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นโยบาย 10 ประการ
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1. นโยบายเรงดวน 

 1.1 สนบัสนนุและปอ้งกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
ความร่วมมือและบรูณาการกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 1.2 พฒันาสนามกีฬาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานีให้
เป็นสนามกีฬาท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล และยกระดบัความสามารถ
ด้านกีฬาของนกักีฬาจงัหวดัปัตตานีสูค่วามเป็นเลศิในระดบัชาตแิละ
อาชีพ 
 1.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียน การสอนภาษาต่าง
ประเทศเพ่ือพฒันาตดิตอ่สือ่สาร   ระหวา่งกนัในประชาคมอาเซียน 
 1.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ท่ีเป็น
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ซึง่มีความรุนแรงและสาํคญัระดบัโลก

2. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 2.1 สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ ด้อยโอกาส 
 2.2 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ความสงเคราะห์ผู้ ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สงูอาย ุ
 2.3 สง่เสริมและสนบัสนนุ การพฒันาคณุภาพของเดก็และ
เยาวชน เพ่ือเป็นบคุลากรท่ีมีคณุภาพของสงัคมตอ่ไปในอนาคต 
 2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการปอ้งกนัการระบาดของโรค
ตดิตอ่ตา่งๆ 
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิของประชาชน โดยตดิตัง้กล้องวงจรปิด CCTV จดุเสีย่งคลอ
บคลมุทัง้จงัหวดั 
 2.6 สง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมของผู้สงูอาย ุเชน่ กีฬาผู้
สงูอาย ุการตรวจสขุภาพเชิงรุกให้กบัผู้สงูอาย ุการให้บริการวดัสายตา
พร้อมแวน่ตาให้กบัผู้สงูอาย ุ
 2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดทกุประเภท 
 2.8 สนบัสนนุเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือ
บริการด้านความสงบเรียบร้อยและ  ความปลอดภยัของชมุชน 
 2.9 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้าน
สาธารณสขุและสขุภาพด้านการกีฬา โดยสนบัสนนุอปุกรณ์ออกกําลงั
กาย 
 2.10 สนบัสนนุการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตลอด
จนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบตัติา่งๆ 
 2.11 สง่เสริมและสนบัสนนุการฝึกอบรมอาชีพตามความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือพฒันาราย
ได้ของประชาชน 
 2.12 ดําเนินการโครงการอบรมสัญจรเพ่ือให้บริการ
ประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ท่ี 
 2.13 สนบัสนนุการจดัตัง้กองทนุ และเพ่ิมสวสัดิการเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบ้่าน (อสม.)
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3. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 3.1 สนบัสนนุกลุม่อาชีพตา่งๆ ให้มีรายได้ และกระจายราย
ได้เพ่ิมย่ิงขึน้ 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การ
จําหนา่ยสนิค้าเกษตรกรรมทกุรูปแบบ 
 3.3 ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้าน
นวตักรรม เชน่ พฒันาการผลติ การบรรจภุณัฑ์ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลผลติ 
 3.4 สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพสินค้าหนึง่
ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) การฝึกอบรมและการพฒันาคณุภาพ
สินค้า การจดัให้มีตลาดกลางจําหน่ายสินค้าพืน้เมือง จดัโชว์แสดง
สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ของจงัหวดัปัตตานีสู่ตลาดอาเซียน
และตะวนัออกกลาง 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า  “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลติภณัฑ์” ของจงัหวดัปัตตานี ให้เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
 3.6 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ
เสริม เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ 
 3.7 สง่เสริมและสนบัสนนุ ผลกัดนัให้จงัหวดัปัตตานีเป็น
ศนูย์กลางผลติอาหารฮาลาลในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

4. นโยบายดานการศึกษา 

 4.1 สง่เสริมพฒันาคณุภาพการศกึษาให้มีคณุภาพ 
 4.2 ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ศกึษา 
 4.3 พฒันาและเตรียมบคุลากรด้านการศกึษา (ครู อาจารย์ 
นกัเรียน) ให้เป็นผู้ มีคณุภาพ    มีทกัษะ และศกัยภาพตามมาตรฐาน
สากล 
 4.4 สง่เสริมและสนบัสนนุสือ่การเรียนการสอนในโรงเรียน
ท่ีด้อยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนให้
ทนัสมยั เชน่ ห้องเรียนอจัฉริยะ ห้องสมดุอจัฉริยะ 
 4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศกึษา 
 4.6 สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษาทกุประเภททัง้
ในและนอกระบบให้มีคณุภาพ 
 4.7 สนบัสนนุให้มีการสอนเสริม (ตวิเตอร์) ให้กบันกัเรียน
ชัน้ ป.๕-ป.๖ และนกัเรียนชัน้   ม.๕-ม.๖ เพ่ือสอบเข้าศกึษาตอ่ใน
สถาบนัการศกึษาท่ีมุง่หวงั 
 4.8 ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
และทําให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะประสบการณ์ และมีความสขุในการเรียน 
สามารถปลกูฝังนิสยัใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่
เน่ือง และมีเวลาให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัเิหมาะสมกบัวยั

5. นโยบายดานการบริการและการทองเท่ียว 

 5.1 สง่เสริมด้านการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัปัตตานีให้มีการ
พฒันา บรูณะแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ของจงัหวดัปัตตานี 
 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมท่ีทําให้มีผู้ มา
เย่ียมเยียนจงัหวดัปัตตานี เชน่ การแขง่ขนักีฬาในระดบัภมิูภาค ระดบั
ประเทศ 
 5.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีศนูย์แลกเปลี่ยนทางด้าน
ภาษา วฒันธรรม และอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

6. นโยบายดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

    จารีตประเพณี 

 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุก
ศาสนา ตามความเช่ือถือ ศรัทธาของประชาชน ในวนัสาํคญัของทกุ
ศาสนา 
 6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี 
วฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 6.3 ส่งเสริมอนรัุกษ์และพฒันา ศาสนสถาน และแหล่ง
ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมของท้องถ่ิน 
 6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวจงัหวดัปัตตานี 
โดยการจัดทําแผนท่ีท่องเท่ียวติดตามแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ เช่น 
สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เพ่ือเผยแพร่แก่นักท่องเท่ียวและผู้ สนใจ 
จัดทําเอกสารการท่องเท่ียวท่ีรวบรวมแหล่งท่องเท่ียวสําคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวทัง้ภาษา
ไทยและภาษาตา่งประเทศ

7. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถงึ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนสง่ผลผลติทางการเกษตร แหลง่
ทอ่งเท่ียว และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิตของประชาชน 
 7.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบํารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม สะพาน แหลง่นํา้ ระบบสาธารณปูโภค และสาธารณปูการ 
 7.3 ประสาน สนบัสนนุ ให้ความร่วมมือกบัสว่นราชการ 
และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือสนบัสนนุเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร
กล ตลอดจนผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง 
เส้นทางคมนาคม 
 7.4 สนบัสนนุการบรูณาการแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือลดความซํา้ซ้อนของพืน้ท่ี และเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 
 7.5 ตดิตัง้ไฟฟา้สาธารณะในชมุชนหนาแนน่และเสีย่งภยั 
ให้มีแสงสวา่งเพียงพอ เพ่ือความมัน่ใจและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สนิของประชาชน 
 7.6 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีการร้องขอร้องทุกข์โดยเร่งด่วน และเร่งรัด
ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้
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8. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและ

    สิ่งแวดลอม 

 8.1 สง่เสริมและสนบัสนนุร่วมมือกบัสว่นราชการ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ภาคเอกชน ในการพฒันาฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์แหลง่
นํา้ ลุม่นํา้ลาํคลอง และป่าไม้ให้มีความอดุมสมบรูณ์ 
 8.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืน ในการจดัทําระบบกําจดัขยะรวม เพ่ือจดัการ
ขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลูอยา่งเป็นระบบ 
 8.3 สนบัสนนุการจดัทําแผนแมบ่ทด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั สถานศกึษา และ
ภาคประชาชน 
 8.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ชมุชน ให้มีจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะการ
ปลกูต้นไม้และฟืน้ฟปู่าไม้ รวมทัง้สนบัสนนุการใช้พลงังานทางเลือก
จากวสัดเุหลือใช้ทางการเกษตรในระดบัครัวเรือน เพ่ือลดการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก

9. นโยบายดานการกีฬาและนันทนาการ 

 9.1 สง่เสริมการกีฬาให้แก่ เดก็ เยาวชน ทกุระดบั 
 9.2 พฒันาสนามกีฬาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี
ให้ได้มาตรฐาน 
 9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับ
เยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 9.4 สง่เสริมและสนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน พฒันาทกัษะ
ด้านการกีฬา สูค่วามเป็นเลศิ มุง่สูมื่ออาชีพ 
 9.5 สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักีฬาเพ่ือสร้าง
ความสมานฉนัท์ระหวา่งองค์กรตา่งๆ 
 9.6 สง่เสริมและสนบัสนนุสมาคมและสโมสรกีฬาภายใน
จงัหวดั 
 9.7 สนบัสนนุให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดบัมาตรฐาน 
และสถานท่ีออกกําลงักาย สวนสาธารณะ เพ่ือให้บริการประชาชน
อยา่งทัว่ถงึ

10. นโยบายการบริหารจดัการบานเมืองทีด่ี 

 10.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปัตตานี เพ่ือให้รองรับการปฏิบตัิภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายกําหนดอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 10.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร เพ่ือให้บริการกบัประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แมน่ยํา 
โดยยดึถือประโยชน์สงูสดุของประชาชน
 10.3 สนบัสนนุบคุลากรขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจยั เพ่ิมพนูความรู้ เพ่ือ
ยกระดบัประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน 
 10.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกัน
ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือ
พฒันาท้องถ่ิน สร้างประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนในจงัหวดัปัตตานี 
 10.5 เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
กําหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชนในการพฒันาจงัหวดั
ปัตตานี

          นโยบายท่ีได้แถลงตอ่สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานี
นี ้ยดึมัน่อยูภ่ายใต้การปกครอง   ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ เพ่ือดํารงไว้ซึง่สถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซึง่สานตอ่นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบั
ท้องถ่ิน โดยตัง้มัน่อยูบ่นพืน้ฐานของการบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิ
บาล ทํางานอยา่งซ่ือสตัย์สจุริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พฒันาจงัหวดัปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ซึง่ความสําเร็จท่ีจะ
บงัเกิดขึน้ก็ด้วยความสนบัสนนุ จากทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัปัตตานี ทกุทา่น
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สรางปตตานีเปนสังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม 

มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดํารงอยู

บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

อยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศน อบจ.ปตตานี
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สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

 สถานีขนสง่ผู้ โดยสารจงัหวดัปัตตานี ถกูถ่ายโอนมาจากกรมการขนสง่ทางบก ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอํานาจให้กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ให้อยูใ่นการดแูลของ อบจ.ปัตตานี เม่ือปี 2553

 ปลายเดือน ก.พ. 2559  อบจ.ปัตตานี ได้มีการลงพืน้ท่ี และประชมุร่วมคณะกรรมการบริหารงานสถานีขนสง่ผู้โดยสาร
จงัหวดัปัตตานี โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการฯ ในจํานวน 11 คน เพ่ือชว่ยพิจารณา กลัน่กรอง แก้ปัญหา และพฒันาสถานีตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และการตรวจดสูถานท่ีเพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไข โดยมีเวป็ไซต์ http://bus.pattanipao.go.th 
อยา่งเป็นทางการ เพ่ือเป็นชอ่งทางตดิตอ่กบัพ่ีน้องประชาชน

 หลงัถ่ายโอน อบจ.ปัตตานี มีการจดัระเบียบสถานีขนสง่ฯ เชน่ การจดัระเบียบโซนจอดรถโดยสาร จดัระเบียบทาง
เดนิรถบางสว่นท่ียงัเป็นปัญหา จดัระเบียบการจําหนา่ย ตัว๋ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้รถตู้และรถทวัร์ การประสานงาน
ร่วมกบัทางหลวงเพ่ือการขยายพืน้ท่ีจราจร
ชว่งกลบัรถ ฯลฯ
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ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี

 ตัง้อยูใ่นบริเวณชัน้ลา่ง (ฝ่ังขวา) ตกึ อบจ.ปัตตานี ภายในบริเวณของศาลากลางจงัหวดั ภายใต้การดแูลของฝ่าย
นิตกิารและการพาณิชย์ สาํนกัปลดั อบจ. 
 ภายใต้การนําของนายเศรษฐ์ อลัยฟุรี จงึจดัตัง้ขึน้เม่ือ 4-5 ปีท่ีผา่นมา ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้พ่ีน้อง
ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูขา่วสารของหนว่ยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึง่ประชาชน
สามารถรับรู้ได้ตามกฎหมาย
 ทัง้นี ้ปี 2560 รัฐบาลได้กําหนดเป็นปีแหง่ข้อมลูขา่วสาร โดยให้หนว่ยงานของรัฐจดัตัง้ภายในสาํนกังานเพ่ือบริการ
ประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ก็เชน่เดียวกนั
 ในสว่นของจงัหวดัปัตตานี ท่ีเร่ิมต้นมานาน จงึเป็นต้นแบบของศนูย์ในพืน้ท่ีจงัหวดัปัตตานี ซึง่ท่ีผา่นมาหนว่ยงานท้อง
ถ่ินในหลายแหง่เดนิทางเข้ามาศกึษาดงูาน ทัง้นี ้หากพ่ีน้องประชาชนสนใจข้อมลูขา่วสารจากศนูย์ฯ อบจ.ปัตตานี สามารถ
ตดิตอ่มาได้ท่ี สาํนกัปลดั อบจ. ปัตตานี 073-349789 ในวนั / เวลาราชการ
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 สนามแหง่นีเ้คยรับการมาเยือนของยอดทีมอีสาน
ใต้อยา่ง “บรีุรัมย์ ยไูนเตด็” และ SCG เมืองทอง ยไูนเตด็ 
และหลายทีมชัน้นําในไทยลกี

 The Rainbow stadium หรือสนามกีฬากลาง อบจ.
ปัตตานี รังเหย้าของสโมสร ปืนใหญ่ลงักาสกุะ “ปัตตานี 
FC” ทีมในดิวิชัน่ 2 โซนภาคใต้ ตัง้อยู่ติดกบัเส้นทางหลกั
ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี               
(มอ.ปัตตานี) ในเขต ต.รุสะมิแล อ.เมือง ในบรรยากาศกลิน่
ไอริมทะเลรูสะมิแล และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา หรือท่ีเรียก
กนัทัว่ไปวา่ “สวนสมเดจ็ฯ”

 เดิมทีจุแฟนบอลได้กว่า 5 พันท่ีนั่ง หลังการ
ถ่ายโอนมายัง อบจ.ปัตตานี ดูแลในช่วงปี 2557 ได้มี
การปรับปรุงท่ีนั่งและทาสีสนามใหม่จนเป็นจุดเด่นของ
ทีมด้วยสีรุ้งสีสนัสดใสพร้อมกับตัง้ช่ือว่า “เดอะเรนโบว์                         
สเตเดีย้ม” เพ่ิมความจุแฟนบอลได้แบบเต็มอัตราถึง 
12,000 ท่ีนัง่ สว่นบริเวณรอบ ๆ  สนามสามารถจอดรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์จํานวนมากได้อยา่งสบาย

อฒัจรรย์หลากสีในแบบรุ้งกินนํา้สดใส ใครเห็นเป็นต้อง
สะดดุตา อีกทัง้ทิวทศัน์บริเวณโดยรอบยงัถือวา่ไมแ่พ้สนาม
ใด ๆ ในประเทศ

 สนามและบริเวณนีย้งัใช้จดักิจกรรมสาํคญัๆ ของ
จงัหวดั เชน่ วนัเดก็แหง่ชาต ิงานมหกรรมตาดีกา 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ งานพบปะมสุลมิะฮ์ กิจกรรมวนัผู้สงูอาย ุ
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ผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ลาํดบัที่ รายช่ือโครงการ / กจิกรรม งบประมาณ

1. โครงการจดังานเน่ืองในวันรัฐพธีิและราชพธีิ งบประมาณในการเบกิจ่าย 458,380

2. โครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระนางเจ้าสิ
ริกติิ์พระบรมราชนีินาถ

75,950

3. โครงการจดัเตรียมการรับเสดจ็ฯ พระบรมวงศานุวงศ 487,189.18

4. โครงการส่งเสริมศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ 1,750,791.50

5. โครงการจดัทาํป้ายและส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 7,326,579

6. โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่
จงัหวัดปัตตานี

694,600

7. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพฒันาศักยภาพชีวติผู้สูงวัยจงัหวัดปัตตานี 257,520

8. โครงการส่งเสริมอาชีพสาํหรับคนพกิาร เดก็กาํพร้าและผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่จงัหวัด
ปัตตานี

44,882.50

9. โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหหูนวกที่ไม่รู้หนังสือจงัหวัดปัตตานี 192,576

10. โครงการจ้างนักเรียนนักศกึษาทาํงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,900

11. โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่ม
ประสทิธิภาพการปฏบิตัริาชการให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี

308,463

12. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดปัตตานี

20,000

13. โครงการจดัซือ้โทรทศัน์ 13,490

14. โครงการส่งเสริมอาชีพสาํหรับคนพกิาร เดก็กาํพร้า และผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่จงัหวัด
ปัตตานี

44,882.50

15. โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้นําท้องถิ่นในพืน้ที่จงัหวัดปัตตานี 1,177,650

16. โครงการจดัซือ้โทรทศัน์พร้อมตดิตัง้ จาํนวน 2 เคร่ือง 25,960

17. โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 29,950

18. โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนเสริมสร้างสันตสุิข 133,900

19. โครงการรอมฎอนสัมพนัธ์ 158,100

20. โครงการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่น 332,556

21. โครงการจดัซือ้จอภาพแบบ LCD หรือ LED 6,780

22. โครงการพฒันาการศกึษาด้านจริยธรรม (อุดหนุน) 48,000

23. โครงการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช
เจ้าแม่ลิม้ก่อเหน่ียวปัตตานี” (อุดหนุน )

350,000

24. โครงการจัดงานประเพณีชักพระและมหกรรมสินค้าชุมชน “หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลติภณัฑ์” อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตานี (อุดหนุน)

150,000

25. โครงการจดังานวันแตงโมหวานทุ่งยางแดง (อุดหนุน) 60,000

26. โครงการวทิยุรอมฎอนทางสถานีวทิยุกระจายเสียง (อุดหนุน) 25,000

27. โครงการเสริมสร้างทกัษะชีวติครอบครัวมุสลมิใหม่ (อุดหนุน) 70,000

28. โครงการพฒันาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคล่ือนสังคมสันตสุิข (อุดหนุน) 158,900

29. โครงการพฒันาศักยภาพมุสลีมะห์และบุคลากรทั่วไป ปีที่ 11 (อุดหนุน) 250,000

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ จํานวน 75 โครงการ
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ลาํดบัที่ รายช่ือโครงการ / กจิกรรม งบประมาณ

30. โครงการพฒันาศักยภาพองค์กรสตรีอาํเภอปะนาเระ (อุดหนุน) 150,000

31. โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 127,940

32. โครงการจ้างเหมาบริการทาํความสะอาดและดแูลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวัดปัตตานี

213,677

33. โครงการจดัซือ้พดัลมเพดานภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวัดปัตตานี ขนาด 16 
นิว้ จาํนวน 12 ตวั

15,000

34. โครงการจดัซือ้สัญญานจานดาวเทยีม 8,000

35. โครงการจดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์สาํหรับงานสาํนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบ
ปฏบิตักิารสาํหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

79,200

36. โครงการจดัซือ้เคร่ืองพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 6,600

37. โครงการจดัซือ้เคร่ืองสาํรองไฟ 11,200

38. โครงการจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมตดิตัง้ 37,000

39. โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
โรงเรียนในสังกัด

32,000

40. โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท.ประจาํ
ปี 2560

20,164

41. โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทกัษะทางวชิาการของ อปท. 
ระดบัภาคใต้

188,753

42. โครงการจดังานวันเดก็แห่งชาติ 1,200,000

43. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนของข้าราชการ 29,200

44. โครงการตาดกีาสัมพนัธ์ 954,792

45. โครงการจดังานพธีิร่วมละหมาดเน่ืองในวันฮารีรายอฮัจย์ 519,620

46. โครงการพฒันาศักยภาพครอบครัวมุสลมิจงัหวัดปัตตานี 3,300,067

47. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด

83,620

48. โครงการจ้างเหมาทาํความสะอาดห้องนํา้ภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 107,419

49. โครงประชุมสัมมนาเชงิปฏบิตักิารการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดปัตตานี

265,875

50. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 50,000

51. โครงการปรับปรุงหลักสูตร (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 19,985

52. โครงการอาหารกลางวันสาํหรับเดก็อนุบาลถงึ ชัน้ ป.6 (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 1,865,016

53. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทกัษะด้านวชิาการ (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 10,000

54. โครงการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 100,000

55. โครงการค่าปัจจยัพืน้ฐานสาํหรับนักเรียนยากจน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 49,500

56. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิ (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 15,000

57. โครงการปรับภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 10,000

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ จํานวน 75 โครงการ
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58. โครงการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 33,000

59. โครงการจดัการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 795,700

60. โครงการจดัซือ้ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 249,443

61. โครงการจดัซือ้ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 148,980

62. โครงการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 149,300

63. โครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านเขาตมู) 197,700

64. โครงการปรับปรุงหลักสูตร (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 12,800

65. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พฒันาท้องถิ่น (SBMLD)(โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี

288,000

66. โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 50,000

67. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 1,091,688

68. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพตดิ (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 15,000

69. โครงการปรับภมูทิศัน์บริเวณโรงเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 10,000

70. โครงการค่าปัจจยัพืน้ฐานสาํหรับนักเรียนยากจน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 97,500

71. โครงการค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 161,109

72. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 82,420

73. โครงการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 84,030

74. โครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี 133,830

75. โครงการพฒันาห้องสมุดโรงเรียน (โรงเรียนบ้านตะบงิตงี)ี  99,987

ลาํดบัที่ รายช่ือโครงการ / กจิกรรม จาํนวนงบประมาณ

1.  โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ม.3 ต.ทรายขาว – ต. นาประดู่ อาํเภอ
โคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตานี

2,597,000

2. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ม. 6 สายคลองตาย – คูลกึ ต.ทรายขาว 
– ต.ช้างไห้ตก อาํเภอโคกโพธ์ิ จงัหวัดปัตตานี

2,770,000

3. โครงการบุกเบกิถนน ม. 4 ต.ควนโนรี– ม. 3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 4,050,000

4. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ม. 4 ต.กระหวะ – ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง 
จ. ปัตตานี

2,474,000

5. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสาย ม. 1 ต.ตอหลัง – ม.5 ต.ตนัหยงดาลอ 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

1,620,000

6.  โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัทลท์คอนกรีต สาย อบจ. 
ปน. 4071 บ้านตุยง - บ้านบางตาวา อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี ระยะทางยาว        
1,175 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม.

2,251,000

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาการศึกษาและสังคมใหมีคุณภาพ จํานวน 75 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานให ไดมาตรฐาน จํานวน 26 โครงการ
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7 โครงการปรับปรุงถนนลงหนิคลุก สายบ้านโต๊ะกู ม.7 ต.ปะกาฮารัง - ปากาจนิอ ม.
6 ต.ดอนรัก อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.

2,108,000

8. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.2 บ้านท่ากูโบ ต.ปุโละปุโย
อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 926.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม.

3,200,000

9. โครงการบุกเบกิถนนโดยยกระดบัลูกรังสาย ม.1 ต.บางเขา - ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจกิ
จ.ปัตตานี ระยะทาง 500.00 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.

761,000

10. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.5 บ้านวังล้อ ต.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี – ต.ท่าม่วง
อ.เทพา จ.สงขลา ระยะทาง 1,600.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.20 ม.

3,640,000

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ สายบ้านทุ่งยาว ม.6 ต.โคกโพธ์ิ – ม.3
บ้านช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,815 ม. กว้าง 6.00ม. หนา 0.03 ม.

4,896,000

12. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.5 ต.ตะบิง้ - หมู่ที่ 6 ตาํบลกะดุนง อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,000.00 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.

1,187,000

13. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายกาแจโต๊ะปีเยาะ ม.1 - ม.5 ต. มะนังดาลาํ อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,900.00 ม. กว้าง 4.00 ม. ยกระดบัลูกรังหนา 0.20 ม.หนิคลุก
หนา 0.15 ม.

2,400,000

14. โครงการบุกเบกิถนนหนิคลุกสายบ้านบ่อหว้าเหนือ ม.4 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ
จ.ปัตตานี –บ.ป่าพ้อ ม.3 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ระยะทาง 1,700 ม. กว้าง 5.00 
ม. ยกระดบัลูกรังหนา 0.20 ม.หนิคลุกหนา 0.15 ม.

4,467,000

15.  โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบ้านปายอกูดง ม.4 ต.สะนอ - บ้านปรือเยาะ ม.2
ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระยะทาง 700.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.20 ม.

1,297,000

16. โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสาย ม.1 ต.ลปิะสะโง - ม.4,3,1 ต.ปะกาฮารัง
อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 4,000 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.

4,216,000

17. โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสาย ม.3 บ.ลูโบะบาลา ต.เขาตมู - ม.5 ต.เมาะมาวี
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

1,374,000

18. โครงกรปรับปรุงถนนหนิคลุกสาย ม.1 ต.กอลาํ – ม.3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2,169,000

19.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายริมแม่นํา้สายบุรี ม.9 – ม.5
ต.ตะโละดอืรามัน ต.กะรุบ ีอ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

2,423,000

20. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายดนิแดง ต.ตาแกะ ต.ยามู
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

3,386,000

21. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.ปน. แยก
ทางหลวงหมายเลข 4061 - บ้านท่ากะด ีม.2 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

1,937,000

22. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.8 ต.โคกโพธ์ิ – ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 2,084,000

23.  โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายคลองชลประทาน – ปอเนาะปากาลียะ ม.6
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง - ต.ลปิะสะโง อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี

3,111,000

24. โครงการก่อสร้างถนน สาย ม.1 ต.ปุลากง ม.3–ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 1,600,000

25. โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลตําบลรูสะมิแล - 
เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

2,500,000

26. โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายปอเนาะบาบอเซง็ - ศูนย์เดก็กาํพร้า ม.2 – 3
ต.ตาลีอายร์ – ต.ปุลากง

1,600,000

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานให ไดมาตรฐาน จํานวน 26 โครงการ
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1. โครงการขุดลอกคลองสาย ต.บางตาวา - ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ. ปัตตานี 1,674,000

2. โครงการขุดลอกคลอง สาย ต.ตุยง – ต.ปุโละปุโย – ต.เกาะเปาะ อ.หนองจกิ
จ. ปัตตานี

3,178,000

3. โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2,3 ต.สะดาวา อ.ยะรัง – ต.คลองมานิง อ.เมือง
จ. ปัตตานี

2,263,000

4. โครงการขุดลอกคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางป ู– ต.ยามู ม. 1,2,3 ต.บางปู
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ระยะทาง 5,500 ม.

4,000,000

5. โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ต. ดอน – ม.5 ต.ท่านํา้ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 8.00 ม. ลึก 3.00 ม

798,000

6. โครงการขุดลอกคลองสาย ม.6,4,3 ต. คลองใหม่ อ.ยะรัง – ต.ยาบ ีอ.หนองจกิ
จ.ปัตตานี ระยะทาง 5,000 ม. กว้าง 8.00 ม. ลกึ 2.50 ม.

1,708,000

7. โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตุยง - ต.บ่อทอง อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 1,610,000

8. โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.สะนอ - ต.สะดาวา - อ. ยะรัง จ.ปัตตานี 2,521,000

9. โครงการขุดลอกคลอง ม.3,4 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 2,589,000

10. โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.ควน อ.ปะนาเระ - อ.มายอ จ.ปัตตานี 450,000

11. โครงการขุดลอกคลอง ม.4 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ – ม.5 ต.สาบนั อ.ยะหร่ิง
จ.ปัตตานี

1,163,000

ลาํดบัที่ รายช่ือโครงการ / กจิกรรม งบประมาณ

1. โครงการส่งเสริมพฒันาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจงัหวัดปัตตานี (เงนิอุดหนุน) 2,600,050

2. โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจนัทร์ อาคาร B กว้าง 8.10 ม. ยาว 62.00 ม.  500,000

3. โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 50,000

4. โครงการแข่งขันกีฬาคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.         
ในรอบคัดเลือกระดบัภาคใต้และรอบชงิชนะเลศิในระดบัประเทศ (โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศบ้านดอนเกมส์ประจาํปี 2559 )

350,000

ลาํดบัที่ รายช่ือโครงการ / กจิกรรม งบประมาณ

1. โครงการปณิธานความดปีีมหามงคล 17,040

2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวัดปัตตานี 570,000

3. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภยัอาคารศูนย์ OTOP 244,800

ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฯ จํานวน 11 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานพัฒนาการกีฬาสูความเปนเลิศฯ จํานวน 4 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานสงเสริมการรักษาความมั่นคงฯ จํานวน 3 โครงการ
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ภาพถายโครงการ

ตามรายยุทธศาสตร
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โครงการเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดปตตานี 

งบประมาณ 257,520.- บาท
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โครงการชวยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนยากจน

และผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี งบประมาณ 694,600.- บาท
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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูนําในพื้นท่ีจังหวัดปตตานี  

งบประมาณ  1,177,650 .- บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะหและบุคลากรท่ัวไป ปที่ 11  

(อุดหนุนมัสยิดตะลุบัน)  งบประมาณ  250,000.- บาท
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โครงการรอมฎอนสัมพันธ

งบประมาณ  158,100.- บาท
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โครงการจัดงานพิธีรวมละหมาดเน่ืองในวันฮารีรายอฮัจย

งบประมาณ  519,620.- บาท
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โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปตตานี

งบประมาณ  3,300,067.- บาท
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  สายอบจ.ปน. 4071  บานตุยง - 

บานบางตาวา   อ.หนองจิก  จ.ปตตานี  งบประมาณ  2,251,000.- บาท
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โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต ม.2  บานทากูโบ  ต.ปุโละปุโย - 

อ.หนองจิก  จ.ปตตานี  งบประมาณ  3,200,000.- บาท
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โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายบานโตะกู ม.7  ต.ปะกาฮารัง - เสนปากาจินอ  ม.6  

ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก  จ.ปตตานี  งบประมาณ  2,108,000.- บาท
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โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  สาย อบจ.ปน.  แยกทางหลวง

หมายเลข 4061 - บานทากะดี  ม.2  ต.บานนอก  อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 

งบประมาณ 1,937,000.-บาท
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอเซ็ง - ศูนยเด็กกําพรา  ม.2 - 3 

ต.ตาลีอายร ต.ปุลากง  อ.ยะหร่ิง  จ.ปตตานี  งบประมาณ 1,600,000.- บาท
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โครงการขุดลอกคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางปู - ต.ยามู  ม.1,2,3  ต.บางปู  อ.ยะหร่ิง  

จ.ปตตานี  งบประมาณ 4,000,000.-  บาท
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โครงการขุดลอกคลอง ม.1  ต.ควน  อ.ปะนาเระ - ต.ลางา  อ.มายอ  จ.ปตตานี  

งบประมาณ  450,000.-บาท
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โครงการขุดลอกคลอง ม.4  ต.บานนอก อ.ปะนาเระ - ม.5  ต.สาบัน  อ.ยะหร่ิง  จ.ปตตานี   

งบประมาณ  1,163,000.-บาท
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โครงการขุดลอกคลอง ม.3,4  ต.ตะโละไกรทอง อ.ไมแกน  จ.ปตตานี   

งบประมาณ  2,589,000.-บาท
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 โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.สะนอ - ต.สะดาวา - อ.ยะรัง  จ.ปตตานี    

งบประมาณ 2,520,000.-บาท
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โครงการปรับปรุงอาคารทาสีอัฒจันทร อาคาร B 

งบประมาณ  500,000.- บาท
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โครงการสงเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแหงจังหวัดปตตานี  

(เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปตตานี) งบประมาณ 2,600,000.- บาท
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โครงการเขาคายนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย 

งบประมาณ  50,000.- บาท
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โครงการปณิธานความดีปมหามงคล   

งบประมาณ 17,040.-บาท
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โครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดปตตานี  

งบประมาณ 570,000.-บาท
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โครงการจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนยแสดงและ

จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)  งบประมาณ  244,800.- บาท
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รายรับ - รายจาย

ปงบประมาณ 2560 อบจ.ปตตานี

(ต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

รายรับ รายรับจริง

(บาท)

ประมาณการ

(บาท)

หมวดภาษีอากร 6,682,984.97 12,120,000

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนญุาต 759,791.08 1,060,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 7,271,070.89 8,310,000

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชน์ - -

หมวดรายได้เบด็เตลด็ 265,103.85 500,000

หมวดรายได้จากทนุ 1,111,193 10,000

รวมรายได้จดัเกบ็ 16,090,143.79 22,000,000

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้ อปท.

หมวดภาษีจดัสรร 216,868,896.28 227,000,000

รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจดัสรรให้ อปท. 216,868,896.28 227,000,000

รายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนนุให้ อปท.

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป 139,982,651 98,983,500

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 139,982,651 98,983,500

รวม 372,941,691.07 347,983,500
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รายจาย รายจายจริง

(บาท)

ประมาณการ

(บาท)

งบกลาง 11,578,963.21 17,935,672

งบบคุลากร 81,512,993.69 97,731,979

งบดําเนินการ 103,152,728.59 116,179,026

งบลงทนุ 168,004,030 168,220,023

งบรายจา่ยอ่ืน 50,000 50,000

งบเงินอดุหนนุ 3,861,900 9,882,900

รวมจ่ายจากงบประมาณ 368,160,615.49 409,999,600
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รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี

2560


