิงแบบอเนก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

แบบอเนกประสงค์ คุณภาพชีวิตของราษฎร ประสงค์ชนิด 10 ล้อ ส้าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 

บรรทุกน้้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

12,000 ลิตร จ้านวน 

2 คัน

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แบบ ผ.02
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แก้ไข

โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้้า  - - - 6,500,000   6,500,000   อบจ.ปัตตานี ด้าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง

บรรทุกน้้าดับเพลิง เดือดร้อนและพัฒนา ดับเพลิงแบบอเนก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

แบบอเนกประสงค์ คุณภาพชีวิตของราษฎร ประสงค์ชนิด 10 ล้อ ส้าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 

บรรทุกน้้าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

12,000 ลิตร จ้านวน 

2 คัน

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 193 โครงการล าดับท่ี 20

2 โครงการจัดซ้ือรถ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถกระเช้าส้าหรับ  -  - 2,900,000    -  - อบจ.ปัตตานี ด้าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง

กระเช้า เดือดร้อนและพัฒนา ซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

คุณภาพชีวิตของราษฎร เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย ส้าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม กว่า 210 แรงม้า พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

หมุนได้รอบตัวสูงไม่น้อย ร้อยละ 50

กว่า 15 ม.
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

แก้ไข

โครงการจัดซ้ือรถ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถกระเช้าส้าหรับ  -  - - 2,900,000    - อบจ.ปัตตานี ด้าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง

กระเช้า เดือดร้อนและพัฒนา ซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

คุณภาพชีวิตของราษฎร เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย ส้าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม กว่า 210 แรงม้า พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

หมุนได้รอบตัวสูงไม่น้อย ร้อยละ 50

กว่า 15 ม.

รวม จ านวน 2 โครงการ -               -               - 9,400,000      6,500,000      

-            -            2               1               2               
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   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 211 โครงการล าดับท่ี 11

1 โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร  - 9,826,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

ปน.ถ1-0067 บ.กะโผ๊ะ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.00-

บ้านช้างให้ตก 1.00 ม. หนา 0.04 ม.

ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ ระยะทาง 2,237 ม.

จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2563)

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

ท่ีรับผิดชอบหลัก
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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

ท่ีรับผิดชอบหลัก

โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร  - -  - 9,826,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

ปน.ถ1-0067 บ.กะโผ๊ะ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.00-

บ้านช้างให้ตก 1.00 ม. หนา 0.04 ม.

ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ ระยะทาง 2,237 ม.

จ.ปัตตานี

รวม จ านวน 1 โครงการ - - - 9,826,000      -

แก้ไข
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   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 368 โครงการล าดับท่ี 30

1 โครงการก่อสร้างลู่ว่ิง เพ่ือให้มีลู่ว่ิงในการฝึก ก่อสร้างลู่ว่ิงยาง  -  - -  - 34,912,000  ก่อสร้างลู่ว่ิงสงเคราะห์ สนามกีฬากลาง อบจ. กองช่าง

ยางสังเคราะห์พ้ืน ซ้อม และแข่งขันกีฬา สังเคราะห์พ้ืน จ านวน 1 แห่ง ปัตตานี มีลู่ว่ิงในการ

SYNTHETIC ประเภทกรีฑาท่ีมี SYNTHETIC ตามแบบ อบจ.ก าหนด ฝึกซ้อมและแข่งขัน

สนามกีฬากลาง มาตาฐานตามหลัก รายละเอียดตามแบบ กรีฑาท่ีมีมาตรฐาน

อบจ.ปัตตานี สากล ส่งเสริมการออก แปลนท่ีก าหนด รองรับการแข่งขันกรีฑา

ก าลังกาย และสร้าง พิกัด

เสริมสุขภาพพลานามัย N 06 53 20.0

ท่ีดีให้กับเยาวชน E 101 14 39.5

และประชาชน

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แก้ไข

โครงการก่อสร้างลู่ว่ิง เพ่ือให้มีลู่ว่ิงในการฝึก ก่อสร้างลู่ว่ิงยาง  -  - - 34,912,000  - ก่อสร้างลู่ว่ิงสงเคราะห์ สนามกีฬากลาง อบจ. กองช่าง

ยางสังเคราะห์พ้ืน ซ้อม และแข่งขันกีฬา สังเคราะห์พ้ืน จ านวน 1 แห่ง ปัตตานี มีลู่ว่ิงในการ

SYNTHETIC ประเภทกรีฑาท่ีมี SYNTHETIC ตามแบบ อบจ.ก าหนด ฝึกซ้อมและแข่งขัน

สนามกีฬากลาง มาตาฐานตามหลัก รายละเอียดตามแบบ กรีฑาท่ีมีมาตรฐาน

อบจ.ปัตตานี สากล ส่งเสริมการออก แปลนท่ีก าหนด รองรับการแข่งขันกรีฑา

ก าลังกาย และสร้าง พิกัด

เสริมสุขภาพพลานามัย N 06 53 20.0

ท่ีดีให้กับเยาวชน E 101 14 39.5

และประชาชน

รวม จ านวน 1 โครงการ - - - 34,912,000    -
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 396 โครงการล าดับท่ี 32
1 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้้า  - - 6,500,000     - 6,500,000    กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ดับเพลิงแบบอเนก
ประสงค์ชนิด 10 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด
ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า
บรรทุกน้้าได้ไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร จ้านวน 
2 คัน

แก้ไข
อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้้า  - - - 6,500,000    6,500,000    กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ดับเพลิงแบบอเนก
ประสงค์ชนิด 10 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด
ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า
บรรทุกน้้าได้ไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร จ้านวน 
2 คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 2/2563)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 427 โครงการล าดับท่ี 144
2 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถกระเช้า ส้าหรับซ่อม  - - 2,900,000     -  - กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซลไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน หมุน
ได้รอบตัวสูงไม่น้อยกว่า
15 ม. 

อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถกระเช้า ส้าหรับซ่อม  - - - 2,900,000     - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซลไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน หมุน
ได้รอบตัวสูงไม่น้อยกว่า
15 ม. 

-               -               - 9,400,000      6,500,000      รวม
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