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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข (ครั้งท่ี 6/2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒1 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 6/2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 6/2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
 

ประกาศ ณ วันที่    2    กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

 
 

   (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

1 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0061 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 6,941,000 บาท วงเงิน 6,941,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.ป่าไร่ - บ.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 14 

ล าดับท่ี 7

2 โครงการการซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนน แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

ลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 8,968,000 บาท วงเงิน 8,968,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

สาย ปน.ถ1-0069 บ.ทุ่งนเรนทร์ - เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

บ.ท่ายามู  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 16 

ล าดับท่ี 9

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0087 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 5,278,000 บาท วงเงิน 5,278,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

แยกทางหลวงหมายเลข 4092- เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

บ.บือแนลาแล อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 11

ล าดับท่ี 5

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 6/2563 )

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี   2    กันยำยน 2563

ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้า



ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข
ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้า

4 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ.1-0007 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 3,359,000 บาท วงเงิน 3,359,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.บานา-บ.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 4/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 4 

ล าดับท่ี 1

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ.1-0024 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 2,998,000 บาท วงเงิน 2,998,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.ตะโละ-บ.ปูลากง อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 4/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 5 

ล าดับท่ี 2

6 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ.1-0058 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 3,493,000 บาท วงเงิน 3,493,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.นางโอ-บ.วังกว้าง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 4/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 6 

ล าดับท่ี 3
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ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข
ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้า

7 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ.1-0089 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 1,774,000 บาท วงเงิน 1,774,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.นางโอ - บ.ปรีกี อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 4/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 7 

ล าดับท่ี 4

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0043 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 1,7450,000 บาท วงเงิน 1,7450,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.เกาะบาตอ - บ.บาโงยะหา แก้ไข และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 5 

ล าดับท่ี 4

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0044 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 14,055,000 บาท วงเงิน 14,055,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.เขาวัง - บ.ปูลากาซิง อ.มายอ จ.ปัตตานี เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 6 

ล าดับท่ี 1
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ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข
ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้า

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0056 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 10,720,000 บาท วงเงิน 10,720,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.โคกโหนด - บ.ควนแปลงงู เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 8 

ล าดับท่ี 2

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0037 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 3,272,000 บาท วงเงิน 3,272,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.บางตาหยาด - บ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 9 

ล าดับท่ี 3

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0047 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 10,290,000 บาท วงเงิน 10,290,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.ปูแลปูโล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

อ.มายอ - อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

 หน้าท่ี 12 

ล าดับท่ี 6
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ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข
ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้า

13 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0062 (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 7,002,000 บาท วงเงิน 7,002,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

บ.ช้างไห้ออก - บ.ตุปะ อ.โคกโพธ์ิ เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จ.ปัตตานี (คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 15 

ล าดับท่ี 8

14 โครงการก่อสร้างลู่ว่ิงยางสังเคราะห์พ้ืน แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

SYNTHETIC สนามกีฬากลาง (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 34,912,000 บาท วงเงิน 34,912,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

อบจ.ปัตตานี แก้ไข และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 3/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 9 

ล าดับท่ี 1

15 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล (สนาม 2) แผนฯ กองช่าง ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณ

สนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานี (พ.ศ.2561-2565) วงเงิน 20,180,000 บาท วงเงิน 20,180,000 บาท ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565

เปล่ียนแปลง และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

(คร้ังท่ี 4/2563) จากกระทรวง/กรม 

หน้าท่ี 9 

ล าดับท่ี 1

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
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   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 14 โครงการล าดับท่ี 7

1 โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 6,941,000      - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0061 ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

บ.ป่าไร่ - บ.ควนโนรี ยาว 3,541 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

21,246  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 39 40.7 

E 101 11 01.7

จุดส้ินสุด  

N 06 41 28.2 

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 6/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

E 101 11 19.1

แก้ไข

โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - - 6,941,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0061 ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

บ.ป่าไร่ - บ.ควนโนรี ยาว 3,541 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

21,246  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 39 40.7 

E 101 11 01.7

จุดส้ินสุด  

N 06 41 28.2 

E 101 11 19.1

2 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 16 โครงการล าดับท่ี 9

โครงการการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิว  -  -  - 8,968,000      - ซ่อมสร้าง/เสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ถนนลาดยางผิวจราจร จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

ผิวจราจรแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง

คอนกรีต สาย ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ปน.ถ1-0069 ยาว 3,300 ม.

บ.ทุ่งนเรนทร์ - ไหล่ทางข้างละ 

2



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

บ.ท่ายามู  อ.หนองจิก  1.00 ม. หนา 0.04 ม. 

จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

26,400 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 48 25.7 

E 101 07 25.1

จุดส้ินสุด  

N 06 49 59.5 

E 101 04 18.3

แก้ไข

โครงการการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิว  -  -  - - 8,968,000    ซ่อมสร้าง/เสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ถนนลาดยางผิวจราจร จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

ผิวจราจรแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง

คอนกรีต สาย ปลอดภัย ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ปน.ถ1-0069 ยาว 3,300 ม.

บ.ทุ่งนเรนทร์ - ไหล่ทางข้างละ 

บ.ท่ายามู  อ.หนองจิก  1.00 ม. หนา 0.04 ม. 

จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

26,400 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 48 25.7 

E 101 07 25.1

3



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

จุดส้ินสุด  

N 06 49 59.5 

E 101 04 18.3

3 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 11 โครงการล าดับท่ี 5

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 5,278,000     - ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

ปน.ถ1-0087 แยกทาง ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

หลวงหมายเลข 4092- ยาว 1,509 ม. 

บ.บือแนลาแล อ.กะพ้อ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

12,072 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 36 01.2 

E 101 28 48.4

จุดส้ินสุด

 N 06 36 25.7 

E 101 29 21.5

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - - 5,278,000   ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

4



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ปน.ถ1-0087 แยกทาง ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

หลวงหมายเลข 4092- ยาว 1,509 ม. 

บ.บือแนลาแล อ.กะพ้อ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

12,072 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 36 01.2 

E 101 28 48.4

จุดส้ินสุด

 N 06 36 25.7 

E 101 29 21.5

4 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4/2563) หน้าท่ี 4 โครงการล าดับท่ี 1

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 3,359,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0007 ปลอดภัย  ยาว 1,400 ม.

บ.บานา-บ.คลองมานิง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.เมือง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

11,200 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.866139

5
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ลองติจูด 101.293167

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.856444

ลองติจูด 101.296833

แก้ไข

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - - - 3,359,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0007 ปลอดภัย  ยาว 1,400 ม.

บ.บานา-บ.คลองมานิง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.เมือง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

11,200 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.866139

ลองติจูด 101.293167

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.856444

ลองติจูด 101.296833

5 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4/2563) หน้าท่ี 5 โครงการล าดับท่ี 2

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - 2,998,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0024 ปลอดภัย  ยาว 900.00 ม. 

6
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

บ.ตะโละ-บ.ปูลากง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

7,200 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.782883

ลองติจูด 101.340389

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.779529

ลองติจูด 101.348861

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - - - 2,998,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0024 ปลอดภัย  ยาว 900.00 ม. 

บ.ตะโละ-บ.ปูลากง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

7,200 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.782883

ลองติจูด 101.340389

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.779529

7
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ลองติจูด 101.348861

6 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4/2563) หน้าท่ี 6 โครงการล าดับท่ี 3

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  - 3,493,000     -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0058 ปลอดภัย  ยาว 1,900 ม.

บ.นางโอ-บ.วังกว้าง หนา 0.04 ม.

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

11,400 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.664250

ลองติจูด 101.225417

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.679972

ลองติจูด 101.226722

แก้ไข

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  - -  - 3,493,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0058 ปลอดภัย  ยาว 1,900 ม.

บ.นางโอ-บ.วังกว้าง หนา 0.04 ม.

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

11,400 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ละติจูด 6.664250

ลองติจูด 101.225417

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.679972

ลองติจูด 101.226722

7 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4/2563) หน้าท่ี 7 โครงการล าดับท่ี 4

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  - - 1,774,000     -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0089 ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.

บ.นางโอ - บ.ปรีกี หนา 0.04 ม.

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,600 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.659639

ลองติจูด 101.225083

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.659222

ลองติจูด 101.234444

แก้ไข

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  - - -  - 1,774,000   ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง

สาย ปน ถ.1-0089 ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

บ.นางโอ - บ.ปรีกี หนา 0.04 ม.

อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,600 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.659639

ลองติจูด 101.225083

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.659222

ลองติจูด 101.234444

8 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 5 โครงการล าดับท่ี 4

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - 17,450,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0043 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.เกาะบาตอ - ยาว 5,375 ม. 

บ.บาโงยะหา ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

43,000 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.641694

ลองติจูด 101.311417

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.501083
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ลองติจูด 101.361472

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - - - 17,450,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0043 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.เกาะบาตอ - ยาว 5,375 ม. 

บ.บาโงยะหา ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

43,000 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ

ละติจูด 6.641694

ลองติจูด 101.311417

จุดส้ินสุดโครงการ

ละติจูด 6.501083

ลองติจูด 101.361472

9 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 6 โครงการล าดับท่ี 1

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 14,055,000     - ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

ปน.ถ1-0044 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.เขาวัง - บ.ปูลากาซิง ยาว 4,267 ม. 

อ.มายอ  จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

34,136  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 59.4 

E 101 22 47.8

จุดส้ินสุด  

N 06 39 45.1 

E 101 19 06.2

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - - 14,055,000  ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

ปน.ถ1-0044 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.เขาวัง - บ.ปูลากาซิง ยาว 4,267 ม. 

อ.มายอ  จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

34,136  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 59.4 

E 101 22 47.8
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เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

จุดส้ินสุด  

N 06 39 45.1 

E 101 19 06.2

10 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 8 โครงการล าดับท่ี 2

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 10,720,000     - ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

ปน.ถ1-0056 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.โคกโหนด - ยาว 3,230 ม. 

บ.ควนแปลงงู ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

25,840 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 43 04.0 

E 101 12 50.0

จุดส้ินสุด  

N 06 41 40.9 

E 101 13 13.2

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - - 10,720,000  ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า
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หน่วยงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ปน.ถ1-0056 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.โคกโหนด - ยาว 3,230 ม. 

บ.ควนแปลงงู ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

25,840 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 43 04.0 

E 101 12 50.0

จุดส้ินสุด  

N 06 41 40.9 

E 101 13 13.2

11 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 9 โครงการล าดับท่ี 3

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 3,272,000     - ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

สาย ปน.ถ1-0037 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.บางตาหยาด - ยาว 900 ม. 

บ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ไหล่ทางข้างละ 

จ.ปัตตานี 1.00 ม. หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

7,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ
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ผลท่ีคาดว่า
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เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 44.8 

E 101 39 30.3

จุดส้ินสุด  

N 06 40 17.0 

E 101 39 45.2

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - - 3,272,000   ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

สาย ปน.ถ1-0037 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร

บ.บางตาหยาด - ยาว 900 ม. 

บ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ไหล่ทางข้างละ 

จ.ปัตตานี 1.00 ม. หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

7,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 44.8 

E 101 39 30.3

จุดส้ินสุด  

N 06 40 17.0 

E 101 39 45.2
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

12 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 12 โครงการล าดับท่ี 6

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 10,290,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0047 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.ปูแลปูโล๊ะ - ยาว 3,190 ม. 

บ.บาซาเวาะเซ็ง ไหล่ทางข้างละ 

อ.มายอ - อ.ยะรัง  0.00-1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

24,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 45 17.8 

E 101 17 35.9

จุดส้ินสุด  

N 06 44 02.8 

E 101 18 36.7

แก้ไข

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - - 10,290,000  ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0047 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.ปูแลปูโล๊ะ - ยาว 3,190 ม. 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

บ.บาซาเวาะเซ็ง ไหล่ทางข้างละ 

อ.มายอ - อ.ยะรัง  0.00-1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

24,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 45 17.8 

E 101 17 35.9

จุดส้ินสุด  

N 06 44 02.8 

E 101 18 36.7

13 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 15 โครงการล าดับท่ี 8

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 7,002,000      - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0062 ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม.

บ.ช้างไห้ออก - บ.ตุปะ ยาว 2,832 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

22,656 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

N 06 40 34.2 

E 101 10 13.8

จุดส้ินสุด  

N 06 41 30.3 

E 101 13 19.1

แก้ไข

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - - 7,002,000     เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0062 ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม.

บ.ช้างไห้ออก - บ.ตุปะ ยาว 2,832 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

22,656 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 34.2 

E 101 10 13.8

จุดส้ินสุด  

N 06 41 30.3 

E 101 13 19.1

รวม จ านวน 13 โครงการ -               -               -               -               95,600,000    
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   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 9 โครงการล าดับท่ี 1

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

ยางสังเคราะห์พ้ืน ซ้อม และแข่งขันกีฬา สังเคราะห์พ้ืน จ านวน 1 แห่ง ปัตตานี มีลู่ว่ิงในการ

SYNTHETIC ประเภทกรีฑาท่ีมี SYNTHETIC ตามแบบ อบจ.ก าหนด ฝึกซ้อมและแข่งขัน

สนามกีฬากลาง มาตรฐานตามหลัก รายละเอียดตามแบบ กรีฑาท่ีมีมาตรฐาน

อบจ.ปัตตานี สากล ส่งเสริมการออก แปลนท่ีก าหนด รองรับการแข่งขันกรีฑา

ก าลังกาย และสร้าง ละติจูด 6.888889

เสริมสุขภาพพลานามัย ลองติจูด 101.244722

ท่ีดีให้กับเยาวชน

และประชาชน

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 6/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
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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

แก้ไข

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

ยางสังเคราะห์พ้ืน ซ้อม และแข่งขันกีฬา สังเคราะห์พ้ืน จ านวน 1 แห่ง ปัตตานี มีลู่ว่ิงในการ

SYNTHETIC ประเภทกรีฑาท่ีมี SYNTHETIC ตามแบบ อบจ.ก าหนด ฝึกซ้อมและแข่งขัน

สนามกีฬากลาง มาตรฐานตามหลัก รายละเอียดตามแบบ กรีฑาท่ีมีมาตรฐาน

อบจ.ปัตตานี สากล ส่งเสริมการออก แปลนท่ีก าหนด รองรับการแข่งขันกรีฑา

ก าลังกาย และสร้าง ละติจูด 6.888889

เสริมสุขภาพพลานามัย ลองติจูด 101.244722

ท่ีดีให้กับเยาวชน

และประชาชน

2 ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 4/2563) หน้าท่ี 9 โครงการล าดับท่ี 1

โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตบอล  -  - 20,180,000   - - ก่อสร้างสนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง

สนามฟุตบอล (สนาม 2) เยาวชนและประชาชนมี (สนาม 2) (สนาม 2) มีสถานท่ีออกก าลังกาย

สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง

อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ละติจูด 6.888771

ลองติจูด 101.244546

แก้ไข

โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตบอล  -  - -  - 20,180,000  ก่อสร้างสนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง

สนามฟุตบอล (สนาม 2) เยาวชนและประชาชนมี (สนาม 2) (สนาม 2) มีสถานท่ีออกก าลังกาย

สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง

อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ละติจูด 6.888771

ลองติจูด 101.244546

รวม จ านวน 2 โครงการ -               -               -               -               55,092,000    
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