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ค ำน ำ 
 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดโดยก าหนดห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ  2561-2565)           
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และตรงกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อน น าไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนา
จังหวัดได้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการให้บริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ บนพ้ืนฐานความต้องการ และ
หลักการมีส่วนร่วมของประชาคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร และร่วม
ตรวจสอบ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ในรูปแบบของการจัดเวทีประชาคม   
เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนได้มาซึ่งแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565 )  
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเล่มนี้ จะเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง              
และขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมด าเนินการท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)         
ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นผลดีต่อการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 
******************* 

 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
 จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ 1,940.35 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่  
 อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา     
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็น 
   1.2.1 พ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด  
ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ     
10-30 กิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอชายทะเล 6 อ าเภอ  
ประกอบด้วยอ าเภอหนองจิก อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ อ าเภอสายบุรี และอ าเภอไม้
แก่น    
  1.2.2 พ้ืนที่ราบลุ่มบริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน
ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอแม่ลาน อ าเภอยะรัง 
อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอมายอ และอ าเภอปะนาเระ 
   1.2.3 พ้ืนที่ภูเขา เป็นพ้ืนที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ าเภอโคกโพธิ์ อ าเภอกะพ้อ 
และทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่ปลูกลองกอง 
ยางพารา  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   1.3.1 ปริมาณน้ าฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มี
ฝนตกตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้าน
ตะวันออก ไม่มีภูเขาสูงกั้น จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ท าให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศที่มี
แนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ท าให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยู่
ในเกณฑ์ดี แต่หากเปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในช่วงระหว่างปี 2556 - 2560 
ปริมาณน้ าฝนจะอยู่ในช่วง 1,287.9 - 3,095.2 มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ าฝนในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 1,781.3 
มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 145 วัน ปีที่มีฝนตกมากท่ีสุด พ.ศ. 2560 วัดได้ 3,095.2 มิลลิเมตร มีฝนตก 178 วัน      
ปีที่มีฝนตกน้อยที่สุด พ.ศ.2558 วัดปริมาณได้ 1,287.3 มิลลิเมตร มีฝนตก 131 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด เดือน
พฤศจิกายน 2560 วัดได้ 981.2 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีฝนตก ปริมาณ
น้ าฝนสูงที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 219.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมข้ึนจาก 1,781.4 มิลลิเมตร/ปี ในปี 2559 
เป็น 3,095.2 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด 195.8 มิลลิเมตร/วัน จ านวนวันที่ฝนตกเพ่ิมขึ้น จากปีก่อน จาก 132 วัน 
เป็น 178 วัน 
 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ าฝนลดลงจาก 2,013.9 มิลลิเมตร/ปี ในปี 2558 
เป็น 1,287.9 มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด 47.8 มิลลิเมตร/วัน จ านวนฝนที่ลดลงจากปีก่อน จาก 134 วัน 
เป็น 131 วัน 

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ าฝนปี 2560 
อ าเภอ/
เดือน 

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

เมือง 663.5 4.3 20.7 306.7 135.2 82.9 145.0 105.9 145.2 105.9 715.5 106.6 2,581.4 

สายบุรี 853.5 40.2 73.1 205.6 173.2 78.4 90.6 164.7 151.2 148.7 793.1 344.7 3,117,0 

ยะรัง 623.6 54.0 32.7 184.8 166.7 197.3 199.7 13.3 139.2 151.0 940.5 239.7 2,702.8 

โคกโพธิ ์ 391.9 4.7 100.2 331.0 54.5 135.8 166.6 114.7 284.6 113.6 816.0 238.9 2,752.5 

ปะนาเระ 833.2 4.7 26.0 136.4 61.0 83.2 134.9 106.6 62.1 49.3 998.4 231.9 2,727.7 

มายอ 864.5 16.1 11.7 170.4 202.8 32.1 118.2 112.0 113.6 67.2 652.8 187.4 2,548.8 

หนองจิก 626.3 11.8 62.4 225.1 120.8 80.0 133.6 75.7 120.3 79.9 960.3 167.9 2,664.1 

ยะหริง่ 457.8 0.5 18.0 113.5 77.1 110.7 181.6 54.1 82.4 83.4 556.5 130.6 1,866.2 

กะพ้อ 898.9 77.9 27.6 182.0 182.4 164.1 218.3 247.5 130.6 212.1 894.0 367.5 3602.9 

ไมแ้ก่น 1,298.9 34.5 31.7 295.6 211.6 115.8 113.6 180.4 224.0 110.8 901.7 394.3 3,912.9 

ทุ่งยาง
แดง 

1,126.5 23.0 11.4 110.2 135.9 104.7 126.3 70.3 107.8 63.4 975.0 191.4 3045.9 

แม่ลาน 931.8 38.7 33.0 426.2 153.7 206.9 154.8 101.1 159.9 79.0 766.8 279.0 3,330.9 
สอต.

ปัตตานี 
597.9 21.5 51.1 278.2 126.8 135.4 179.9 125.6 200.1 94.0 981.2 303.5 3,095.2 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี (ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 2560) 
 

  1.3.2 อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปใน
ทะเลจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมอย่างเต็มที่ คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย ท าให้ได้รับไอน้ าและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมาก และ
อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน และจะมีอากาศเย็นได้ในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ในช่วงระหว่างปี 2554-
2558 มีค่าอยู่ที่ 27.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 23.8 องศา
เซลเซียส ในปีพ.ศ.2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27.5 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33.2 
องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 23.68 องศาเซลเซียสในรอบ 5 ปี วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด 
วัดได้ 37.7 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 และตรวจวัดอุณหภูมิต่ าสุดได้ 17.4  องศาเซลเซียสเมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2557 
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  1.4 ลักษณะของท่ีดิน  
 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,212,722 ไร่ กองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังนี้  
   1.4.1 พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 90,724 ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และ  
ป่าบึงหรือป่าพรุ   
   1.4.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 941,314 ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน    นาข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม พืชสวน พืชผัก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และชุมชนเลี้ ยงสัตว์ และสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  1.4.3 พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 29,721 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่อ่างเก็บน้ า แม่น้ า 
ล าห้วย คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล บ่อน้ าในไร่นา และคลองชลประทาน 
  1.4.4 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 110,655 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่
ชุมชน ที่อยู่อาศัย ตัวเมือง ย่านการค้าหมู่บ้านบนพ้ืนราบ สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ สนามบิน ถนน นิคม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สุสาน ป่าช้า 
  1.4.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ มีเนื้อที่ประมาณ 40,308 ไร่ ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติ พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด บ่อลูกรัง บ่อทราย บ่อดิน 
พ้ืนที่ถม นาเกลือ หาดทราย   
ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลสรุปประเภท
การใช้ที่ดินจังหวัดปัตตานี ปี 2559 

ตารางที ่2 พ้ืนที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่  

ไร่ ร้อยละ  
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                110,655         9.11   

ตัวเมืองและย่านการคา้                                9,287               0.77   

หมู่บ้านบนพ้ืนราบ                              84,455               6.96   

สถานท่ีราชการและสถาบันต่าง ๆ                                8,522               0.70   

สนามบิน                                   756               0.06   

ถนน                                6,598               0.54   

นิคมอุตสาหกรรม                                    378               0.03   

โรงงานอุตสาหกรรม                                     504               0.04   

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ                                    142               0.01   

สุสาน ป่าช้า                                        13                    -     
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ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่  

ไร่ ร้อยละ  

พ้ืนที่เกษตรกรรม                941,314       77.61   

พ้ืนที่นา                    226,840          18.70   

นาร้าง                                 63,723               5.25   

นาข้าว                           163,117             13.45   

ไม้ยืนต้น                     537,369          44.31   

ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                           342           0.03   

ไม้ยืนต้นผสม                                        15                    -     

ยางพารา                             508,159             41.90   

ปาล์มน้ ามัน                                28,827               2.38   

สัก                                        26                    -     

ไม้ผล                     156,149          12.88   

ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม                           250           0.02   

ไม้ผลผสม                                91,951               7.58   

ทุเรียน                                   511               0.04   

มะพร้าว                                62,811               5.18   

มังคุด                                        54               0.01   

ลางสาด ลองกอง                                    572               0.05   

พืชสวน                             52           0.01   

พืชผัก                                      52               0.01   

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             48               -     

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                        22                    -     

โรงเรือนเลี้ยงสตัว์ปีก                                       26                    -     

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                        20,856           1.71   

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าร้าง                                 9,353               0.77   
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ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่  

ไร่ ร้อยละ  

สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าผสม                                   500               0.04   

สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา                                   286               0.02   

สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง                               10,717               0.88   

พ้ืนที่ป่าไม้                 90,724         7.49   

ป่าไมผ้ลดัใบรอสภาพฟื้นฟ ู                                    960               0.08   

ป่าไมผ้ลดัใบสมบรูณ์                                52,539               4.33   

ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู                                  3,959               0.33   

ป่าชายเลนสมบูรณ์                                22,925               1.89   

ป่าพรุรอสภาพฟื้นฟ ู                                 7,109               0.59   

ป่าพรุสมบรูณ์                                  3,148               0.26   

ป่าปลูกสมบูรณ์                                        84               0.01   

พ้ืนที่น้ า                 29,721         2.47   

แม่น้ า ล าห้วย ล าคลอง                              18,711               1.54   

หนอง บึง ทะเลสาบ                                   667               0.06   

ทะเล                                2,485               0.21   

อ่างเก็บน้ า                                 3,230               0.27   

บ่อน้ าในไร่นา                                  1,271               0.11   

คลองชลประทาน                                 3,357               0.28   

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด                 40,308         3.32   

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                  1,322               0.11   

ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                              16,745               1.38   

พื้นที่ลุ่ม                              11,670               0.96   

เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                                1,813               0.15   

เหมืองแร่                                  1,054               0.09   
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ประเภทการใช้ที่ดิน 
เนื้อที ่  

ไร่ ร้อยละ  

บ่อลูกรัง                                   3,123               0.26   

บ่อทราย                                         24                    -     

บ่อดิน                                    173               0.01   

พื้นที่ถม                                         65               0.01   

นาเกลือ                                2,113               0.17   

หาดทราย                                  2,206               0.18   

รวมท้ังหมด            1,212,722     100.00   
ทีม่า : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559 
 

  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  1.5.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจและการด ารงชีพของประชากร ได้แก่ แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองท่าเรือ และคลอง 
สุไหงบารู และชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 
  1.5.2 แหล่งน้ าชลประทานจังหวัดปัตตานี มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการ
เขื่อนปัตตานี ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ า จ านวน 
7 ช่อง สามารถระบายน้ าสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ า
บางลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า  
เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ 300,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า) จ านวน 5 แห่ง ปริมาณน้ า
ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

 1.5.3 อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง   
แห่งหนึ่งของโลก เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากล เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และทรัพยากรแห่งโลก หรือ IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” 
เนื่องจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้าของพ่อค้าชาติต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ จนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขาย ตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าวปัตตานี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง และมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์
ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการ
คมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพื่อนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า 
อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติ ที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป 
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  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้         
 ป่าไม้ สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่า             
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น 99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
25,995.375 ไร่ อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส และอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือจังหวัด
ปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ เนื้อท่ี 16,312.50 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง 
คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่   
 2. ด้านการเมือง /การปกครอง 
 เขตการปกครอง จังหวัดปัตตานี ได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 12 อ าเภอ 115 ต าบล 642 
หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 2 
แห่ง ต าบล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 97 แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 88 แห่ง 
และขนาดเล็ก 8 แห่ง 
 โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด ก าหนดโครงสร้างไว้ดังนี้ 
 การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด คือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
 หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง ยกเว้น 2 
กระทรวง ที่ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หน่วยงานที่มีท่ีตั้งส านักงานในจังหวัดปัตตานี จ าแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1) หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 33 หน่วยงาน อยู่ในการก ากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 2) หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 66 หน่วยงาน ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (กรมต้นสังกัด) 
 3) หน่วยงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 115 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 
แห่ง เทศบาล 17 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 97 แห่ง 
 4) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 18 หน่วยงาน 
 5) หน่วยงานอิสระ จ านวน 9 หน่วยงาน 
 3. ประชากร  
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
 ประชากร ณ เดือน สิงหาคม 2561 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 718,077 คน เป็นชาย 355,424 
คน เป็นหญิง 362,653 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 134,407 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง จ านวน 94,244 คน และอ าเภอยะหริ่ง จ านวน 88,403 คน อัตราความหนาแน่น
ของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 368 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก
ที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,374 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง มีอัตรา
เฉลี่ย 509 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอยะหริ่ง มีอัตราเฉลี่ย 448 คน/ตารางกิโลเมตร และอ าเภอที่มีความ
หนาแน่นของประชากรน้อยท่ีสุด คือ อ าเภอแม่ลาน มีอัตราเฉลี่ย 190 คน/ตารางกิโลเมตร 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอในปี 2561 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. อ าเภอเมืองปัตตาน ี 64,910 69,497 134,407 45,130 

2. อ าเภอโคกโพธ์ิ 33,442 35,114 68,556 20,286 

3. อ าเภอหนองจิก 42,684 38,753 81,437 19,986 

4. อ าเภอปะนาเระ 22,953 23,751 46,704 11,788 

5. อ าเภอมายอ 30,067 30,883 60,950 13,356 

6. อ าเภอทุ่งยางแดง 11,940 12,410 24,350 5,570 

7. อ าเภอสายบุร ี 34,515 35,997 70,512 17,223 

8. อ าเภอไม้แก่น 6,323 6,500 12,823 3,246 

9. อ าเภอยะหริ่ง 43,900 44,503 88,403 19,783 

10. อ าเภอยะรัง 47,131 47,113 94,244 21,885 

11. อ าเภอกะพ้อ 9,185 9,405 18,590 4,260 

12. อ าเภอแม่ลาน 8,374 8,727 17,101 4,276 

รวม 355,424 362,653 718,077 186,789 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 
 

  4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  
 การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา คือ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1, 2, 3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้ มีหน่วยงานต่างสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  
เขต 1, 2, 3 ร่วมจัดการศึกษา ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดปัตตานี 
 

สังกัด 
จ านวนโรงเรียน/

สถานศึกษา 
จ านวนคร ู จ านวนนักเรียน 

1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 

318 4,336 59,157 

2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 15 

17 627 9,154 

3. สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน    
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       64 1,797 26,952 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่ศาสนา 64 5,195 60,826 
- โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว 29 64 1,211 
- สถาบันศึกษาปอเนาะ  248 710 17,033 
- ศูนย์การศึกษาอิสลาม 
  ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)      

639 4,751 50,496 

4. สังกัดกรมอาชีวศึกษา 6 868 6,609 
5. สังกัดอุดมศึกษา 7 375 8,339 
6. สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 155 884 
7. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 434 6,125 
8. สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 44 

1 15 72 

9. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

12 414 20,360 

รวม 1,423 19,741 267,218 
ที่มา : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  
 

  4.2 สาธารณสุข  
 สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 
ขนาด 466 เตียง จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จ านวน 3 แห่ง (รพ.สายบุรี, รพ.โคกโพธิ์, รพ.
ยะหริ่ง) โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จ านวน 8 แห่ง (รพ.หนองจิก, รพ.ปะนาเระ, รพ.มายอ, รพ.ทุ่งยางแดง รพ.ไม้
แก่น, รพ.ยะรัง, รพ.กะพ้อ, รพ.แม่ลาน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 129 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 แห่ง 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงอ่ืน 1 แห่ง คือ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร คลินิกเอกชน จ านวน 117 แห่ง และร้านขายยาและ
ผลิตยา จ านวน 73 แห่ง  
 จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือรองรับในการให้การบริการประชาชนครอบคลุม
ทุกอ าเภอ และทุกต าบล เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 153 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป  
จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลปัตตานี ขนาด 504 เตียง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 11 แห่ง แยกเป็นขนาด 60  
เตียง 3 แห่ง ขนาด 30 เตียง 8 แห่ง นอกจากนี้มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ
บริหาร จ านวน 30 เตียง และสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ขนาด 110 เตียง  
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 140 แห่ง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อ
ประชากร 6,172 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คน แสดงให้
เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จ านวนมาก ท าให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง และจาก
ข้อมูลพบว่าจ านวนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะไม่สามารถรองรับบริการ
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยจากสถานการณ์ความไม่สงบรายวันได้ และจากข้อมูลจ านวนวันนอนของผู้ป่วยในก็มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปีเช่นกัน ตึกผู้ป่วยจึงมีสภาพแออัด และเตียงผู้ป่วยหนักยังไม่เพียงพอจึงต้องส่งต่อบริการไป
ยังโรงพยาบาลในเครือข่าย 

ตารางที่ 5 พื้นที่รับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี ปี 2560 

อ าเภอ 
หมู่บ้าน
/ชุมชน 

ต าบล อบต 
อบจ./เทศบาล
เมือง/เทศบาล

ต าบล 

รพ.สต./ศสม./ 
PCU 

รพ./ขนาดเตียง
จริง/เตียงขึ้น

ทะเบียน 
เมือง 66/18 13 9 1/1/1 10/2/- (S)/504/405 

โคกโพธิ์ 82 12 11 -/-/3 12/-/1 (F1)/104/30 
หนองจิก 76 12 11 -/-/2 15/-/- (F2)/44/30 
ปะนาเระ 53 10 8 -/-/2 14/-/1 (F2)/38/30 

มายอ 59 13 10 -/-/1 13/-/1 (F2)/42/30 
ทุ่งยางแดง 23 4 4 -/-/- 3/-/1 (F2)/30/30 

สายบุรี 64/20 11 8 -/1/1 13/1 (M2)/73/60 
ไม้แก่น 17 4 3 -/-/- 5/-/1 (F2)/30/30 
ยะหริ่ง 81 18 14 -/-/4 18/-/1 (F2)/62/30 
ยะรัง 72 12 12 -/-/1 15/-/1 (F2)/49/30 
กะพ้อ 27 3 3 -/-/- 6/-/1 (F2)/32/30 
แม่ลาน 22 3 3 -/-/- 5/-/1 (F2)/22/30 
รวม 642/38 115 96 1/2/15 129/3/10 /1,026/465 

ที่มา : องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี  และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข     
        จังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
หมายเหตุ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ไม่สามารถเปิดท าการได้เนื่องจากถูกเผา 1) รพ.สต.                
โต๊ะแน (เปิดบริการที่ รพ.สต.อุแตบือราแง) อ.กะพ้อ  2) รพ.สต.จลาโก (เปิดบริการที่ รพ.สต. มะนังดาล า) อ.สายบุรี 
 

  4.3 อาชญากรรม                                                                                                           
 สถิติเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง         (2555-
2559) มีเหตุการณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2555 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 327 เหตุการณ์ ปี 2556 มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 363 เหตุการณ์ ปี 2557 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 281 เหตุการณ์ และปี 2558        มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 196 เหตุการณ์ ส่วนปี 2559 (ห้วงตั้งแต่เดือนมกราคม–พฤษภาคม 2559) มีเหตุการณ์
ความรุนแรง 96 เหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ลดลงอย่างมีผลส าคัญ ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง สามารถ
เข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ ซึ่งในข้อส าคัญมาจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการขับเคลื่อนนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตามโครงการ
ประชารัฐร่วมใจสร้างอ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิด ร่วมคิด    ร่วม
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วางแผน ร่วมท า และร่วมประเมิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและผู้เห็นต่างเจ้าหน้าที่รัฐร่วมแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง ลดความรุนแรง เสริมสร้างความสงบสุข อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถิติเหตุการณ์ ในจังหวัดปัตตานี       
จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จะหมดไป หน่วยงานความมั่นคง 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคงมีการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพราะ
กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และผู้ก่อเหตุรุนแรง ยังคงมีการลอบวางระเบิด ลอบซุ่มโจมตี และลอบยิงเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหา และผลกระทบในทางอ้อม
ต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งการขาดผู้น าครอบครัว  และ
สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ฉะนั้นหน่วยงานในพ้ืนที่ยังคงต้องเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่อยู่
ต่อไป ตามกรอบแนวทางระดับนโยบายได้มีการสั่งการ 
    ความต้องการพัฒนาด้านความมั่นคง 
 1) การสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลังให้กับศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติงานการเมือง และสลายโครงสร้างการจัดตั้งในหมู่บ้าน 
 2) การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพล ทหาร ต ารวจ สมาชิก อส. และก าลังภาค
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ สิทธิและสวัสดิการก าลังพล รวมทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก าลังทหาร
หลัก 
  4.4 ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี   
 พ้ืนที่ผลิตยาเสพติด น าเข้า ส่งออก และพ้ืนที่พักยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากข้อมูล การจับกุมการซักถาม ราคายาเสพติด และข้อมูลทางการสืบ
แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มสถานการณ์ ที่ค่อนข้างรุนแรงเพ่ิมข้ึน ประกอบในปัจจุบัน
นี้ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็นการลอบ
วางระเบิด ลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
เหตุการณ์การก่อความไม่สงบดังกล่าวท าให้เป็นการเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และมีเสรีในการ
ด าเนินการค้ามากขึ้น และ จากปัญหาเดียวกันนั้น ยังเป็นผลท าให้เกิดข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น จึงเป็นผลท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคง
สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีคว ามแตกต่างกัน
ตามลักษณะของพ้ืนที่หรือชุมชน เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก 
 พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 12 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก 
อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.แม่ลาน มีอาณาเขตติดต่อกับ 
จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ จ.สงขลา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีท่าเทียบเรือส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ 
อ.เมืองปัตตานี และอ.สายบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 
การประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และมีคนจากพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่
จ านวนมากและมีความหลากหลายอาชีพ เช่น รับจ้าง ค้าขาย ประมง ฯลฯ เส้นทางสายหลักที่มีการสัญจร    
ไป - มา คือ ถนนทางหลวงหมายเลข  42 
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 พ้ืนที่ค้ายาเสพติด และพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ยังไม่มีปรากฏ เนื่องจากใน
พ้ืนที่ จ.ปัตตานี ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน และปัญหา
ดังกล่าวเกิดข้ึน 
 พ้ืนที่เส้นทางล าเลียงยาเสพติด จากข้อมูลทางการสืบสวน ข้อมูลด้านการข่าว และข้อมูลผล
การจับกุมผู้ต้องหา รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการจับกุมผู้เสพ พบว่าผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ค้า
รายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ พ้ืนที่ อ.สุไหงโก–ลก จ.นราธิวาส และ อ.หาดใหญ่  
อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ยาบ้า และ กัญชา มาจากพ้ืนที่ภาคเหนือมีความเชื่อมโยงกับนัก
ค้าในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล าเลียงเข้ามาจ าหน่ายในพ้ืนที่ ส าหรับ พืชกระท่อม ส่วนใหญ่ จะน ามา
จากนอกพ้ืนที ่ ได้แก่พ้ืนที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.สตูล โดยการลักลอบล าเลียง
ยาเสพติดเข้าในพ้ืนที่ในรูปแบบ และ วิธีการซุกซ่อน ในยานพาหนะ ซึ่งบางครั้งจะซุกซ่อนปะปนมากับสินค้า
และยังคงใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 เส้นทาง รถไฟ ทางรถโดยสาร ประจ าทาง ตลอดจนมีการส่งทาง
ไปรษณีย์ โดยผู้ค้าจะบรรจุยาเสพติด ใส่หีบห่อหรือกล่องพัสดุ แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ แล้วจ่าหน้าซองถึงผู้รับ
ในพ้ืนที่ ปลายทาง แล้วจะใช้ชื่อญาติ หรือ คนสนิท เป็นผู้ไปรับกล่องพัสดุตามที่ส่งมาจากต้นทาง ดังกล่าว 
 พ้ืนที่ค้ายาเสพติด และพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าว  เป็นเส้นทาง
ผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 และผู้ค้ายาเสพติดน ายามาเก็บไว้ เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ได้แก่ 
 1. อ.เมืองปัตตานี  ม.1 ม.3 ม.5 ม.6 ต.รูสะมิแล, ม.3 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ต.บานา, ม.2            
ต.ตะลุโบะ และ ถ.ปากน้ า ต.สะบารัง ต.อาเนาะรู 

2. อ.โคกโพธิ์ ม.1 ต.นาเกตุ , ม.2 ม.3 ม.7 ต.มะกรูด, ม.1 ม.3 ม.4 ม.7 ต.ท่าเรือ ม.4              
ต.โคกโพธิ์, ม.3 ต.บางโกระ 

3. อ.หนองจิก ม.4 ต.บางเขา , ม.1 ม.3 ม.9 ต.บ่อทอง , ม.2  ม.6 ต.ท่าก าช า ม.2                     
ต.ตุยง,        ม.2 ต.เกาะเปาะ 

4. อ.สายบุรี ม.3 ต.ละหาร, ม.2 ต.ปะเสยะวอ, ม.7 ม.10 ต.เตราะบอน, ม.4 ต.ทุ่งคล้า 
5. อ.ยะรัง ม.3 ต.ยะรัง, ม.3 ต.ระแว้ง, ม.6 ต.เมาะมาวี 
6. อ.ยะหริ่ง ม.2 ต.ตันหยงจึงงา, ม.3 ต.ปาก,ู ม.2 ต.ตาเกะ, ม.3 ต.ตันหยงดาลอ 
7. อ.มายอ ม.2 ม.4 ต.สะก า, ม.4 ม.6 ต.ลุโบะยิไร, ม.3 ต.สาคอใต้ ม.1 ต.ปะโด 

ตารางที่ 6 สรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2559 
 

อ าเภอ 
จ านวนผู้เก่ียวกับยาเสพติด หมู่บ้านปลอด 

ยาเสพติด 
สถิติการจับกุม 

ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เข้าบ าบัด ผู้เสพ ผู้ค้า 
57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 57 58 59 

เมือง 758 850 165 74 61 28 198 300 551 18 22 27 32 35 440 18 16 8 
ยะรัง 399 452 56 62 54 18 117 300 78 41 34 29 25 30 1 12 11 5 

หนองจิก 711 751 390 25 24 96 269 300 67 9 14 7 28 31 0 14 12 1 
โคกโพธิ์ 198 210 119 32 29 38 101 300 106 33 40 32 25 29 18 11 10 1 
ยะหริ่ง 220 255 372 14 10 49 80 300 59 29 55 4 29 32 34 12 8 1 

ปะนาเระ 75 80 156 18 21 10 130 250 44 10 19 3 20 18 29 3 2 2 
มายอ 147 150 288 10 8 11 109 250 52 13 5 1 11 12 7 1 0 5 
สายบุรี 281 291 25 34 32 50 162 300 94 49 9 15 30 27 11 4 3 2 

ทุ่งยางแดง 40 45 45 27 24 2 150 250 30 9 6 5 16 15 0 2 1 8 
กะพ้อ 84 94 21 15 12 3 102 250 29 14 16 14 12 11 10 1 0 0 
แม่ลาน 49 51 44 16 14 0 112 250 32 7 7 5 12 8 1 2 0 0 
ไม้แก่น 26 31 17 14 10 0 115 250 20 10 7 6 12 10 20 1 0 0 
รวม 1990 3260 1726 341 299 305 1645 3100 1160 242 235 159 255 258 560 81 63  

ที่มา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) 
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 ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่ ดังนี้ ประเภทยาเสพติดในพ้ืนที่ ที่มีการแพร่ระบาดใน
พ้ืนที่ และแนวโน้มการแพร่ระบาดตามล าดับ ดังนี้ 
 1. พืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ค้าจะไป
รับมาจากนอกพ้ืนที่ คือในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน เช่น จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.พัทลุง       
จ.สตูล แล้วน ามาต้ม ผสมกับเครื่องดื่มหรือยาเสพติดอ่ืน ๆ เช่น น้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง ยาแก้ไอ ยากันยุง 
หรืออัลปราโซแลม ที่เรียกว่า 4 คูณ 100 มีการจับกุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ อ.ทุ่งยางแดง อ.ยะรัง อ.มายอ       
อ.สายบุรี อ.นาประดู่ อ.แม่ลาน ฯลฯ และเกือบทุกอ าเภอ / หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จาก
การจับกุมที่ผ่านมา   
 2. ยาบ้า จะแพร่ระบาด ในชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง และเขตที่มีความเจริญ 
ทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใช้ยาประเภทนี้จ านวนมาก ในพ้ืนที่ ที่มีการแพร่
ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ และ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ยะรัง ปะนาเระ     
นักค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นนักค้ารายย่อย จะรับยามาจาก พ้ืนที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พ้ืนที่           
จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี และพ้ืนที่ในภาคกลาง ภาคเหนือ 
 3. กัญชา จะแพร่ระบาดทั่วไปเกือบทุกพ้ืนที่ ในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน /
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มักจะใช้ยาประเภทนี้ เนื่องจากไม่ส่อพฤติกรรมทางกายภาพ       
จากการจับกุม มีการจับกุมทุกพ้ืนที่ 
 สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี มีแนวโน้มในระดับที่ค่อนข้างมีความรุนแรง สาเหตุ    
ส่วนหนึ่งเนื่องจากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ภาครัฐต้องจัดก าลัง
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ท าให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ค้ายา
เสพติด มีเสรีภาพในการค้ายาเสพติด และจากข้อมูลด้านการข่าว การสอบสวน และข้อมูลสถิติการจับกุม
ผู้ต้องหา แยกรายละเอียดข้อมูลยาเสพติดได้ ดังนี้ 
 1.การล าเลียงยาเสพติด จังหวัดปัตตานี รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่พ้ืนที่   
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ.หาดใหญ่และ อ.สะเดา จ.สงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภท ยาบ้า กัญชา 
และพืชกระท่อม น ามาจากพ้ืนที่ จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.สตูล ใช้วิธีการลักลอบ
ล าเลียงเข้ามา โดยการซุกซ่อนในยานพาหนะ ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้า ใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 และ
เส้นทางรถไฟ รถโดยสารประจ าทางส่งทางไปรษณีย์ 
            2. พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เส้นทางผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 แพร่ระบาดระดับรุนแรง พ้ืนที่อ าเภอ
หนองจิก แพร่ระดับปานกลาง คือ อ.มายอ อ.ยะหริ่ง และอ.ปะนาเระ ตามล าดับ  
            3. ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด  
                 3.1 น้ าพืชกระท่อม หรือที่เรียกว่า 4 คูณ 100 แพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี  
                 3.2 ยาบ้า แพร่ระบาดในเขตชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง เขตท่ีมีความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ     
อ.ยะรัง อ.ปะนาเระ 
                 3.3 กัญชา แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
            4. กลุ่มบุคลคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยกลุ่มผู้เสพ  
หรือเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และอายุผู้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 17- 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง  
ผู้ใช้แรงงาน และเยาวชนที่ว่างงาน 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้บริการด้านสังคม
สงเคราะห์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยเป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมเพ่ือการประสานงาน กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง   
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคม  
 ถนนจังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี และแขวงการทางปัตตานี รวมทั้งสิ้น 853,675 กม. โดยเป็นถนนใน
ความรับผิดชอบของส านักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี 371,333 กม. เป็นถนนลาดยาง 335,852  กม.  
เป็นถนนลูกรัง 331.824 กม. เป็นถนนคอนกรีต  3.657 กม. และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทาง
ปัตตานี 482.342 กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 308.611 กม. และเป็นถนนลูกรัง 309.752 กม. ในปี 2558 
ระยะทางในความรับผิดชอบของสองหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด โดยมีถนนสายหลักที่ส าคัญ
เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือถนนสาย 43 เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย 410 และ 418 เชื่อมต่อกับ
จังหวัดยะลา และถนนสาย 42 เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้การได้ดีและมีความสะดวก
ในการสัญจร 

ตารางที่ 7 แสดงระยะทางถนนของจังหวัดจ าแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบและประเภทผิวจราจร 

ความ
รับผิดชอบ 

ระยะทาง 
(กม.) 

ปี 2557 
ระยะทาง 

(กม.) 

ปี 2558 
ชนิดผิวทาง (กม.) ชนิดผิวทาง (กม.) 

ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง คอนกรีต 
สนง.ทาง

หลวงชนบท
จังหวัด 

503.791 447.937 46.459 9.395 671.333 335.852 331.824 3.657 

แขวงการทาง
ปัตตาน ี

343.024 317.974 25.050 - 482.342 308.611 309.752 - 

อบจ.ปน. 439.728 439.728 - - 439.728 439.728 - - 
รวม 1,286.543 1,205.639 71.509 9.395 1,807.424 1,162.191 641.576 3.657 

ที่มา :  ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี/ แขวงการทางปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558) 
 

 รถไฟ จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อ าเภอโคกโพธิ์ และอ าเภอแม่ลาน โดยมีสถานี
รถไฟส าหรับบริการจ านวน 6 สถานี โดยที่ตั้งของสถานีรถไฟปัตตานี ตั้งอยู่ที่อ าเภอโคกโพธิ์ ระยะห่างจากตัวเมือง
จังหวัดปัตตานี ประมาณ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที 
 สนามบิน จังหวัดปัตตานีมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง ขนาดทางวิ่ง 40 คูณ 1,400 เมตร ซึ่งเป็น
สนามบินขนาดกลาง อยู่ที่อ าเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร ส าหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)  
 ท่าเทียบเรือ จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่ส าคัญตั้งอยู่ ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี  
จ านวน 2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า  
(เป็นท่าเทียบเรือน้ าลึก) และท่ีจอดพักเรือของกรมธนารักษ์ ซึ่งในอดีตมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอ่ืน ๆ เข้ามาขนถ่าย    
สัตว์น้ า และขนถ่ายสินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ า ท าให้เรือบรรทุกสินค้า 
เรือประมงขนาด 180 ตัน ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
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  5.2 การไฟฟ้า  
 จังหวัดปัตตานีมีส านักงานการไฟฟ้า 2 ส านักงาน คือ 1) ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแม่ลาน และ 2) 
ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสายบุรี รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้
แก่น กะพ้อ มีที่ท าการไฟฟ้าทั้งหมด 12 แห่ง ปี พ.ศ. 2560 ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น 519,495,474.71 หน่วย 
และมีจ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 178,940 ราย มีการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุม กฟภ.ปัตตานี จ านวน 
412,644,838.83 หน่วย จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 115,755 ราย และการใช้กระแสไฟฟ้าในพ้ืนที่ควบคุมกฟอ.สายบุรี จ านวน 
106,850,635.88 หน่วย จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า 63,185 ราย 
  5.3 การประปา  
 จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จ านวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี       
มีก าลังการผลิตน้ าประปา 32,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้น้ า จ านวน 16,419 ราย ครอบคลุมเขตเทศบาล
เมืองปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแล ต าบลบานา และต าบลตะลุโบะ  อ าเภอ
เมืองปัตตานี และส านักงานการประปาสายบุรี มีก าลังการผลิตน้ าประปา 1,920 ลูกบาศก์เมตร/วัน  ให้บริการผู้ใช้
น้ า จ านวน  2,271 ราย ให้บริการผู้ใช้น้ าในเขตเทศบาลตะลุบัน และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสาย
บุรี จังหวัดปัตตานีมีครัวเรือนที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ  20.41 นอกจากนี้ พ้ืนที่
จังหวัดปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค จ านวน 428 บ่อ และมีระบบประปาหมู่บ้าน 
จ านวน 276 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การให้บริการน้ าประปา
ของการประปาทั้ง 2 แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้านชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุม
การให้บริการ ร้อยละ 38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดยะลา และนราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมร้อยละ 37.8 และ 
36.7 ตามล าดับ 
  5.4 โทรศัพท์ 
 จังหวัดปัตตานีมีจ านวนเลขหมายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตที่เปิดใช้งาน ณ ปัจจุบัน ปี 2561 ทั้งสิ้น 
18,710 เลขหมาย แยกเป็นเลขหมายโทรศัพท์พ้ืนฐาน 8,962 เลขหมาย เลขหมายอินเตอร์เน็ต 9,748 เลขหมาย ซึ่งใน
จ านวนเลขหมายทั้งหมด เป็นลูกค้าธรรมดาบ้านพักอาศัย 13,818 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 73.85 รองลงมา
เป็นลูกค้า ส่วนราชการ หน่วยธุรกิจ และอ่ืน ๆ 4,892 เลขหมาย คิดเป็นร้อยละ 26.15 

  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์    
 ไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี มี  13 ที่ท าการไปรษณีย์ (ยกเว้นอ าเภอ.แม่ลาน) ให้บริการ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกต าบล/หมู่บ้านของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันได้ปรับบทบาทมาให้บริการในด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
(CAT Telecom) และบริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ท าให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและการจ าหน่ายสินค้า
เพ่ิมข้ึน   
 6.ระบบเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 54,308 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
9.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัตตานี
จัดอยู่ล าดับที่ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รองจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา แต่
มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยะลา นราธิวาสและสตูล และเป็นล าดับที่ 9 ใน 14 จังหวัดของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต ้ 
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว (GPP Per Capita) มีค่าเฉลี่ย 86,571 บาท 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต่ ากว่าระดับประเทศและระดับภาคที่มีค่าเฉลี่ย 151,291 บาท และ 
149,585 บาท ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 47 ของประเทศ (ข้อมูล ณ ปี 2559) 
   6.1 การเกษตร    
 จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคเกษตร เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของสภาพ
ภูมิประเทศโดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  849,677 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.24 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีครัวเรือน
เกษตรกรจ านวน 87,548 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.78 องศาครัวเรือนทั้งจังหวัด ผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 
 (1) ด้านพืช 
 (1.1) ยางพาราข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 
369,956 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.58 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 342,430 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.80 ผลผลิตจ านวน 
84,238 ตัน ลดลงร้อยละ 0.12 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 246 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 4.07 ราคา 55.81 บาท/กิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.54 มูลค่ารวม 4,701.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.44  

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 372,117.00 369,956.00 
พ้ืนที่กรีดได้ (ไร่) 329,426.00 342,430.00 

ผลผลิต (ตัน) 84,338.00 84,238.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 256.00 246.00 
ราคา (บาท/กก.) 48.81 55.81 
มูลค่า (ล้านบาท) 4,116.54 4,701.32 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

 (1.2) ข้าว ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 97,648 ไร่ 
ลดลงร้อยละ 1.63 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 96,044 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.57 ผลผลิต จ านวน 37,399 ตัน ลดลง
ร้อยละ 0.54 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 389 กิโลกรัม ราคา 8.89 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.22 มูลค่ารวม 32.48 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.74  

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 99,237.00 97,648.00 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 96,593.00 96,044.00 

ผลผลิต (ตัน) 37,600.00 37,399.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 389.00 389.00 
ราคา (บาท/กก.) 8.07 8.89 
มูลค่า (ล้านบาท)                 303.43                  332.48  

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

 (1.3) ไม้ผล 
 - ลองกอง ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 15,704 ไร่ 
ลดลงร้อยละ 6.43 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 15,217 ไร่ ลดลงร้อยละ 6.64 ผลผลิต จ านวน 1,903 ตัน ลดลงร้อยละ 
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173.25 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 125 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 156 ราคา 21.20 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 3.77 
มูลค่ารวม 40.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 183.59  

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลการปลูกลองกอง 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 16,714.00 15,704.00 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 16,227.00 15,217.00 

ผลผลิต (ตัน) 5,200.00 1,903.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 320.00 125.00 
ราคา (บาท/กก.) 22.00 21.20 
มูลค่า (ล้านบาท) 114.40 40.34 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

 - ทุเรียน ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 9,576 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.39 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 6,963 ไร่ ลดลงร้อยละ 2.60 ผลผลิต จ านวน 2,553 ตัน ลดลงร้อย
ละ 27.93 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 367 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 24.52 ราคา 71.81 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.32 มูลค่ารวม 183.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.16   

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลการปลูกทุเรียน 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 8,390.00 9,576.00 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 7,144.00 6,963.00 

ผลผลิต (ตัน) 3,266.00 2,553.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 457.00 367.00 
ราคา (บาท/กก.) 62.96 71.81 
มูลค่า (ล้านบาท) 205.63 183.33 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

 - เงาะ ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 1,709 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.46 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 1,630 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.13 ผลผลิต จ านวน 451 ตัน เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20.18 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 277 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 23.83 ราคา 25.39 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 
34.70 มูลค่ารวม 11.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.92 

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลการปลูกเงาะ 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 1,667.00 1,709.00 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 1,579.00 1,630.00 

ผลผลิต (ตัน) 542.00 451.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 343.00 277.00 
ราคา (บาท/กก.) 34.20 25.39 
มูลค่า (ล้านบาท) 18.54 11.45 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
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 - มะพร้าว ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ครัวเรือนที่ปลูก จ านวน 14,177 
ครัวเรือน ลดลงร้อยละ 21.70 เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 52,456 ไร่ ลดลงร้อยละ 15.45 เนื้อที่เก็บเกี่ยว จ านวน 
52,456 ไร่ ลดลงร้อยละ 15.45 ผลผลิต จ านวน 30,792 ตัน ลดลงร้อยละ 15.64 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 587 
กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 0.17 ราคา 13.56 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.27 มูลค่ารวม 417.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.01  

ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลการปลูกมะพร้าว 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 
ครัวเรือน 17,254.00 14,177.00 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 60,560.00 52,456.00 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 60,560.00 52,456.00 

ผลผลิต (ตัน) 35,609.00 30,792.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 588.00 587.00 
ราคา (บาท/กก.) 11.49 13.56 
มูลค่า (ล้านบาท) 409.15 417.54 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

 (1.4) ปาล์มน้ ามัน ข้อมูลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ครัวเรือนที่ปลูก จ านวน 
1,674 ครัวเรือน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.67 เนื้อที่เพาะปลูก จ านวน 23,628 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.58 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
จ านวน 15,749ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.61 ผลผลิต จ านวน 37,120 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.96 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
2,357 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.58 ราคา 4.10 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 31.95 มูลค่ารวม 152.19 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 18.81 

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามัน 
รายการ ปี 2559 ปี 2560 
ครัวเรือน 1,395.00 1,674.00 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 18,292.00 23,628.00 
พ้ืนที่ให้ผลผลิต (ไร่) 15,180.00 15,749.00 

ผลผลิต (ตัน) 33,422.00 37,120.00 
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 2,202.00 2,357.00 
ราคา (บาท/กก.) 5.41 4.10 
มูลค่า (ล้านบาท) 180.81 152.19 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 9 สงขลา 
 

   6.2 การประมง  
 ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเทียบเรือปัตตานี ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 83,184 เมตริกตัน มูลค่า 
9,358 ล้านบาท ปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จ านวน 14,451 เมตริกตัน มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 592 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะมีปริมาณสัตว์น้ าขึ้นท่าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้
และมีมูลค่าสัตว์น้ าเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการประมง
ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งสัตว์น้ าที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่ง โดยน าไปใช้บริโภคสดและเป็น
วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าและการแปรรูปในระดับพ้ืนบ้าน อีกส่วนหนึ่งจะส่งออกนอกจังหวัด
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ปัตตานี ทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้และภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงาน
เช่นเดียวกัน 

ตารางที่ 15 แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ าที่น าขึ้นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

 
จังหวัด 

ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ภาคใต ้ 249,593 220,359 162,325 15,492 13,784 13,257 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย 57,829 43,624 24,219 1,198 962 1,111 
ชุมพร 15,549 12,668 13,175 197 185 225 
สุราษฎร์ธานี 2,182 3,387 3,276 24 53 640 
สงขลา 37,586 25,347 4,273 895 625 60 
นครศรีธรรมราช 2,512 2,222 3,495 82 99 186 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 65,694 75,965 53,008 3,904 3,918 2,712 
ระนอง 21,388 21,376 22,367 1,111 1,105 1,105 
สตูล 7,480 8,160 4,954 299 307 223 
ภูเก็ต 36,826 46,429 25,687 2,494 2,506 1,384 
กลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

126,070 100,770 85,098 10,390 8,904 9,434 

ปัตตานี 121,856 97,634 83,184 10,180 8,765 9,358 
นราธิวาส 4,214 3,136 1,914 210 139 76 

ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 

 ศักยภาพด้านการประมงที่ส าคัญของจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประมง
ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และการประมงน้ าจืด 
 1. การประมงทะเล จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญ่สามารถเข้า
เทียบท่าได้ นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้แหล่งท าการประมงในอ่าวไทยและแหล่งท าการประมงระหว่างประเทศ 
เรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็กจึงหมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าจังหวัดปัตตานี เพ่ือขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าจ านวน
มาก  

การประมงทะเล ประกอบด้วยกลุ่มชาวประมง 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
  1.1 กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ จ านวน 1,032 ล า ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี 
และอ าเภอสายบุรี เรือประมงส่วนใหญ่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ เช่น อวนลาก อวนล้อมจับ     
อวนปลากะตัก อวนครอบหมึก ลอบ เป็นต้น 
  1.2 กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน จ านวนประมาณ 2,445 ล า ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชายฝั่ง
ทะเล 6 อ าเภอ คือ อ าเภอหนองจิก อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ อ าเภอสายบุรี และ
อ าเภอไม้แก่น เรือประมงส่วนใหญ่จะได้รับอาชญาบัตรให้ท าการประมง เช่น อวนลอยปลา อวนลอยปู อวนจม
ปูเบ็ด เรือประมง ที่ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ จ านวน 1,032 ล า แยกรายอ าเภอได้ ดังนี้            
คือ อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 939 ล า และอ าเภอสายบุรี จ านวน 93 ล า  
 2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเป็น
จ านวนมาก การเลี้ยงกุ้งทะเล มีฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลจากการขึ้นทะเบียนฟาร์มเลี้ยงกับหน่วยงานกรมประมง     
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ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 121 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์มรวม 2,187.73 ไร่ เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด า 10 ฟาร์ม 
พ้ืนที่ฟาร์ม 239.90 ไร่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว จ านวน 111 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยง 1,947.38 ไร่ มีการเลี้ยงมากที่สุด     
ในเขตอ าเภอยะหริ่ง จ านวน 59 ฟาร์ม และอ าเภอหนองจิก จ านวน 41 ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล        
รวมทั้งสิ้น 2,693.71 ตัน คิดเป็นมูลค่า 494.97 ล้านบาท แยกเป็น ผลผลิตกุ้งกุลาด า 198.50 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
50.40 ล้านบาท เป็นผลผลิตกุ้งขาว 2,495.21 ตัน คิดเป็นมูลค่า 444.57 ล้านบาท สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยงกันมาก 
คือ กุ้งทะเลและปลากะพงขาว 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงมูลค่าการผลิตกุ้งทะเล เปรียบเทียบปี 2558 - 2560 

ชนิดกุ้ง 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน
ฟารม์ 

ฟารม์ 
(ไร)่ 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

จ านวน
ฟารม์ 

ฟารม์(ไร่) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ลบ.) 
จ านวน
ฟารม์ 

ฟารม์(ไร่) 
ผลผลิต
(ตัน) 

มูลค่า
(ลบ.) 

กุ้งกุลาด า 10 175.6 137.90 34.48 10 136.9 189.57 56.87 10 239.90 198.50 50.40 
กุ้งขาว 115 2,242.73 2,425.29 390.47 113 2,173.43 2,423.46 422.19 111 1,947.38 2,495.21 444.57 
รวม 125 2,418.33 2,563.19 424.95 123 2,310.33 2,613.03 479.04 121 2,187.73 2,693.71 494.97 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดปัตตานี 
 

 การเลี้ยงปลาชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง จ านวน 
450 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 213.05 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง มีจ านวนน้อยที่เลี้ยงปลา
ชายฝั่งในบ่อดิน เลี้ยงมากที่สุดในท้องที่อ าเภอสายบุรี จ านวน 176 ฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงรวม 8.41 ไร่ รองลงมาเป็น
อ าเภอยะหริ่ง จ านวน 130 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยงรวม 102.20 ไร่ 
 3. ประมงน้ าจืด นอกจากประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง การประมงน้ าจืดก็มี
ความส าคัญกับเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเล เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าจืดซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง และแหล่ง
น้ าที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในการเกษตรสร้างผลผลิตปลาน้ าจืดให้กับเกษตรกรในการจับสัตว์น้ ามาใช้บริโภค     
ในครัวเรือนซึ่งเหลือจากการบริโภคก็สามารถจ าหน่ายเพ่ือเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง จังหวัดปัตตานี
มีฟาร์มเลี้ยงปลาน้ าจืดรวม 1,739 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์มรวม 1,298.00 ไร่ เลี้ยงมากที่สุดในท้องที่อ าเภอโคกโพธิ์ 
จ านวน 473 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์มรวม 330.99 ไร่ รองลงมาเป็นอ าเภอหนองจิก จ านวน 222 ฟาร์ม พ้ืนที่ฟาร์ม
รวม 370.58 ไร่ 
  6.3 ด้านปศุสัตว์    
 1) ไก่ จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงไก่ ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 867,251 ตัว โดยจัดล าดับเป็น  
ที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และล าดับที่ 7 ของภาคใต้ ซึ่งแนวโน้มการเลี้ยงไก่ของจังหวัดปัตตานี มี
การเลี้ยงไก่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559   
 2) โคเนื้อ ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดปัตตานี จ านวน 48,472 ตัว 
โดยจัดเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และล าดับที่ 8 ของภาคใต้ ซึ่งแนวโน้มการเลี้ยงโคเนื้อ
ของจังหวัดปัตตานี เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2559 
 3) สุกร จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงสุกร ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2,524 ตัว โดยจัดเป็นล าดับ 
ที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และเป็นล าดับที่ 11 ของภาคใต้ โดยแนวโน้มการเลี้ยงสุกรในจังหวัด
ปัตตานีเพิ่มจากปี พ.ศ. 2559  
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ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ 
 

จังหวัด 
ไก ่ โคเนื้อ แพะ สุกร 

2557 2558 2560 2557 2558 2560 2557 2558 2560 2557 2558 2560 
ปัตตานี 3,881,151 4,057,252 882,563 6,780 6,396 49,452 33,325 34,571 34,475 20,686 21,435 2,389 
ยะลา 470,634 475,001 845,003 4,865 4,724 49,316 43,412 44,398 71,191 9,660 9,986 6,292 

นราธิวาส 2,319,025 2,401,879 595,677 8,931 8,405 72,002 26,727 27,790 35,626 7,615 7,895 5,982 
สงขลา 18,298,120 19,696,311 4,722,235 13,453 13,634 118,850 40,324 41,342 46,379 167,958 177,120 111,774 
สตูล 1,103,161 1,120,609 1,469,900 6,637 6,580 25,880 30,235 44,132 35,781 10,137 10,501 7,063 
รวม 26,076,091 27,751,052 8,515,378 40,666 39,736 315,500 174,023 192,233 223,451 216,056 226,397 133,500 

ที่มา  : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ 
 

  6.4 การท่องเที่ยว   
 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปัตตานี มีจ านวนนักท่องเที่ยว 272,739 คน (ที่พักค้างและไม่พักค้าง) 
รายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 996.16 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 15,596 คน คิดเป็นร้อยละ 6.07 รายได้เพ่ิมข้ึน 57.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 เนื่องจากจังหวัด
ปัตตานีมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มการ
ท่องเที่ยว ของจังหวัดปัตตานีจากข้อมูลท่องเที่ยวจะเห็นว่ามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นทุกปีสอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน ทุกจังหวัดเช่นกัน 
  6.5 อุตสาหกรรม  
 ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 905 โรงงาน เงินลงทุนรวม 8,097.37 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 9,138 คน  
โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  ได้ดังนี ้

ตารางที่ 18 โรงงานที่ได้รับอนุญาตจ าแนกตามพระราชบัญญัติโรงงาน 

จ าพวกที่ 
จ านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
1 569 56.38 1,146 
2 73 190.04 413 
3 263 7,850.95 7,579 

รวม 905 8,097.37 9,138 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2561 
 

 การลงทุนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  
 1) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเป็นหลัก 
รองลงมาเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ห้องเย็น ขุดตักหน้าดิน และดูดทราย ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวน
โรงงานทั้งสิ้น 46 โรงงาน เงินลงทุน 4,063.59 ล้านบาท คนงาน 1,320 คน 
 2) อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การท าน้ าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็งเป็น
หลัก รองลงมา ได้แก่ การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย 
ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 70 โรงงาน เงินลงทุน 1,327.07 ล้านบาท คนงาน 3,057 คน 
 3) อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า 
เป็นหลัก รองลงมา ได้แก่ การท าผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์  ตามล าดับ ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 16 โรงงาน เงินลงทุน 832.13 ล้านบาท คนงาน 824 คน 
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  6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
 ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดปัตตานี มียอดจ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เป็นเงิน 1,446 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 12 โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ในประเภทอาหารมากท่ีสุดมีมูลค่า 712.95 ล้านบาท รองลงมาคือประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย มีมูลค่า 
465.10 ล้านบาท ประเภทของใช้ ของตกแต่งของที่ระลึก มีมูลค่า 171.83 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีกลุ่ม
ผลิตฮาลาลชุมชน รองรับการพัฒนาเป็นจ านวนมากหลายสาขา เช่น บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ อาหาร
ทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป ที่ส าคัญแรงงานในพ้ืนที่ทักษะด้านการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยมีกลุ่มอาชีพที่
ลงทะเบียน OTOP จ านวน 602 กลุ่ม 1,164 ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ปี พ.ศ. 2555 เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว จ านวน 12 ผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว จ านวน 27 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 
ดาว จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาวจ านวน 13 ผลิตภัณฑ์และระดับ 1 ดาว จ านวน  3 ผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2559 มีผู้ลงทะเบียนการคัดสรรฯ จ านวน 88 กลุ่ม 
ประเภทอาหารจ านวน 47 กลุ่ม ประเภทเครื่องดื่มจ านวน 1 กลุ่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายจ านวน 26 กลุ่ม 
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน 12 กลุ่ม และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ านวน 2 กลุ่ม 
ส าหรับการจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ     
            6.7 แรงงาน 
 จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 ประชากรผู้มีอายุ     
15 ปี ขึ้นไป จ านวน 461,731 คน และเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 299,750 คน เป็นชาย จ านวน 169,557 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.57 เป็นหญิง จ านวน 130,194 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน    
ส่วนก าลังแรงงานปัจจุบันมีจ านวน 299,103 คน โดยแยกเป็น  
 1) ผู้มีงานท า จ านวน 293,838 คน เป็นชาย จ านวน 167,573 คน คิดเป็นร้อยละ 57.03 และ
เป็นหญิง จ านวน 126,265 คน คิดเป็นร้อยละ 42.97   
 2) ผู้ว่างงาน จ านวน 5,265 คน หรือร้อยละ 1.76 ของก าลังแรงงานปัจจุบัน ในจ านวนนี้         
เป็นชาย จ านวน 1,618 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 หญิง จ านวน 3,647 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ของก าลังแรงงาน
ปัจจุบัน  
 3) ส่วนก าลังแรงงานที่เป็นผู้รอฤดูกาลมีจ านวน 863 คน หรือร้อยละ 0.29    

  ประชากรและก าลังแรงงาน จ านวนของประชากรมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 461,731 คน 
โดยในจ านวนนี้เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 299,750 คน เป็นเพศชาย จ านวน 169,557 คน 
เพศหญิง จ านวน 130,194 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานเป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 56.57 โดย
จ าแนกเป็น ผู้มีงานท า จ านวน 293,838 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 5,265 คน หรือร้อยละ 1.76 ของก าลังแรงงาน
ปัจจุบัน และก าลังแรงงานที่เป็นผู้รอฤดูกาล จ านวน 863 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน (ไม่พร้อมจะท างาน) 
มีจ านวนทั้งสิ้น 161,981 คน ซึ่งประกอบด้วย พ่อบ้าน แม่บ้าน จ านวน 51,469 คน นักเรียน นักศึกษา จ านวน 
56,149 คน และเด็ก คนชรา หรือป่วย พิการ จนไม่สามารถท างานได้ จ านวน 54,363 คน  
 การมีงานท า มีผู้ที่มีงานท า จ านวน 293,838 คน เป็นชาย 167,573 คน หรือร้อยละ 57.03 
ของ ผู้มีงานท าและเป็นหญิง จ านวน 126,265 คน หรือร้อยละ 42.97 ก าลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานท า จ าแนก
ตามอาชีพ ส่วนใหญ่ท างานเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมากที่สุด ร้อยละ 31.49 
รองลงมา คือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ร้อยละ 20.96 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 14.48 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้าน
การขาย และการให้บริการ ร้อยละ 13.09 นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  
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 การว่างงาน มีทั้งสิ้นจ านวน 5,265 คน มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.76  ในจ านวนนี้เป็นชาย 
1,618 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 ของก าลังแรงงานปัจจุบันและเป็นหญิง 3,647 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 โดย
อัตราการว่างงานของหญิงมากกว่าชาย ร้อยละ 1.86 ของผู้อยู่ในก าลังแรงงานรวม 
 แรงงานนอกภาคเกษตร ผู้ท างานอยู่ในแรงงานนอกภาคเกษตร จ านวน 197,050 คน หรือร้อย
ละ 67.06 ของผู้มีงานท า โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท างานการขายส่ง การขายปลีก จ านวน 49,167 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.95 รองลงมา คือ กิจการการผลิต จ านวน 33,650 คน คิดเป็นร้อยละ 17.08 อุตสาหกรรมที่มีแรงงาน
นอกภาคเกษตรน้อยที่สุด คือ กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 รองลงมา คือ 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ส่วนระดับการศึกษาท่ีส าเร็จของผู้มีงานท า
ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จ านวน 80,664 คน คิดเป็นร้อยละ 27.45 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 55,430 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.86 ในส่วนของแรงงานในภาคเกษตร มี
จ านวนทั้งสิ้น 96,788 คน หรือร้อยละ 32.94 แยกเป็นเพศชาย จ านวน 58,595 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.96 เพศ
หญิง จ านวน 38,193 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.25 
 แรงงานนอกระบบ ในปี 2560 มีผู้มีงานท า ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จ านวนทั้งสิ้น 178,705 
คน โดยสาขาท่ีมีแรงงานนอกระบบสูงสุด ได้แก่ อาชีพด้านการเกษตรและประมง จ านวน 78,129 คน หรือร้อย
ละ 43.71 รองลงมา อาชีพพนักงานบริการ จ านวน 37,259 คน หรือร้อยละ 20.84 ของแรงงานนอกระบบ
ทั้งหมด 
 จากอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านก าลังแรงงาน พ.ศ. 2557 - 2560 ข้อมูลจากโครงการส ารวจ
ภาวะการท างานของประชากร พบว่า อัตราการว่างงานจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 1.76 ลดลงจากปี   
ที่แล้ว 0.22 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงก าลังแรงงานที่เพ่ิมขึ้นเป็น 1.32 เมื่อพิจารณาจากจ านวน
ประชากรจังหวัดปัตตานีที่มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรมมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ภาคการเกษตร   
การล่าสัตว์ การป่าไม้ และประมง ภาคการผลิตภาคการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์               
รถจักรยานยนต์ฯ โดยภาคการเกษตร การล่าสัตว์ฯ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็น 
7.34 อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงาน ภาคการผลิตเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 1.21 แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาค
การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯ มีอัตราลดลง จาก 1.10 ในปี 2559 เป็น -4.76 
ในปี 2560 จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแรงงานในจังหวัดปัตตานี เข้าสู่ภาคการเกษตรมากข้ึน  

ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลการว่างงานในจังหวัดปัตตานี 
รายการ ก าลังแรงงานในจังหวัด จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน 

ไตรมาส 1 ปี 2558 305,971 7,223 2.36 

ไตรมาส 2 ปี 2558 304,144 3,962 1.30 

ไตรมาส 3 ปี 2558 304,212 6,691 2.20 

ไตรมาส 4 ปี 2558 310,510 6,818 2.37 

ไตรมาส 1 ปี 2559 296,498 7,026 2.27 

ไตรมาส 2 ปี 2559 286,206 6,726 1.38 

ไตรมาส 3 ปี 2559 299,121 4,135 1.91 

ไตรมาส 4 ปี 2559 219,306 5,582 1.61 

ไตรมาส 1 ปี 2560 297,335 4,826 1.62 

ไตรมาส 2 ปี 2560 297,667 4,783 1.60 
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รายการ ก าลังแรงงานในจังหวัด จ านวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน 

ไตรมาส 3 ปี 2560 300,912 7,033 2.23 

ไตรมาส 4 ปี 2560 302,479 4,419 1.46 

ไตรมาส 1 ปี 2561 303,642 6,110 2.01 

ไตรมาส 2 ปี 2561 310,418 7,197 2.32 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี 
 

 7. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1 การนับถือศาสนา 

 การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 713,744 คน 
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 577,811  คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 
รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ จ านวน 91,791 คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จ านวน        
359 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 มีมัสยิด จ านวน 675 แห่ง วัด จ านวน 83 แห่ง ที่พักสงฆ์ จ านวน 9 แห่ง        
และโบสถ์คริสต์ จ านวน 5 แห่ง 

ตารางที่ 20 การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี 2557 - 2559 
 

ปี พ.ศ. 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อื่น ๆ 

จ านวน 
ประชากร 

 

ร้อยละ 
จ านวน 

ประชากร 

 

ร้อยละ 
จ านวน 

ประชากร 

 

ร้อยละ 

2557 80,898 12.39 572008 87.60 55 0.01 
2558 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 
2559 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 

ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2560 
 

ตารางที่ 21 แสดงการนับถือศาสนาและศาสนสถานจังหวัดปัตตานี (แยกตามรายอ าเภอ) 

อ าเภอ 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อืน่ ๆ  จ านวนศาสนสถาน 

ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ วัด ที่พักสงฆ ์
มัสยิด(จด
ทะเบียน) 

โบสถ์
คริสต ์

1.เมือง 23,320 18.59 101,788 81.13 356 0.28 7 1 66 6 
2.หนองจิก 8,841 12.08 64,376 97.92 - - 6 - 79 - 
3.โคกโพธ์ิ 26,098 70.99 40,042 29.01 - - 24 1 60 - 
4.ยะรัง 1,750 2.00 85,840 98.00 - - 5 - 107 - 
5.ยะหริ่ง 4,639 5.61 78,155 94.39 - - 7 - 91 - 
6.มายอ 1,005 2.00 55,655 98.00 - - 2 1 68 - 
7.สายบุร ี 7.319 11.02 59,101 88.98 - - 9 2 78 - 
8.ปะนาเระ 9,462 21.09 35,398 78.90 3 0.01 15 - 36 - 
9.ไม้แก่น 3,171 26.53 8,780 73.43 - - 4 - 18 1 
10.กะพ้อ 831 4.87 16,624 95.13 - - - 1 26 - 
11.ทุ่งยางแดง 40 0.18 21,969 99.82 - - - 1 29 - 
12.แม่ลาน 5,315 37.62 10,459 62.38 - - 6 1 17 - 

รวม 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 85 8 675 7 
ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
ประเพณีชักพระอ าเภอโคกโพธิ์  ซึ่ งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี  ประเพณีของชาวไทยมุสลิม                  
ซึ่งประกอบด้วย พิธีการเกิด และการโกนผมไฟ การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของ
อิสลามท่ีมุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
 การละเล่นพื้นเมืองที่ส าคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู รองเง็ง มะโย่ง 
 อาหารประจ าถิ่นที่ส าคัญ คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
อร่อย ไก่กอและ สะเต๊ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวย า โรตีมะตะบะ โรตีปาแย ชาชัก ซัมบูซะ        
กรือโป๊ะ (ข้าวเกรียบปลาสด) และบูด ูส าหรับการสื่อสารใช้ภาษาถ่ินภาษายาวี และภาษาใต้ 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 1) อาหารทะเลแปรรูป ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป 
และเอเชีย 
 2) เครื่องแต่งกายมุสลิม ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย 
 3) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทอาหาร ประเภทผ้า     
เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่ง บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป 
และเครื่องแต่งกายมุสลิม  
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1 น้ า  
 อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก 
เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร
แห่งโลก หรือ IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจาก
ปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ของพ่อค้าชาติต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขาย ตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และมีท่าเรือทีไ่ด้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับชุมชน
ชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคม
ขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าว
ปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและการด ารงชีพ
ของประชากร ได้แก่ แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และชายฝั่งทะเลที่มีความ
ยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 
 แหล่งน้ าชลประทาน จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี              
ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง 
สามารถระบายน้ าสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบาง
ลางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า         
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เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ 300,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า)  จ านวน 5 แห่ง ปริมาณน้ า
ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

   8.2 ป่าไม้    
 สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น 99,648 ไร่ มีป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375 ไร่ 
มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 8,607 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43,482 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ 
16,312.50 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่   
  8.3 ภูเขา  
 ภูเขาทรายขาว อยู่ในทิวเขาสันกลาคีรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
  8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากร
ทางทะเลซึ่งแหล่งประกอบอาชีพชองชาวประมง   
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

  1.1 ความม่ันคง 

       1.1.1 มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

   1.1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
   1.1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความ มั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   1.1.4 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  1.2 ความม่ังคั่ง 

   1.2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง      
เท่าเทียมกัน 

   1.2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต 
และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
   1.2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์     
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอ่ืน ๆ 

  1.3 ยั่งยืน 
   1.3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
   1.3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก 
   1.3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 ด้านความม่ันคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ 20 ปี   
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
รักความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชน   
ทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็น
ระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกัน และ
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แก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง          
โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  1.4 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
  2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
  2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางบกและทางทะเล 
 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง        
ของชาติ 
  3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ  
  3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร 
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
  4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร ภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
  5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
  5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนา ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งใน ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศ
สามารถยกระดับการผลิต ทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมทั้ง
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัย สนับสนุน
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
  1.2 เกษตรปลอดภัย 
  1.3 เกษตรชีวภาพ 
  1.4 เกษตรแปรรูป 
  1.5 เกษตรอัจฉริยะ 
 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
  3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
  3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
  4.1 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
  4.2 สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
  4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  4.5 รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  5.3 สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
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  5.4 สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  5.5 ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่ เป้ าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว        
ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็น พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
  1.1การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการ เรียนการ
สอนในสถานศึกษา  
  1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน ในสังคม  
  1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  2.1  ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย  
  2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  2.3 ช่วงวัยแรงงาน  
  2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ  
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
  3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ การวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
  3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
  3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
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 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ 
  4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
  4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ ในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
 5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
  5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
  5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
  5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
  5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  
 6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
  6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
  6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
  7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
  7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 
 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะเป็นหนึ่งความ
ท้าทายที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายของการ
เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอีก 20 ปี ข้างหน้า ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวออกจากภาวะความยากจน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและการ
สร้างความเป็นธรรมนับว่า ยังประสบปัญหาท้าทายในหลายมิติ โดยการกระจายทรัพยากรและความมั่ งคั่งใน
สังคมยังคงมี การกระจุกตัวอยู่มาก การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่ทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครอง
ที่ดินและ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพ 
ยังมีความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งอาจก่อให้เกิด ปัญหา
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาวะหนี้สิน การอพยพแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของ
ครอบครัว และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในระยะยาว และอาจมี
ความรุนแรงมากข้ึนในสภาวะของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
  1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
  1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
  1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานเสมือท่ีมีคุณภาพ และความ 
เริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
  1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม  
  1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง  
  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
  2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 
  2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
  2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง ระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
  2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่  
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  3.1  สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
  3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคม
และภาคประชาชน  
  3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
  3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
  3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ สังคมยุค
ดิจิทัล 
 4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการ
ตนเอง 
  4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน การจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
  4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
  4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
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  4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดัน
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2580 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  
  1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
  1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
  1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนเศรษฐกิจภาคทะเล  
  2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
  2.2 ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
  2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายส่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไข ทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
  2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอาการ  
  3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดควาสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  
  3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้าที่เกิด จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอาการ  
 4. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเทศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  4.1  จัดท าแผนผังภูมินิ เวศ  เ พ่ือการพัฒนาเม  ือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็น เอกภาพ  
  4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร 
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  
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  4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค เกษตร ทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
  4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ พ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรม 
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
  4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
  4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับ ความสามารถในการ 
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ ้า  
 5. พัฒนาความม่ันคงน ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  5.1 พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้า ของประเทศ  
  5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน ้าท้ังระบบในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพ่ิม 
จากการใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
  5.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
  5.4 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
 6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  
  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  
  6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
  6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ  
  6.4 พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต ประเทศ 
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็น ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก 
“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่
มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทั ลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การ ลดความเหลื่อม
ล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็น ธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบ บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่
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สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการท างานที่มีความ มุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะ
ร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส  
  1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ แนวหน้าของ
ภูมิภาค  
  1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ น าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้  
 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง        
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
  2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกระดับ  
 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ  
  3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
  3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
  3.3 ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
 4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
  4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
  5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
  5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติ   
มิชอบ  
  6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
  6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 
  6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
  7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
  7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
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  7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา
ความจริง  
  8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
  8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม ของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม  
  8.5 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
 ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลาง
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็น       
ท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขัน
ในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลน
แรงงานโดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงเสื่ อมโทรมอย่างรวดเร็ว
เป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการ
ภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่
หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุก
ภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาว
นั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ
โครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกัน
การพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึง
และเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายใน
สังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
 นอกจากนั้น 5 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาส าคัญที่จะต้องผลักดันให้ความ
เชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุด
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่าย
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ภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาค
ตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่
เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และในอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
กรอบความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนการพัฒนานอกอาเซียน ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และการลงทุนของ
ไทยในภูมิภาคจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ที่จะพัฒนา
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค 

 ภายใต้เงื่อนข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในทุกด้านดังกล่าว  
ในขณะที่แนวโน้มโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างรวดเร็ว ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและ
น ามาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของ
โลกรวมทั้งการใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้อง
เร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อจากนี้ไป โดยต้องผลักดันขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพ่ือปรับ
โครงสร้างประทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ทั้งนี้ การพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องปรับการบริหารจัดการให้มี           
ธรรมาภิบาลในทุกระดับ ต้องปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล และด้วยสภาพ
ปัญหาที่เรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซ้อนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศไทยมากขึ้น การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดอ่อนดังกล่าวให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
จริงจังนั้นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ส าหรับประเทศไทย ดังนั้นภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมมีความ
ตระหนักร่วมกันว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลได้จริงจังภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในทุก
ด้านดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดเป้าหมาย
อนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนาหลักๆ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายอนาคต
ของประเทศที่วางไว้ โดยที่แผนแม่บทการพัฒนาระยะยาวจะเป็นกรอบที่ช่วยก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนาและแผนเฉพาะด้านในระดับต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงเป็น
ล าดับที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกันภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวที่
ชัดเจนส่งผลให้ต้องมีความต่อเนื่องในการแก้ปัญหารากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง รวมทั้งต้องมี
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ 
 การพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนับเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 
20 ปีพร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้
ก าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) สู่การปฏิบัติในล าดับแรกและนับว่าเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การ
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ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืน ๆ ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่าง
ชัดเจนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา โดยที่การ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในระยะ 5 ปีได้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินการต่อไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 ในช่วงปี พ.ศ. 2575-2579 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาก็จะบรรลุเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ เป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาพรวมและรายสาขาของการพัฒนาจึงเป็น
รายละเอียดและองค์ประกอบของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในทุกด้าน โดยที่แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ต่อ ๆ ไปก็จะก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนามารับช่วงเมื่อผ่าน 5 ปีแรกของช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
12 ผ่านไป 
  2.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนฯ ดังนี้ 
 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งค่ังอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู             ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
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ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติ
ต่าง ๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของ
คนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความ
เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต         
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวที
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขาย
เป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการ
ในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน  ระบบโลจิสติกส์ 
บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม
และบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ   
ส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และการก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ผ่านๆ มาในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์
ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการ       
ที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนด
แผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและ
บริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ และกลไก
การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ให้
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ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
  2.2 เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-พ.ศ.2509) มาจนถึงปัจจุบันที่สิ้นสุดแผนพัฒนา ฯ 
ฉบับที่ 11 ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ  
เศรษฐกิจมีขนาดและฐานการผลิตและบริการที่ใหญ่ขึ้น รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง 
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นจากบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมอย่างมากขึ้น รวมทั้งผลของการด าเนินนโยบายการค้าการลงทุนเสรีและการ
ขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนซึ่งมีความเข้มข้นขึ้น
ชัดเจนตั้งแต่ปี 2558 ได้สร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ฐานการผลิตและ
บริการของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา เป็นต้น 
 ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.0 ต่อปี  
ฐานเศรษฐกิจได้เปลี่ยนจากฐานเกษตรเข้มข้นมาเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มข้นตั้งแต่ช่วงปี 2530 เป็น
ต้นมา และเริ่มเข้าสู่ฐานบริการสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยฐานเศรษฐกิจที่ขยาย
ใหญ่ขึ้นและรายได้ต่อหัวที่เพ่ิมขึ้นประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศด้อยพัฒนามาเป็นประเทศที่ถูกจัด
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางตอนบนมาตั้งแต่ปี 2531 โดยมีรายได้ต่อหัวเท่ากับ  29,307 บาท
ต่อปี และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 
2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 41 ,211 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิตและบริการมีความ
หลากหลายมากขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ  
เป็นต้น ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นทั้ง
ในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ กฎระเบียบต่าง ๆ โดยที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้ง
ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้มูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งในรูปของสินค้าและบริการ
รวมกันสูงถึง 17.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126.9 ของขนาดของเศรษฐกิจไทยซึ่งวัดโดยมูลค่าการ
ผลิตรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ส าหรับสังคมไทยและคนไทยก็มีความเป็นสากลมาก
ขึ้น ประชาชนไทยมีทักษะภาษาต่างประเทศและองค์ความรู้ในเรื่องมาตรฐาน กฎระเบียบและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกมากข้ึน รวมทั้งมีการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณค่ามากข้ึน  
 ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น และส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.0 ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน 38.5 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 0.9 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับทั้งจ านวน
ประชากรใต้เส้นความยากจนและสัดส่วนของประชากรที่ยากจนต่อจ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่สัดส่วนคน
จนลดลงจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.5 ในปี 2557 ขณะที่จ านวนประชากรใต้เส้นความยากจน
ลดลงจากจ านวน 12.7 ล้านคนในปี 2550 เป็น 7.1 ล้านคนในปี 2557 คุณภาพชีวิตคนไทยโดยเฉลี่ยดีขึ้นในทุก
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ระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ เช่น ในปี 2558 ประชาชนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมกว่าร้อยละ 99.9 ขณะที่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องโดย
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.6 ปี และเพศหญิง 78.4 ปี จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยใน
วัย 15-59 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ปี 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน อาทิ คุณภาพคนต่ าทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ จึงซ้ าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณก าลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพบริการสาธารณะ
คุณภาพการศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย การบริหารจัดการยังขาด
เอกภาพ รวมทั้งการให้บริการยังไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง 
นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในด้านการพัฒนา  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
 ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ประสิทธิภาพต่ า
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ และการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ขาดความต่อเนื่อง ในขณะที่
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง              
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าบริการสาธารณะที่จัดให้กับประชาชน
และภาคเอกชนจะพัฒนาให้เร็วขึ้น แต่เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ประเทศไทยยังมีความล่าช้าและไม่ได้
มาตรฐานสากล ประกอบกับภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้น มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง กระบวนการจัดสรรงบประมาณใช้เวลาค่อนข้างนาน ซึ่งไม่ทันกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนั้น การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ขาดความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาล ในขณะที่คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง เนื่องจากการเข้าท างานในภาครัฐไม่ใช่
ทางเลือกแรกของคนที่มีความสามารถหรือการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนในอดีต ในขณะที่บุคลากรที่มี
ความสามารถลาออกจ านวนมาก เพราะมีทางเลือกอ่ืน ๆ ที่ดีกว่า สาเหตุส าคัญคือ ภาครัฐขาดการ พัฒนา
เส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และขาดการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรที่สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาคอรัปชั่นขยายวงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมมี
ผลิตภาพการผลิตรวมต่ าและต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่
การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า ยังมีน้อย รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ ากว่า
ในสาขาการผลิตและบริการอ่ืน ๆ มาก จึงเป็นความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากปัญหาใน
ด้านคุณภาพดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้น สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงและขาดความเป็นธรรมในด้านอ่ืน ๆ 
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อีกมากมายที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงจาก 0.484 ในปี 
2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลือง 
ร่อยหรอ และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน ในด้าน
ความมั่นคงภายในประเทศก็มีความซับซ้อน สะสมมานาน และขยายวงกว้างจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึง
ความเสียหายที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ อาทิ การล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ สร้างความขัดแย้งใน
ชาติ และปัญหาความเห็นต่างทางความคิดของคนในชาติก่อให้เกิดความขัดแย้งที่มีรากฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง และปัญหาสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ด้านเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เป็น
ต้นมา  พบว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราสูงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 
2504-พ.ศ.2534) ก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เมื่อการส่งออกและการลงทุนเริ่มชะลอ
ตัว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปี 
2540 และการวางแผนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหลังจากที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤต
ทางการเงินอย่างรุนแรงในปี 2540 ต่อเนื่องถึงปี 2541 ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสร้าง
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 
2540–2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบ และตรวจสอบ
ได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มี
การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ โดยสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น และสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาดและด าเนิน
มาตรการสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจมหภาคก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาประเทศไทยก็ให้
ความส าคัญในการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนามาก
ขึ้น มีการตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นตามล าดับ รวมทั้งการที่ทุกภาคส่วนได้น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาในทุกระดับเป็นวงกว้างมากขึ้นก็ได้ส่งผลให้ประเทศสามารถผ่านพ้น
วิกฤตต่าง ๆ หลังจากนั้นได้ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ดี โดยเปรียบเทียบกับหลายประเทศนับว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทยปรับตัวดีขึ้นช้าและลดลงในบางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ทั้งนี้ อันดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งจัด
โดย International Institute for Management Development (IMD)  ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30 
จากจ านวนประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และล่าสุดในปี 2559 อันดับได้ปรับดีขึ้น  
เล็กน้อยเป็นอันดับที่ 28 จากจ านวนประเทศทั้งหมด 61 ประเทศ ซึ่งชี้ว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวม
ของไทยในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาฯ เมื่อเทียบกับต่างประเทศยังปรับตัวดีขึ้นได้น้อยมาก ส าหรับความยากง่าย
ในการด าเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business: EODB) ล่าสุดในปี 2559 ไทยอยู่ในอันดับที่ 49 จากจ านวน
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ประเทศท้ังหมด 189 ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าข้อจ ากัดต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากปัจจัยหลักทั้งในเรื่องปัญหาคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดีและ
ระบบโลจิสติกส์ขาดความเป็นระบบที่สมบูรณ์จึงมีต้นทุนสูง และปัญหาในด้านบริหารจัดการของภาครัฐและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่น และเมื่อเผชิญกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งคราวและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554  
เศรษฐกิจไทยก็มีความผันผวนได้ง่าย และโดยรวมเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลาย
ปี โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 , 10 และ 11 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.8 3.0 และ 3.4 
ตามล าดับ และรวมช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11 เศรษฐกิจขยายตัวเพียงเฉลี่ยร้อยละ 3.12 และมีความ
ชัดเจนว่าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ก าลังสูญเสียความได้เปรียบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึนทั้งในด้านต้นทุนแรงงานและยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถ
ในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ 
 ในขณะที่โครงสร้างการผลิตก็เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
อย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนผ่านจากการผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมโดยการลงทุนต่างชาติในระยะแรก มา เป็นโครงสร้างที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยที่การร่วมลงทุนของนักลงทุนไทยก็มีสัดส่วนสูงขึ้น ประเทศไทยกลายเป็นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ส าคัญมากขึ้น เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐาน
กว้างขึ้นจากบริการดั้งเดิมในกลุ่มท่องเที่ยวโดยมีความเชี่ยวชาญหลากหลายมากขึ้นตามล าดับ ทั้งในด้าน
การเงิน บริการสุขภาพ และอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี การพัฒนาในภาคเกษตรมีความล่าช้ากว่าในสาขาเศรษฐกิจอื่น ๆ 
ผลิตภาพการผลิตต่ าเนื่องจากการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนมีน้อย ในขณะที่คุณภาพดินแย่ลง มีการใช้
ที่ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ สาขาเกษตรต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพ
ภูมิอากาศและราคาสินค้าโดยไม่มีระบบประกันความเสี่ยงที่เหมาะสม การให้ความช่วยเหลือโดยรัฐในลักษณะ
ของการอุดหนุนโดยไม่ได้ยึดโยงเข้ากับการเพ่ิมประสิทธิภาพจึงเป็นภาระงบประมาณในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านสังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ ปัญหาที่ส าคัญ เช่น การศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้
และขาดเวลาในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม และเด็กวัยเรียนยังมีปัญหาด้านสติปัญญา เพราะคุณภาพการศึกษา
ไทยอยู่ในระดับต่ า ประกอบกับการขาดการฝึกทักษะที่แปลงความรู้สู่ทักษะที่เพียงพอ จึงส่งผลให้วัยแรงงานมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า อีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญและเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยคือการที่คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการท าลายสุขภาพ จนท าให้ประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้นและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมและขาดการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ได้แก่ การมีการศึกษาและ
รายได้น้อยท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจและทางเลือกในการด าเนินชีวิต อาทิ ความเสี่ยงในการบริโภคอาหาร   
ไม่ปลอดภัย การผจญกับปัญหามลพิษในอากาศ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมในด้านต่าง ๆ โครงสร้างประชากรไทยได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นตามล าดับและจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
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ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิต
ภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาการ
บริหารจัดการจึงเป็นข้อจ ากัดในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  และเมื่ อ
ประกอบกับคุณภาพคนที่ยังต่ าในทุกช่วงวัยที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องกันก็จะยิ่งเป็นอุปสรรคส าหรับการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทย
จ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ ายังต้องเร่ง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ ในขณะที่ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 
เท่า ในปี 2556 สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญมาจากคุณภาพบริการทางสังคมที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนมีความ
แตกต่างกันระหว่างในพ้ืนที่และเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไม่
ทั่วถึง และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังมีความเหลื่อมล้ า รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ซึ่ง
ในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วในทุกด้าน 
ความเหลื่อมล้ ามีความแต่ในด้านการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญมาตลอดช่วง 3 แผนพัฒนาที่ผ่านมา
ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนได้ดีขึ้น อาทิ ชุมชนจัดการภัยพิบัติ 
การจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด และการรวมกันเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ
ร้อยละ 32.51 และองค์กรการเงินร้อยละ 26.77 ขององค์กรทั้งหมด 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับว่ายังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงมากอย่างต่อเนื่อง มีปัญหา
ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนทั้งระหว่างรัฐและประชาชน และระหว่างประชาชน
ในกลุ่มต่าง ๆ กันเอง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีลักษณะรวม
ศูนย์ ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม
ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และทรัพยากรน้ ายังมีส่ วนที่ไม่
สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
โดยมีปัญหาส าคัญๆ เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 30.8 ล้าน
ตัน ในปี 2557 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 นอกจากนั้น ยังมีปัญหามลพิษทางอากาศยังเกิน
มาตรฐานหลายแห่ง ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศและที่เป็น
ปัญหาส าคัญ  ได้แก่  ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ขณะเดียวกันคุณภาพน้ าที่อยู่
ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
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และระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอ ส าหรับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอัตราการขยายตัวจะลดลงเป็นร้อยละ 3.3 ต่อปี เนื่องจากมาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ 
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและห่วง
โซ่การผลิตทั้งภายในประเทศและของโลกในระดับที่รุนแรงกว่าในอดีตมาก การแพร่กระจายของหมอกควันก็
เป็นปัญหารุนแรงขึ้นกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชนและการด าเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในบาง
ช่วงเวลา ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาป่าเพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่าไม้และการเผาป่าเพ่ือการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
พ้ืนที่เกษตรทั้งในประเทศและในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย 
 ภายใต้ประเด็นข้อจ ากัดและความท้าทายดังกล่าว ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เป็น
จุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้อง
เผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดน
อย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นตามล าดับ โดยมีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มต่าง ๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น มีการเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหม่ และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น
และส่งผลให้ผลิตภาพในหลายๆ ประเทศเพ่ิมขึ้นเร็วกว่าของประเทศไทย ประเทศเศรษฐกิจใหม่หลายประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนามซึ่งแรงงานมีราคาถูกและ
ใช้มาตรการอ่ืนประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น จึงสามารถแข่งขันในตลาดสินค้า
อุตสาหกรรมระดับกลางๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกก็มีความผันผวนง่ายมาก
ขึ้น วิกฤตเศรษฐกิจโลกและในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเกิดบ่อยครั้งขึ้น นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง ใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่
ซับซ้อนมากขึ้น เพราะมีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ค้ายาเสพ
ติดข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ลักลอบเข้าเมือง ใช้แรงงานเด็กและค้าประเวณี และ
ฟอกเงิน ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ                  
ในขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่ องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 
  2.3 จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาดังกล่าว ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ โดยจะต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนเพ่ือแก้ปัญหารากฐานส าคัญที่
เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวก็ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือที่จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ จ าเป็นต้องวางระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม รวมทั้งวางรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับ
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การพัฒนาในระยะยาว ทั้งนี้จุดเน้นและประเด็นหลักท่ีเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั้นให้ความส าคัญ
กับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการส าคัญที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง มีดังนี้ 
   2.3.1 การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน โดยที่ในช่วงต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาท าสิ่งใหม่ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคม ทั้งที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนและการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมจะช่ วย
ประสิทธิภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ช่วยขยายฐาน
รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ และช่วยลดต้นทุน ทั้งนี้ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและ
การแข่งขันจากประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น
นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือด้านกระบวนการผลิต เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยที่ให้ความส าคัญทั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบซับซ้อนและการใช้นวัตกรรมส าหรับการพัฒนาสินค้า
และบริการแทบทุกชนิด และมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยที่บางส่วนจะเป็นการเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตจากการการปรับเปลี่ยนต าแหน่งในสายการผลิตไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าโดยจะ
ให้ความส าคัญกับการย้อนกลับไปเริ่มท ากิจกรรมอ่ืนในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้น อาทิ ในขั้นตอนของ
การพัฒนาหรือออกแบบสินค้า การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการก้าวไปข้างหน้า
เพ่ือท ากิจกรรมประเภทการพัฒนาการตลาด โลจิสติกส์ และการสร้างตราสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่
ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้มูลค่าเพ่ิมที่ต่ าที่สุด 
 ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ คือ การ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่บูรณา
การ โดยส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและ
บริการนักวิชาการ รวมทั้งชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง และต้องบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเข้าด้วยกันกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และการพัฒนานวัตกรรม โดยต้องก าหนดวาระการวิจัยของประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายหรือประเด็น
การพัฒนาทางสังคมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและสังคม และภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการวิจัย การพัฒนา การน าผลการวิจัยและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และการพฒันานวัตกรรม โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนเพ่ือการวิจัย องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และแนวคิด และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ในขณะเดียวกันก็ค านึงถึงการใช้นวัตกรรมในการตอบโจทย์การ
พัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  และการสร้างสังคม
คุณภาพ 
   2.3.2 การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีนี้ต้องมุ่งเน้นในเรื่องส าคัญ ดังนี้ 
    1) การพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด อาทิ พัฒนาบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการวิจัยในแขนงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เช่น สาขา
วิทยาการการรับรู้ ชีววิทยาเชิงสังเคราะห์ เซลล์ต้นก าเนิด และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น 
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    2) การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสาขาการผลิตและบริการเดิมและต่อยอดไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับ          
อุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและ
บริการที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น 
    3) การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
รวมทั้งเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับสถาบันวิจัย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและน าผลงานวิจัยพร้อมใช้มาต่อยอดใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น 
    4) การสนับสนุนสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมทางสังคม
ให้เป็นกลไกในการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส อาทิ เทคโนโลยี
เพ่ือผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ 
    5) การปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบทั้งกลไกการให้ทุนวิจัย
การสร้างเครือข่ายวิจัย กระบวนการวิจัย การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการประเมินผลโครงการวิจัย
โดยต้องมุ่งเน้นการประสานพลังและศักยภาพของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชนในการยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
   2.3.3 การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุก
ช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุ ด            
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และเกิดการขาดแคลน
แรงงาน ผลิตภาพแรงงานต่ า คุณภาพคนยังมีปัญหาในทุกช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต 
ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า แรงงานมีปัญหาทั้งใน
เรื่องความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ไม่ตรงกับตลาดงาน และผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพโดยที่จ านวนไม่น้อยต้อง
พ่ึงพิงผู้อื่นในการด าเนินชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีดังนี้ 
    1) การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ  
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
    2) การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุก
ช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
    3) การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน วัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการ
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ประกอบอาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่ เ อ้ื อต่อการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับวัยและ
ประสบการณ ์
    4) การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ 
    5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการ
เรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคนที่มี
ทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    6) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและ
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแล
สุขภาพการพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทาง
กฎหมายและภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไกในการ
จัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะนาไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
   2.3.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปยังต้อง
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ต่อเนื่องจากท่ีได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้น
มากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี้ 
    1) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดโดย
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาค
เกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ การพัฒนา
ระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั้งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก เป็นต้น 
    2) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่อง
การสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 
รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่ อม 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ
และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
    3) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งการปรับกฎหมาย 
กฎระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 
    4) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาและ
พร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชนการ
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สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการใน
ชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่มี
ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ 
   2.3.5 การปรับโครงสร้างการผลิต โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ปัจจัยพื้นฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้าง
ฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในทางธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
   2.3.6 การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Base) ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะ
สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ลดการท างานต่ าระดับ และสามารถใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม รวมทั้งใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง 
   2.3.7 การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต
และบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต     
ทั้งในด้านการเตรียมคน และโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพใน
การเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
   2.3.8 การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (startup) และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 
   2.3.9 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิ เวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิต
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
   2.3.10 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และน า
ผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง       
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS 
และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความ
เชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่
สมบูรณ์พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุง
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กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และ
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับ
พ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
   2.3.11 การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   2.3.12 การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
   2.3.13 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในระบบการบริหารจัดการภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรร
มาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร ในส่วนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมมีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
   2.3.14 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา 
โลจิสติกส์  และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
   2.3.15 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ โดยเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
   2.3.16 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ โดยในระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิง
สถาบันมีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในการกีดกันการค้าการลงทุนระหว่างกัน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงกายภาพที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและต่อเชื่อมกับประเทศ    
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เพ่ือนบ้าน และการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของภู มิภาค
เอเชีย ตลอดจนมุ่งเน้นการต่อยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายความเจริญ
ในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนที่ เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด าเนินยุทธศาสตร์ในเชิงรุกในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศทั้งในส่วนที่จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าในอาเซียนที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน 
รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือของอาเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 
รวมทั้งเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)  
   2.3.17 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 
   2.3.18 การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้ ซึ่งภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถใน
การแข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการ
ก ากับดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่
จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเข้าถึง การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการ
ระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งต้องขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน เพ่ือให้
ภาคธุรกิจและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
   2.3.19 การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษีการ
ปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการสังคม เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากรัฐบาล  
  2.4 เป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดยค านึงถึงการ
ด าเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13, 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท าเป้าหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว่าใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนดเป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติ
การต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง
จากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผล การด าเนินงานของ
ภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย (1) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็น
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คนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้          
มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนร่วม       
มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย (2) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง กลุ่มที่มี
รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็น
ประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2579 (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (6) มีระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัล
ในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น 
 เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะ
ยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ       
ที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่
บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงินระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและ
ท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะได้ในระยะยาว” 
  2.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ 
 ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12       
ถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด       
ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวาง
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พ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้
ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนอง
ต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป 
โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่
เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับ
หลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียด
มากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
นั้นเป็นการยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนา
ระยะยาวเช่นยุทธศาสตร์ชาติได้ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุ งให้
สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนดกรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาใน
เรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการ
พัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และประกอบกับอีก 4 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้
สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกก้าวหนึ่งส าหรับการเชื่อมต่อกับการ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ นั่นคือ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึง
การปฏิบัติโดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ 
(Flagship Program) ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้าน ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ ให้
บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนที่และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบที่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ระบบงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน กฎระเบียบ
เรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับความท้าทายในการพัฒนา ในขณะเดียวกันแนว
ทางการพัฒนาซึ่งเป็นรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมใน
หลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้านซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะ
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ด้านหรือก าลังด าเนินการ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ก็ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง 5 ปีต่อ
จากนี้ไป ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนาในระยะยาวให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง บนพ้ืนฐานของ
ชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน”  
 พันธกิจ (Mission)  

1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์ม
น้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 

2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดามัน
และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียวที่มีระบบ 
ชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้ารองรับการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 เป้าประสงค์รวม (Objectives)  

1. สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ(ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน) ที่มีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้        
การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน  (Green Area)  
5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ

การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุก ๆ ด้าน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มี ความเข้มแข็ง (ข้าว,           
ไม้ผล, ปศุสัตว์, ประมง)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.การผลิต แปรรูปและ การบริหาร
จัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบ
วงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

1.1 เป็นศูนย์กลางการเกษตร 
พืชเศรษฐกิจยางพารา และ 
ปาล์มน้ ามันของประเทศ ที่มี 
ศักยภาพทางการผลิต การพัฒนา 
เพ่ือการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับ
โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ 
หลากหลาย เติบโตบนฐาน 
การอนุรักษ์ เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
 
 
 

1.1.1 พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพ
ด้านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด 
1.1.2 พัฒนาระบบการเกษตร ของ
กลุ่มจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคง
สมดุลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 เสริมความรู้เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกรผู้ประกอบการยางพารา
และปาล์มน้ ามัน เน้นการลดต้นทุน
ด้วยภูมิปัญญา และมาตรฐานสากล 
1.1.4 การพัฒนาด้านการตลาด
ภายในประเทศและเพ่ิมขีด 
ความสามารถเพ่ือการส่งออก 
1.1.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข้มแข็งมีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาด 
2.1.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น  
อัตลักษณ์ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
2.1.3 จัดระบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยว เสริมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
พ้ืนที่ตอนบน และฝั่งอันดามัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพใน
พ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง(ข้าว,ไม้ผล
,ปศุสัตว์,ประมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 
ผลผลิตให้เพียงพอต่อการ 
บริโภคและการส่งออก 
 

2.1.4 การจัดระบบการบริการ
นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้นการ
ดูแลทั่วถึง สร้างการท่องเที่ยวแบบ
อุ่นใจปลอดภัย ประทับใจ และมา
เที่ยวซ้ า 
2.1.5 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และการบริการ ของ
กลุ่มจังหวัด 
3.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับ
การพัฒนาทางด้านการเกษตร 
ประมงและปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัด 
3.1.2 เสริมความรู้ เติมศักยภาพ
ทางการบริหารจัดการผลผลิตแก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร 
เน้นการลดต้นทุนด้วยภูมิปัญญา 
และมาตรฐานสากล 
3.1.3 สร้างช่องทางการตลาดและ
ศูนย์กลางการผลิต แปรรูป 
การค้า การส่งออกไม้ผล ผลผลิต
สัตว์น้ า ปศุสัตว์ มาตรฐานการค้า
ระดับสากล 
3.1.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นชุมชน การเกษตรที่
เข้มแข็ง มีพลังทางการผลิต ทาง
การค้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
4. การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว 
ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการคมนาคม และการ 
โลจิสติกส์ 
 

4.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ระบบการจัดการชุมชนมีความ
เข้มแข็งบนฐานปรัชญา 
ความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 โครงสร้างการคมนาคม 
และโลจิสติกส์ของกลุ่ม 
จังหวัดเอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
และการเกษตร 
 

4.1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนร่วมสร้างแกนน าการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน 
4.1.2 สร้างชุมชนต้นแบบระบบบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนน่าอยู่ ด้วย
หลักการของปัญญาแห่งปรัชญาความ
พอเพียง ผ่านการสร้างแหล่งเรียนรู้การ
พัฒนา 
4.1.3 ส่งเสริมการธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี   
และภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่คู่กับกลุ่ม
จังหวัด 
4.1.4 ยกระดับการเรียนรู้ในชุมชน 
เสริมสร้างองค์ความรู้ขยายฐานการศึกษา 
การเรียนรู้ สู่การเป็นการเป็นกลุ่มจังหวัด
อุดมปัญญา 
4.1.5 สร้างผู้น าชุมชนที่มีคุณธรรม และ
ศักยภาพในการน าชุมชนด้วยหลักธรร
มาภิบาลสู่ชุมชนวิถีประชาธิปไตยเข้มแข็ง 
5.1.1 พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมการ
ขนส่งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ ทาง
ราง ให้มีการเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ 
ประสานกับการพัฒนาของประเทศ 
5.1.2 ส่งเสริมท้องถิ่นร่วมเชื่อมต่อระบบ
การคมนาคมและการโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
5.1.3 วางระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคมโลจิสติกส์ 
5.1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ/
คุณภาพและเพียงพอต่อการรองรับการ
พัฒนาทางโลจิสติกส์ 
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  3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงครวมและ

การจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลุ มจังหวัดภาคใตชายแดนได้น าโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่ นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใตยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขา และ
แผนพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดัชนีการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนและความตองการของ
ประชาชนในพื้นท่ีมาเปนกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งนี้โดย มุ่งเน้น
การมีสวนร่วมจากทุกภาคสวนสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความร่วมมือตามศักยภาพของ   
กลุมจังหวัดและกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายไดใ้หกับกลุมจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประตูการคาชายแดน การทองเที่ยว สู่อาเซียน” 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน 
 กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งมีจังหวัดสงขลาเปนศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม 
การบริการ และการทองเที่ยว มีจังหวัดในกลุ่มเป็นเครือข่ายที่จะสนับสนุน และเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าวโดยก าหนด
ใหกลุมจังหวัดเป็นประตูการคา การลงทุน การทองเที่ยว โดยมีเปาหมายจะเปนทางผ่าน หรือทางเขารวมทั้งเปนศูนย์
รวมในแหล่งความรู วิธีการที่จะช่วยในเรื่องการคา การลงทุนที่ส าคัญกับกลุม จังหวัดในภูมิภาคและประเทศใน    
กลุมอาเซียน  เนื่องจากกลุมจังหวัดภาคใตชายแดนมีด่านชายแดนถึง 9 ด่าน ป 2556 มีมูลคาส่งออกประมาณ 
287,989 ล้านบาทตอป กว่าร้อยละ 90 เป็นมูลค่าผ่านแดน ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ และมีมูลคาผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตร ป 2555  จ านวน 68,568  ลานบาท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด เป็นตน 
ประกอบกับกลุ มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษเฉพาะทองถิ่นเปน       
จ านวนมาก จึงได้ปรับวิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จากเดิม “ศูนย์กลางการพัฒนายางพารา ฮาลาล และ
การทองเที่ยวสู่อาเซียน” เปน “ประตูการคาชายแดนการท่องเที่ยวสู่อาเซียน” 

เป้าประสงค  ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุม 
จังหวัดภาคใต 
ชายแดน (GRP) มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 

อัตราขยายตัวมูลคา
ผลิตภัณฑ์กลมุ 
จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
10 % 

2.17 % 
(คาเฉลี่ยป 2551-

2554) 

2.5% 5% 7.5% 10% 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ 
วิธีการที่ ก.น.จ. ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน จึงได้ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ยางพาราและการตลาดอย่างเปนระบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สงเสริมและพัฒนา การคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับ
ประชาคมอาเซียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 
 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพาราและการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย

รวม 4 ปี 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

ผลผลิตยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยาง 
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

1.ผลผลิตยางพารา
เพ่ิมข้ึน 10 กก./ไร่ 

284 กก./ไร่/ปี    
(ปี 55) 

2 4 7 10 

 2.ปริมาณการแปร
รูปยางพาราเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นตอน
ของสถาบัน
เกษตรกรเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 10 

ก าลังการผลิต
จ านวน 49,746 
ต้น/ปี (ปี 52- 54) 

2.5% 
 

5% 7.5% 10% 

 กลยุทธ 
 จากการวิเคราะห์ปญหาด้านยางพาราไดจ้ัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 

 1. สงเสริมผลิตตนตอพ้ืนเมือง แปลงจ าหน่ายพันธุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู 
แกเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ ทุกระดับ
ของยางและผลิตภัณฑย์างใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน  

 3. สงเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูปยาง/ไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางใหได้มาตรฐานและสงเสริมชองทางการตลาด 

 4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรองคความรูในการเพ่ิมมูลคายาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

 5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  แหล่งทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑ์ยางและจัดตั้งเมืองยาง (Rubber City) 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์รวม 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ป 
ขอมูลคาฐาน 

เปาหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

1.รายได้การ
ท่องเที่ยว 10 % 

48,586 ล้านบาท 
(ปี 56) 

2.5% 5% 7.5% 10% 

2. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
ภูมิอัตลักษณ์ของ
กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น 
40 แหล่ง   

แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
จ านวน 20 แหล่ง 
(ปี 57) 

10 20 30 40 

 กลยุทธ 
 จากการวิเคราะห์ปญหาด้านการทองเที่ยว ได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการทองเที่ยวอย่างเปนระบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 2. พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ 
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินคา้ และบริการใหเป็นภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัด 
 4. พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ รองรับ

ประชาคมอาเซียน   
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1.โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ
ระบบโลจิสติกส์  
ได้รับการปรับปรุง  
และพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ  

1.อัตราการขยายตัว
มูลค่าการค้าผ่าน
ด่านศุลกากร
ชายแดนเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 40  

มูลคาการคา 
ผ่านด่านศุลกากร 
ชายแดน 501,278 
ลานบาท (ป 56) 

10 % 20 % 30 % 40 % 

2.ทรัพยากรมนุษย์ 
ไดร้ับการพัฒนา
และเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการ   
แขงขันเพ่ือเขาสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน 

2. สามารถลดอัตรา
การว่างงานของผู้ไม่
มีงานท าร้อยละ 50 
คนว่างงาน 30,480 
คน (ป 54) 

คนว่างงาน 
30,480 คน (ป 54) 

20 % 30 % 40 % 50 % 
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 กลยุทธ 
 จากการวิเคราะห์ปญหาด้านโลจิสติกส์ ไดจ้ัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
 1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัยให้      
มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจใหสามารถรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการคาชายแดน  
 3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมใหมีประสิทธิภาพสามารถลดปัญหา
มลพิษในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 5. สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 
Industry) ใหมีความเขมแข็ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิม และสอดคลองกับความ     
ต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

  

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
รวม 4 ป 

   ขอมูลคาฐาน 
 

เป้าหมายรายปี 
 

2557 2558 2559 2560 

พัฒนาสินคา้และ 
บริการฮาลาลใหได้
มาตรฐานของ 
อาเซียน  

สินค้าและบริการที่
ผ่านการรับรอง
มาตรฐานฮาลาล
เพ่ิมขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ได้ 
รับรองมาตรฐาน 
ฮาลาลจ านวน 
10 ผลิตภัณฑ์/ป 
(ปี 56) 

10 20 30 40 

 กลยุทธ 
 จากการวิเคราะห์ปญหาด้านฮาลาลได้จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ ดังนี้ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างเป็นระบบ  
 2. สงเสริมพัฒนาเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ

รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล  
 3. สงเสริมพัฒนาสินค้าและบริการเชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ

ของวัตถุดิบเพ่ือสร้างมูลคาเพ่ิม 
 4. สงเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององคกรและผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์     

ฮาลาล  
 5. เพ่ิมชองทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
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 3.3 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
   จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) ประกอบด้วย 5 จุดยืน 
ดังต่อไปนี้ 
   3.3.1 การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป    
ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบนระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร 4 ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์       
และอุตสาหกรรมยางพารา  

   3.3.2 การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล           
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3.3.3 การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่ง ค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ที่เชื่อมโยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที่มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัล 
เป็นจุดเชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   3.3.4 การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิม พุทธและ
วัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

   3.3.5 การพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ให้มีความสงบเรียบร้อย  พัฒนา
คุณภาพคน สร้างวินัยประชาชน และปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด 

  วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี (Vision) 
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 

 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 
 การก าหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการที่ให้

ความส าคัญกับการน าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมอง
ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี ให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถ
ในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร 
และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน  
 เมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความส าเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้า
อาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้าบน
ระบบดิจิทัล มีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร 4 ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลั งงาน 
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพและอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ 
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้ งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย 
แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มี
ศักยภาพที่แข่งขันได้ 
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 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการน าปรัชญา วิถี
ปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงน า(Flagship) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสั งคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน โดยการน าหลักคิดในการผลิตและด าเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอ่ืนใด 
ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจ
ของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภค     
ในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ก าหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็น
ผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche 
Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์
ฮาลาล  แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์  ฮา
ลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงานสร้างรายได้แก่จังหวัด 
 เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแห่งความหลากหลายของ
วัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น  
 เยาวชนประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งการศึกษา
เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และพร้อมสู่สังคมดิจิทัล 
 ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ  ธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 
 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัย  สงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจใน
พ้ืนที่ มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศ ที่เข้มแข็ง ภัยคุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการ
จัดการให้ลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่ อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
 มีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา 
และความหลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
ภารกิจความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่น
ไว้วางใจจากประชาชน 
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 เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์ (Ultimate Goal) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์รวมที่ส าคัญ 
คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความม่ันคงสันติสุข และมีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมายรวม ตัวชี้วัด 
ผลงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ.
2561-
2565 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตัวชี้วัด 
2561 2562 2563 2564 2565 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อย่างต่อเนื่องมี
ความมั่นคง มั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ  

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด 

-2.07 1 1 1 1 1 1 สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเฉลี่ย
ต่อหัวต่อปี  

2.77 2.80 3.00 3.20 3.50 3.5 3.13 สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความมั่นคง
มากข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
เหตุการณ์ความ
ไม่สงบที่ลดลง 
 

15.26 25 30 35 40 45 35 ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน
ลดลง 

39.15 35 33 30 28 26 30 สนง.
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
ปัตตาน ี

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  
การบริการ และการท่องเที่ยว 

 2. การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 3. การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 

และการท่องเที่ยว  
 1. เป้าหมาย 
 1) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 
 2) ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 3) เกษตรอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และการท่องเที่ยวสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้าง
โอกาส แก่ชุมชน ประชากร 
 2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 – 2565 

ตัวชี้วัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.
2561-
2565 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมวล
รวมภาคเกษตร 

-4.90 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.15 
 

0.15 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ ์

จังหวัดปัตตาน ี
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน
แปลง/ฟาร์มที่ได้รบัการรับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 
 

-50 
18 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

20 
5 

 
 
 
 

20 
5 

สนง.เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดปัตตาน ี

3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

-1.81 0.15 0.25 0.5 1 1.5 0.68 สนง.พาณิชย ์
จังหวัดปัตตาน ี

4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสร้าง
งานอาชีพแก่ประชาชนจาก
เกษตรอุตสาหกรรมในระบบ
ประกันสังคม (อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตว์,
อุตสาหกรรมยางพารา) 

4 
(+2) 

6 8 10 12 14 10 สนง.
อุตสาหกรรม 
จังหวัดปัตตาน ี

5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว 

2 2 2 2 2 2 2 สนง.ท่องเที่ยว
และกีฬา

จังหวัดปตัตาน ี
 3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญ
ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 
  3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ป้อนสู่
เกษตรอุตสาหกรรมที่แข่งขันได้  
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   3.3 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง)   
                3.4 พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จังหวัด 
     3.5 พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 
       3.6 สร้างบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนใต้ สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 
    3.7 พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้าง
ตลาดดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
        3.8 พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัด
เพ่ือรองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
“การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  

 1. เป้าหมาย 
 1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดลง 

 2) ชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม 
 3) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความมั่นคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

 2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ตัวชี้วัด ผลงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.2561-

2565 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
1) จ านวนของหมู่บ้าน
ชุมชนที่เพิ่มขึ้นที่มีการ
บริหารจัดการและใช้
ประโยชน์ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

33 35 37 39 41 42 38.8 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดปัตตาน ี

2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ป่าไม้ 

9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดปัตตาน ี
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ชุมชนที่สามารถบริหาร
จัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ในพื้นทีไ่ด ้

32 35 40 45 50 55 45 สนง.ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด

ปัตตาน ี
4) ร้อยละของระดับ
ความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครัวที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

10 50 60 70 80 90 70 สนง.พัฒนา
สังคมและความ

มั่นคงของ
มนุษย ์

5) ร้อยละของเด็ก
ปฐมวัย 4 ช่วงอายุ 
(9,18,30,42 เดือน)  
มีพัฒนาการสมวัย 

79.39 85 85 85 85 85 85 สนง.
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตาน ี

6) ระดับค่าคะแนน
เฉลี่ยของผลสอบ 
ONETชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

42 45 48 51 54 57 51 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตาน ี

7) ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อบริการของรัฐ 

81.75 85 85 85 85 85 85 สนง. สถิติ
จังหวัดปัตตาน ี
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 3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สามารถจัดล าดับความส าคัญ

ของกลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
   3.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ า นิเวศน์ทางทะเล และพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรรองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล  
   3.2 สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
ร้อนลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน   
   3.4 สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม 
พร้อมยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
   3.5 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองโดย
การมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
   3.6 ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้     
ทีป่ระชาชน ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  
   3.7 พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัด ให้เป็นภาครัฐของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
ทันสมัย และธรรมาภิบาล 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

 1. เป้าหมาย 
 1) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีความเชื่อมั่นต่อรัฐ 
 2) ระบบการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 
 2. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 - 2565 

ตัวชี้วัด 
ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
2561-
2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 

1) ร้อยละของหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งและมสี่วน
ร่วมในการรักษา ความ
ปลอดภัย 

81.5 83.5 85.5 87.5 89.5 90 87.2 ที่ท าการ
ปกครอง 

จังหวัดปัตตาน ี

2) ร้อยละของจ านวน
หมู่บ้าน สีขาว (หมู่บา้น
ปลอดยาเสพตดิ) 

70 75 80 85 90 95 85 ศูนย์อ านวย 
การป้องกันและ

ปราบปราม 
ยาเสพติด

จังหวัดปัตตาน ี
3) อัตราการลดลงของ
คดีความมั่นคงจากความ
ไม่สงบเรียบร้อย 

95 90 85 80 75 70 80 ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด

ปัตตาน ี

 3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจัดล าดับความส าคัญของ

กลยุทธ์ และก าหนดกลยุทธ์ตามหลักห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้ 
  3.1 เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความมั่นคง ยุติธรรม และมี
ประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง 
   3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการท างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร 
   3.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทาง
บกทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด ประเทศอาเซียน 
และนานาชาติ 
   3.4 ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ทันสมัย เมือง
สะอาด อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้  
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  3.4 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2565) 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

“ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีจิตอาสา ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ” 

 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

 เป้าประสงค์  
       1. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 

และสถานศึกษา 
       2. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 

   3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม   
       4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       5. ด าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
       6. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 7. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
       8. สร้างเครือข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
       9. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
      10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
      11. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจ ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือ 

รักษาสุขภาพ   
     12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   

 13. หน่วยงาน  ส่วนราชการ และองค์กรอ่ืน ๆ  ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวัด ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ  ด้านอย่างทั่วถึง 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา 
 2.4 ตัวชี้วัด  

1. โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาจากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดปัตตานี 

2. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนา และการแก้ปัญหา 
สังคมอย่างทั่วถึง  

3. ประชาชนที่ได้รับความสะดวกและพึงพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
6. ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ  
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7. ประชาชนมีความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ค่าเป้าหมาย เพ่ิมข้ึนในปีแรกร้อยละ 2 ในทุกปี   
 กลยุทธ์  

         1. ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   4. ปรับปรุง  จัดหาปัจจัยเครื่องมือ เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
 5. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพานระบบการขนส่ง
ทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และโครงการตามแนวพระราชด าริ ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 9. ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
 10. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี                   
                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะ
อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืน 

และท่ัวถึง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษาและสังคมใหม้ีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทกุประเภท และทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิน่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมท านุ บ ารุงศาสนา ศาสน-
สถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายแุละผู้ดอ้ยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคมุ
โรคติดต่อ  
กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 7 ปรับปรุง จัดหาปจัจัยเครื่องมือและ
การพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่ปฏบิัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 กอ่สร้าง บุกเบกิ ปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า สะพาน 
ระบบการขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง ติดต้ังระบบไฟฟา้และ
ก่อสร้างระบบประปารวม 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มแีละพัฒนาสถานที่เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ ์ฟื้นฟูและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัต ิ
กลยุทธ์ที่ 3 กอ่สร้าง ปรับปรุง และบ ารงุรักษา
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาเศรษฐกิจและเอาความยากจน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุ ม ช น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีตลาดกลาง
จ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
การตลาด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และวิธีการสหกรณ์ 
เป็นแนวทางการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและสง่เสริมการ

ท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา
นันทนาการให้กบัประชาชนทกุระดับและพัฒนา
ทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการกอ่สร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬาสถานที่นันทนาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 กอ่สร้าง ปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งท่องเท่ียวของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสรมิสร้าง  สันติสขุ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกดิขึ้นภายในจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจของคนในชาติ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตอาสา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดปัตตานี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี 
1 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่  และ

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

2 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
เมืองสู่นานาชาติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐาน 

3 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

4 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต
ฮาลาล การค้าการบริการ และการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาเศรษฐกิจและ
เอาชนะความยากจน 

5 การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต
ฮาลาล การค้าการบริการ  
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

6 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาด้านสังคมและความ
มั่นคง 

ส่งเสริมการรักษาความ
มั่นคงและเสริมสร้างสันติ
สุข 
 

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส  ยะลา  
และพังงา โดยในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า 46,864  ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 4.2 อยู่ในล าดับที่ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
คิดเป็นร้อยละ 12.61 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน และคิดเป็น 0.33 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ  โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส แต่มีสัดส่วนต่ ากว่าจังหวัดสงขลามาก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด มูลค่า 219,329 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เป็นล าดับที่ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ คิดเป็น
ร้อยละ 58.55 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2557 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดปัตตานีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงหดตัวร้อยละ  3.9 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 
และในปี พ.ศ. 2556 ที่หดตัวเพียงร้อยละ 0.3 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวลดลงใกล้เคียงกับอัตรา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และภาคใต้ แต่ขยายตัวต่ ากว่าของประเทศ 
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 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว(GRP/GPP Per Capita) ต่ ากว่าระดับประเทศ 
โดยปี พ.ศ. 2557 จังหวัดปัตตานีมี GRP เฉลี่ยต่อหัว 75,378 บาท หดตัวร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปี          
พ.ศ. 2556 ต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย 195,995 บาท และ 123,684 บาท ตามล าดับ   

 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานียังคงพ่ึงพาภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มการ
ปรับตัวสู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2557 ภาคเกษตรมีมูลค่า     
15,629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 31,235  ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยการประมงมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 22.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ สาขาการศึกษา อุตสาหกรรม บริหารราชการแผ่นดิน กสิกรรมและ
ปศุสัตว์และการค้ามีสัดส่วนร้อยละ 15.4 13.2 12.6 11.0 และ 9.7 ตามล าดับ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วิเคราะห์โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ดังนี้   

 1. รักษาฐานรายได้เดิม  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งรายได้หลักที่
จังหวัดต้องการรักษาฐานรายได้ให้มีความยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย 
  1.1 ประมงทะเล/ชายฝั่ง ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและ
อุตสาหกรรมแปรรูปให้มี  มาตรฐาน 
  1.2 ยาง/อุตสาหกรรมยาง/ปาล์มน้ ามัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพ่ือการ แปรรูป และการตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่การผลิต 
  1.3 ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
           2. สร้างฐานรายได้ใหม่  ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด และ
สามารถต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูประดับชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
การส่งออกแนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม คาดการณ์ว่าจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาหลักของจังหวัดปัตตานี โดยมีผลผลิต
ส าคัญที่จะท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตจากการประมง ซึ่งมีมูลค่าการจ าหน่ายสูงที่สุดใน
ภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าในการบริโภคแล้ว ยังเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง  ยางพารา 
ข้าว และไม้ผล ซึ่งแม้ว่าพ้ืนที่ปลูกยางพารา ข้าว ไม้ผล จะมีปริมาณและผลผลิตลดลงและผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่า
จังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน แต่ด้วยนโยบายการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ส่งเสริมการปลูก
ยางพาราในพ้ืนที่ว่างเปล่า การปรับปรุงนาร้างเพ่ือปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการประมงน้ าจืด จึงส่งผลท าให้
เพ่ิมพ้ืนที่การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปริมาณผลผลิต รวมทั้งมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ  ทั้งจากงบลงทุน 
และงบการฝึกอบรมและสัมมนา เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพ้ืนที่ จึงเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูป จากความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และ
สหภาพยุโรป ในส่วนของภาคบริการ ยังขยายตัวได้ จากการบริการการศึกษา และสุขภาพ การจ้างงานจะ
เพ่ิมข้ึนประมาณ 12,677 คน ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 
2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-3.0) ใกล้เคียงกับป ี2557 ตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางทรง
ตัว และมาตรการแก้ไขปัญหาพลังงานของรัฐ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่มีจุดขายในเรื่อง
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ของวัฒนธรรมและความศรัทธา ซึ่งมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดปัตตานีขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ 
ตลาด มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และขยายฐานการผลิตพืชและสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเป็นวัตถุดิบรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล และตอบสนองความต้องการของตลาด 
 2. การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มี
มูลค่าเพ่ิมและมีอายุการเก็บรักษายาวนาน 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคท่ัวโลก โดยการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
 4. การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 

ด้านสังคมจังหวัดปัตตานี เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 86.25 นับถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 13.70 และศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.05 ซึ่งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีการครองตนตามวิถีอิสลาม
อย่างเคร่งครัด จนเป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของปัตตานี ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและปริมาณการผลผลิตในแต่ละ
ปี ซึ่งจากข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าประชาชนของจังหวัดปัตตานีมีรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 73,745 บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ 12 ในภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ 

 สภาพทั่วไปทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

   ด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานีมีสถานบริการสาธารณสุข จ านวน 156 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
ของรัฐ จ านวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 128 แห่ง นอกจากนี้  ยังมีโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จ านวน 1 แห่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ านวน 1 แห่ง 
ศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 12 แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 2 แห่ง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คน
ต่อประชากร 1:6,172 คนซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คนแสดง
ให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จ านวนมาก ท าให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง  
 ด้านสุขภาพอนามัย อัตราการเกิดของจังหวัดปัตตานีในปี พ.ศ.2555-2558 อัตราการเกิดต่อ
ประชากรพันคนมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.34, 18.31, 16.38 และ 17.59 ตามล าดับ ซึ่งในปี        
พ.ศ.2558 มีอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (11.0 ต่อประชากรพันคน) และภาค(เกณฑ์ 14.1 ต่อพันประชากร) 
แต่มีอัตราเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 16.38 อัตราการตาย ในปี พ.ศ.2555–2558 อัตราเกิดต่อ
ประชากรพันคน มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอัตราเท่ากับ 6.15, 5.85, 6.09 และ 6.66 ตามล าดับ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ (6.4 ต่อประชากรพันคน) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้ (5.8 ต่อประชากรพันคน) อัตราการเพ่ิม
ประชากรของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2555– 2558 พบว่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมจากปี 2557 โดยอัตราเพ่ิมต่อประชากร
ร้อยคน เท่ากับ 1.22, 1.25, 1.03 และ 1.09 ตามล าดับ มีอัตราสูงมากกว่าระดับภาคใต้ (เกณฑ์ 0.58 ต่อประชากร
ร้อยคน) และระดับประเทศ (0.97 ต่อประชากรร้อยคน) อัตรามารดาตายของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2558 พบว่า 
จ านวนมารดาตาย 5 ราย คิดเป็นอัตรา 45.01 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งมีอัตรามารดาตายเพิ่มข้ึนจากปี 2555 - 
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2558 ที่มีอัตรามารดาตาย ร้อยละ 40.84, 85.46, 53.01 และ 45.01 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตรามารดาตายสูงกว่า
ระดับประเทศ (23.3 การเกิดมีชีพแสนคน) และระดับภาค (31.8 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 
 อัตราทารกตายอายุต่ ากว่า 1 ปีของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า จ านวนทารกตายในปี 
พ.ศ.2558 มีจ านวน 106 ราย คิดเป็นอัตรา 9.54 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นกว่าปี 2555-2557 
ที่มีอัตราเท่ากับ 10.54, 10.92 9.36 และ 9.54 ตามล าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (6.5 ต่อพันการเกิดมีชีพ) 
และภาคใต้ (7.6 ต่อพันการเกิดมีชีพ) 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก พบว่า อัตราผู้ป่วยนอกในปี 2558 ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบหายใจยัง
มีอัตราสูงที่สุดเท่ากับ 63,212.02 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ โรคระบบกล้ามเนื้อ อัตราป่วยเท่ากับ 45,488.14 
ต่อแสนประชากร และโรคระบบย่อยอาหาร อัตราป่วยเท่ากับ 44,799.01 ต่อแสนประชากร 
 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน พบว่า อัตราผู้ป่วยในในปี 2558 ได้แก่ กลุ่มอาการความผิดปกติของ
ต่อมไร้ท่อ รองลงมา คือ กลุ่มโรคที่แทรกซ้อนในอาการตั้งครรภ์ และกลุ่มอาการและอาการแสดงสิ่งผิดปกติ  

 สาเหตุการตายมากท่ีสุด ต่อเนื่องทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา คือ โรคมะเร็งทุกชนิด ในอัตรา 36.02 ต่อ
ประชากรแสนคน โรคความดันโลหิตสูง ในอัตรา 30.81 ต่อประชากรแสนคน และโรคหัวใจทุกชนิดในอัตรา 26.76 
ต่อประชากรแสนคน 

 การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาปี 2558 พบว่า โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีอัตราป่วยสูงสุด
เท่ากับ 1,046.68 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ โรคปวดบวม อัตราป่วยเท่ากับ 184.89 ต่อแสนประชากร และ 
โรคตาแดง  อัตราป่วยเท่ากับ 170.28  ต่อแสนประชากร   
 สถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วย 

ตารางที่ 22 แสดงอัตราการตายจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2555 - 2558 

ล าดับ โรค 
อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร 

2555 2556 2557 2558 
1 โรคมะเร็งทุกชนิด 34.34 26.56 37.90 54.02 
2 โรคความดันโลหิต 11.79 11.21 32.98 46.10 

3 โรคหัวใจทุกชนิด 30.06 28.03 34.14 41.82 
4 โรคหลอดเลือดสมอง 14.15 15.21 20.11 37.38 
5 อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 45.24 37.77 36.60 36.91 

 การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในปี พ.ศ.2558 จังหวัดปัตตานีมีความครอบคลุมหลักประกัน
สุขภาพของประชาชน ร้อยละ 99.82  และพบว่ายังมีข้อมูลสิทธิว่าง ร้อยละ 0.18 เนื่องจากเป็นข้อมูลผู้ที่หมด
สิทธิประกันสังคม ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ข้อมูลที่ไม่มีตัวบุคคล เด็กเกิดใหม่คลอดที่บ้าน 
 ด้านการศึกษา 
 จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพและการมีงานท าของผู้ที่จบการศึกษา ด้านความปลอดภัยของครู นักเรียนและ
สถานศึกษา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้สรุปประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้  
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1. ด้านการศึกษากับความมั่นคง    
 ปัญหาความไม่สงบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนถูกเผา ครู 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตและบาดเจ็บ  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ครู นักเรียน เสียขวัญและก าลังใจ 
โรงเรียนต้องปิด ส่งผลท าให้คุณภาพของการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561 

ตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระดับจังหวัด) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม + 

ลด - 
หมายเหตุ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 36.07 42.36 +6.29  
สังคมศึกษา  - - - ไม่มีการจัดสอบ 
ภาษาอังกฤษ 29.92 31.69 +1.77  
คณิตศาสตร์ 28.32 25.76 -2.56  
วิทยาศาสตร์ 31.93 32.33 +0.40  
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - ไม่มีการจัดสอบ 
ศิลปะ - - - ไม่มีการจัดสอบ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - ไม่มีการจัดสอบ 
รวมเฉลี่ยระดับจังหวัด 31.56 33.04 +1.48  
ระดับสังกัด (รวมทุกวิชา?) 37.36 40.69 +3.33  
ระดับประเทศ (รวมทุกวิชา?) 39.79 43.14 +3.35  

ตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระดับจังหวัด) 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ิม + 

ลด - 
หมายเหตุ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 38.52 42.84 +4.32  
สังคมศึกษา  - - - ไม่มีการจัดสอบ 
ภาษาอังกฤษ 27.35 26.97 -0.38  
คณิตศาสตร์ 19.53 23.69 +4.16  
วิทยาศาสตร์ 28.43 31.17 +2.74  
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - ไม่มีการจัดสอบ 
ศิลปะ - - - ไม่มีการจัดสอบ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - ไม่มีการจัดสอบ 
รวมเฉลี่ยระดับจังหวัด 28.46 31.17 +2.71  
ระดับสังกัด 31.20 34.20 +3.00  
ระดับประเทศ 34.33 37.50 +3.17  
ที่มา: ข้อมูลการศึกษา จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ นอกเหนือจากการ
ขาดขวัญก าลังใจ ปัญหาของการขาดแคลนครู ที่ขอย้ายออกนอกพ้ืนที่เป็นจ านวนมากท้ังในกลุ่มสาระที่ส าคัญ 4 
วิชา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งจะต้องอาศัย 
ครูที่ต้องนับถือศาสนาพุทธ เป็นผู้สอน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายใน ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ 
ฝ่ายบริหารจะต้องด าเนินการหรือสร้างมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การให้สวัสดิการ 
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 4. ด้านสถานศึกษา 
 จากสถานการณ์โดยรวม สถานศึกษาถูกลอบวางเพลิง/วางระเบิดอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ส่ง
ผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก ท าให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดอย่างกะทันหันเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของทางโรงเรียน ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนโดยตรงดังนั้นในการก าหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยด้วย 

5. ด้านศาสนศึกษา 
 การเรียนรู้ด้านศาสนานับเป็นเรื่องส าคัญและเป็นความต้องการด้วยจิตวิญญาณของประชาชน

ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 86.25 ศาสนาพุทธและอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 13.75 จังหวัดปัตตานีมีการ
สอนเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ทั้งใน
โรงเรียนของรัฐและเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จังหวัดปัตตานีเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ซึ่งเปิดการสอนอิสลามศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการเปิดสอนอิสลามศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก และ
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งการเรียนการสอนอิสลามศึกษาดังกล่าวยังมีความหลากหลายใน
ด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร ท าให้เกิดช่องว่างของโรงเรียนที่สอนศาสนาด้วยกัน ท าให้
นักเรียนที่จบในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่ง ไม่สามารถเทียบวุฒิผลสัมฤทธิ์กับอีกโรงเรียนได้ ท าให้ต้องเรียน
ซ้ า ปัญหาการถ่ายโอนหลักสูตรอิสลาม ปัญหาการจัดระเบียบสถานศึกษาอิสลาม และการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพของการศึกษา ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืน ๆ ที่มี
จ านวนร้อยละ 12.27 ยังมีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือการเรียนรู้หลักธรรมค าสอนที่มี
คุณภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้านศาสนศึกษาให้มากขึ้น 

 ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 
2558 มีตัวชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จ านวน 30 ข้อได้แก่ หมวดที่  1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและ
อนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด, หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม ) มี 8    
ตัวชี้วัด, หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า 
(คนไทยมีงานท าและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม)  
มี 6 ตัวชี้วัด 

 ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ผลจากการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดปัตตานี     
ปี 2559 โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 113 แห่ง เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม และก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือ
แผนงานในการคุ้มครอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจ าแนกตาม
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กลุ่มเป้าหมายและประเด็นปัญหาทางสังคมได้แก่ เด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) เยาวชน (อายุตั้งแต่ 18 -25 ปี)      
วัยแรงงาน (อายุตั้งแต่ 25-59 ปี) ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ครอบครัว และชุมชน โดยพบว่า  
 สถานการณ์เด็กและเยาวชน มีสภาพความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ 
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ยากล าบาก และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย 
ส าหรับสภาพปัญหาด้านพฤติกรรม พบว่า โดยส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมติดเหล้า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และมีพฤติกรรมติดเกมส์และการพนันในรูปแบบต่าง ๆ 
 สถานการณ์วัยแรงงาน พบว่า ความยากจนเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด รองลงมา คือ ภาระใน
การเลี้ยงดูบุตรตามล าพัง ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย และการดูแลบุคคลใน
ครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือ ติดเหล้า 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดอีกด้วย  
 สถานการณ์ผู้สูงอายุ นอกจากจะพบว่า มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน ยากล าบาก 
และมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยแล้ว ยังพบว่า มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ติดเตียง ติด
บ้านซึ่งต้องได้รับการดูแลสถานการณ์ครอบครัว พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแหว่งกลาง คือ เป็น
ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็ก รองลงมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คือ ครอบครัวซึ่งอาจมีเพียงพ่อหรือแม่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า ครอบครัวโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาความ
ยากจน ยากล าบาก มีหนี้สิน ไม่มีเงินออม และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 สถานการณ์ชุมชน พบว่า ชุมชนในจังหวัดปัตตานี เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมในมิติ
ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว การจัดพ้ืนที่
สร้างสรรค์ เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน คือ 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นต้น 
 ด้านความยากจน จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             ใน 
การศึกษาและติดตามภาวะความยากจนในระดับจังหวัด ประมวลจากสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด  ที่
มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ ากว่าเส้นความยากจนของครัวเรือน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วนคน
จนเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดภาคใต้ ที่มีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ และจากข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) พบว่า คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 23 ,000 บาท/คน/ปี ในปี     พ.ศ.
2552 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 2 ,681 ครัวเรือน พ.ศ.2553 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 2 ,588 
ครัวเรือน พ.ศ. 2554  มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 1 ,916 ครัวเรือน ส าหรับในปี พ.ศ.2555 คนใน
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30 ,000 บาท/คน/ปี มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 2,762 
ครัวเรือน พ.ศ.2556 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 1,614 ครัวเรือน พ.ศ.2557 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. 
จ านวน 1,239 ครัวเรือน พ.ศ.2558 มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 1 ,403 ครัวเรือน การมีงานท า 
ประชากรของจังหวัดปัตตานีไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (มกราคม – มีนาคม 2559) มีผู้ที่มีงานท า จ านวน 289,472 
คน เป็นชาย 166,271 คน หรือร้อยละ 57.44 ของผู้มีงานท าและเป็นหญิง 123,201 คน หรือร้อยละ 42.56   
ผู้มีงานท าสูงสุด ในจ านวนผู้มีงานท าร้อยละ 30.34 เป็นผู้ปฏิบัติที่มีผีมือในด้านการเกษตรและการประมง
รองลงมาคือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด ร้อยละ 24.97 ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องร้อยละ 14.19 ผู้ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในด้านการ
ขายและการให้บริการ ร้อยละ 11.70 ผู้ประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 5.01 นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
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 แนวโน้มสถานการณ์ด้านสังคม 
 สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดปัตตานี จากข้อมูลสถานการณ์ พบว่า อัตราการเกิดมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นและอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ อัตราการเพ่ิมของประชากรมี
แนวโน้มเพ่ิมจากปี 2556 ซึ่งสูงกว่าระดับภาคใต้ และระดับประเทศ อัตราการตายของมารดาและทารก ยังมี
แนวโน้มสูงกว่าระดับประเทศ ส าหรับสาเหตุการตายโดยทั่วไป เกิดจากการถูกท าร้ายด้วยอาวุธมากที่สุด ส่วน
สาเหตุของการเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสังคมต่อไป ได้แก่ ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหา
โภชนาการ และโรคเช่น อุจจาระร่วง ชิคุนกุนยา เป็นต้น และโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
 ด้านการศึกษา แนวโน้มนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 เขต และสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะยังคงเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 ด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนจังหวัดปัตตานียังมีปัญหาไม่บรรลุเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน
(จปฐ.) หมวดสุขภาพ มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา การปลูกฝังค่านิยมไทย และร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นหมวดที่ตก
เกณฑ์ซ้ าในหลาย ๆ ปี ยังมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อไป 
 ด้านความมั่นคงของมนุษย์ แนวโน้มปัญหาสังคมของจังหวัดปัตตานี พบว่ามีปัญหาการมีงาน
ท าและรายได้ และการขาดหลักประกันทางสังคม ปัญหาชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม และปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่ เด็กเยาวชน คน
พิการ และแรงงานด้านความยากจน จากข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แนวโน้มครัวเรือนยากจนที่มีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่า 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  ในปี พ.ศ.2551-2554 ลดลง ส าหรับในปี พ.ศ. 2555-2556 คนใน
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 30,000 บาท/คน/ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ในปี พ.ศ. 2557 
จากการประชาคมเพ่ือค้นหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เพ่ือส่งเสริม
อาชีพตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่ายังมีครัวเรือนยากจน 
จ านวน 22,924 ครัวเรือนหรือร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนในจังหวัด ประกอบกับในปี พ.ศ.2556 กรมการ
พัฒนาชุมชนได้ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 
23,000 บาท/ปี/คน เป็น 30,000 บาท จะท าให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ของจังหวัด
ปัตตานีเพ่ิมขึ้น ปัญหาการมีงานท า แนวโน้มการว่างงานจังหวัดปัตตานียังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากงานใน
พ้ืนที่ยังด้อยคุณภาพ และสภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพ้ืนที่ 
 ความต้องการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1. พัฒนาด้านการสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราการตายของมารดาและเด็กที่ยังมีอัตราสูงกว่า
ระดับประเทศ  การป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหาส าคัญการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคจากพฤติกรรม 
และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบป้องกันโรคและรักษาโรคภายในชุมชน 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในด้านการเรียนการสอนด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ครบวงจรในพื้นที่ 
 3. การพัฒนาอิสลามศึกษา ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างความ
เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ทั้งนี้ ควรพัฒนาสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นระบบการเรียนอิสลาม
ศึกษาที่เคยมีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต  ให้มีมาตรฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับปัจจุบันมีชาวมาเลเซียได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อิสลามศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานีเพิ่มมากขึ้น 
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 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 5. สร้างความม่ันคงในการด ารงชีวิตของคนปัตตานี โดยเร่งแก้ไขปัญหาด้านการมีงานท าและ
รายได้ ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน เป็นล าดับแรก 
 6. การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
คนต่อปีต่ ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน และครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
 7. เพ่ิมทักษะแรงงาน และขยายโอกาสการท างานแก่ประชากรวัยแรงงาน เพ่ือลดปัญหาการ
ว่างงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
           ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 สภาพทั่วไปทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรดินและที่ดิน ดินส่วนใหญ่ของ
จังหวัดปัตตานี เป็นดินทรายหรือดินปนทราย เนื่องจากการทับถมของตะกอนล าน้ า และการพัดพาตะกอน
ทรายจากน้ าทะเล จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้อ าเภอชายฝั่งทะเลทั้ง 6 อ าเภอ มีสภาพดินเป็นทราย สามารถ
เพาะปลูกพืชได้บางชนิด เช่น มะพร้าว ยางนา และผักไหม หรืออาจปรับปรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้ดินอุ้ม
น้ าดีขึ้น จะท าให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ ปัญหาคุณภาพดินที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาดินเปรี้ยว ในพ้ืนที่ทุ่งบ่อ
ทอง อ าเภอหนองจิก ต าบลดอน ต าบลบ้านนอก ต าบลคอกกระบือ และต าบลท่าน้ า อ าเภอปะนาเระ ส่งผลให้
เกิดพ้ืนที่นาร้าง และยังมีปัญหาดินเค็มในพื้นที่อ าเภอชายฝั่งทะเล รวมทั้ง การขาดการป้องกัน และวางแผนใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมท าให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและการบุกรุกพ้ืนที่ต้นน้ า    
  ทรัพยากรป่าไม้ จากพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดในปี พ.ศ.2528 มีจ านวน 70 ตารางกิโลเมตร (ร้อย
ละ 3.61 ของพ้ืนที่จังหวัด) ลดลงเรื่อย ๆ จนปี พ.ศ.2538 มีพ้ืนที่ป่าไม้เหลือ 45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 2.32)  
ปี พ.ศ.2547 พ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัด เพ่ิมข้ึนเป็น 80 ตารางกิโลเมตร จากนั้นเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย จนในปี 
พ.ศ.2551 พ้ืนที่ป่าไม้ในจงัหวัดปัตตานี มีจ านวน 91 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 4.69 ของพ้ืนที่จังหวัด) อย่างไรก็
ตาม ถือว่าจังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ป่าไม้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและลักษณะทาง
ธรณีวิทยาที่ลาดลงสู่ทะเล อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากการบุกรุกท าลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย 
และระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ตลอดจนการตัดไม้ไปใช้ในการก่อสร้างและผลิตเครื่องมือ
ประมง   
 ทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย   
            1. อุทกภัย เป็นปัญหาส าคัญท้ังที่เกิดจากน้ าป่าไหลหลากหรือน้ าท่วมฉับพลันในพ้ืนที่ใกล้ภูเขา 
เช่น อ าเภอโคกโพธิ์และจากการท่วมขังและล้นตลิ่ง เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ าหรือระดับน้ าทะเลหนุน
สูง รวมถึงปริมาณน้ าที่มากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ าด้านล่างหรือทะเลไม่ทัน ซึ่งพบได้ในเขตอ าเภอเมืองปัตตานีและ
เขตเทศบาลต่าง ๆ สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ดังนี้ 
  1.1 การที่มีฝนตกหนักในบริเวณกว้าง   
  1.2 ความตื้นเขินของแม่น้ าสายหลักและคลองต่าง ๆ จากการอุดตันของขยะชุมชน รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์พื้นที่ริมตลิ่งมากข้ึน เช่น การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ าล าน้ า   
  1.3 ระดับน้ าทะเลที่ขึ้นสูงในช่วงเดียวกับท่ีมีน้ าหลากจากทางต้นน้ ามาก ท าให้ระดับน้ าใน
แม่น้ าสูงขึ้นกว่าปกติ  ไหลเข้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่ม   
  1.4 ระบบการระบายน้ าที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถรองรับปริมาณน้ าฝนที่ตกใน
พ้ืนที่ได้   
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  1.5 การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนนโดยตัดผ่านล าน้ าหรือ
ก่อสร้างถนนในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มน้ า  หรือการถมที่ดินในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ ามาก่อน และการถมที่ดินปิด
กั้นล าคลอง   
  1.6 การท าการเกษตรโดยไม่ค านึงถึงการอนุรักษ์ดินและน้ า ท าให้ดินถูกกัดเซาะ           
เกิดตะกอนในล าน้ ามาก แม่น้ าล าคลองจึงตื้นเขินเร็วกว่าปกติ 
  1.7 การตัดไม้ท าลายป่าต้นน้ า แม้จังหวัดปัตตานีจะมีการตัดไม้ท าลายป่าในอัตราที่ต่ าแต่
พ้ืนที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนไปในทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้จังหวัดต้องประสบกับ
ปัญหาอุทกภัย 
 2. ปัญหาภัยแล้ง พบว่า ปัญหาภัยแล้งยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายพ้ืนที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งในลักษณะของฝนทิ้งช่วง ได้แก่บางส่วนของอ าเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง หนองจิก ยะรัง ยะหริ่ง    
ไม้แก่น และอ าเภอเมือง ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและการด ารงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช  
การขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงและจากการรุกล้ าของน้ าทะเลในพ้ืนที่ชายฝั่ง 
 คุณภาพน้ า ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2556 คุณภาพน้ าในแม่น้ าปัตตานีและอ่าวปัตตานี           
มีแนวโน้มที่ดีข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณโลหะหนักที่พบในน้ าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบริเวณปากแม่น้ า
ปัตตานี และปากอ่าวปัตตานี ยังคงตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้ค่อนข้างสูงในช่วงฤดูร้อน (เดือน
เมษายน-พฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) และคลองอาเนาะซูงา (คลองน้ าใส) ในเขต
เทศบาลเมืองปัตตานี เป็นคลองท่ีมีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการมีคุณภาพน้ า
เสื่อมโทรมลง ซึ่งควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คลองปะการอ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเป็น
ชุมชนหนาแน่น และชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านแหลมนกและบ้านบางปู เนื่องจากมีพ้ืนที่นากุ้ง สถานที่ช าแหละ
แกะล้างสัตว์น้ า บ้านเรือนที่พักอาศัย และสถานประกอบการ ซึ่งบางส่วนยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง
จากระบบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่วนการติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ าสายบุรี ในช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่ามี
คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีและปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเริ่มสูงขึ้น และลดต่ าลงในบางช่วงเวลา ท าให้คุณภาพน้ าโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใช้ แต่ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ในช่วงปี พ.ศ.2555-2556 พบว่า เริ่มมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้ง  
 3. การปนเปื้อนของน้ าบาดาล คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่พบปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงใน
เกือบทุกปี ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ อาจปรับปรุงสภาพสัตว์น้ าด้วยการติดตั้งตัวสเปรย์น้ าผ่านตัวกรอง 
(ชั้นกรวด ทราย) และเข้าถังพักก่อนใช้งาน ส าหรับบริเวณปากแม่น้ าที่ติดกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณอ าเภอ  
หนองจิก อ าเภอปะนาเระ อ าเภอสายบุรี และไม้แก่น พบว่าเสี่ยงต่อการถูกน้ าเค็มจากทะเลรุกล้ าเข้ามาในชั้น
น้ าบาดาล การปนเปื้อนของเหล็กและคลอไรด์ในชั้นน้ าบาดาล จังหวัดปัตตานีมีบ่อน้ าบาดาลที่ด าเนินการขอ
อนุญาตใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ จ านวน 428 บ่อ ซึ่งน้ าบาดาลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นน้ าจืด แต่พบว่ามีเหล็ก
ปนเปื้อนส่งผลให้น้ ามีสนิมสีแดงแทบทุกอ าเภอ รวมทั้งมีคลอไรด์สูงในบริเวณอ าเภอหนองจิก อ าเภอปะนาเระ 
อ าเภอสายบุรี และอ าเภอไม้แก่น เนื่องจากการรุกล้ าของน้ าทะเลในชั้นน้ าบาดาล 
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี มีชายฝั่งทะเลทอดตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่อ าเภอ
หนองจิกจนถึงอ าเภอไม้แก่น รวม 6 อ าเภอ รวมความยาวประมาณ 138.831 กิโลเมตร ตลอดพ้ืนที่ชายฝั่ง
ประกอบด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่ส าคัญ คือ ป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน แหล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง ธรรมชาติเหล่านี้นอกจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอ้ือประโยชน์ต่อ
การท าการประมงชายฝั่งของชาวประมงพ้ืนบ้านมาก แต่ปัจจุบันมีการจับสัตว์น้ าเกินก าลังการผลิต มีการ
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กระท าผิดกฎหมาย ใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพสูงจับสัตว์น้ าในเขตแนวปะการังเทียม และแนวชายฝั่งทะเล  มีการ
ท าการประมงอวนลากโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านและ
เรือประมงพาณิชย์ตลอดเวลา  ชาวประมงมีการท าการประมงอย่างขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสัตว์น้ า 
ไม่มีการรวมกลุ่มหาวิธีการฟ้ืนฟูทรัพยากร ต่างคนต่างประกอบอาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ปริมาณสัตว์น้ าในพื้นท่ีชายฝั่งทะเลลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 การสะสมของตะกอนในอ่าวปัตตานี ท าให้อ่าวปัตตานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญในแง่ของการ
เป็นแหล่งแพร่พันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ านานาชนิดตื้นเขิน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อปริมาณสัตว์น้ าลดน้อยลง เนื่องจาก 
  3.1 คุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรม จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่ง (นากุ้งและการเลี้ยงปลาในกระชัง)  
  3.2 การท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย (การจับสัตว์น้ าโดยใช้อวนลากข้างและโพงพาง) 
  3.3 แหล่งอาศัย/หากิน ของสัตว์น้ าถูกท าลาย / เสื่อมโทรม ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของป่า
ชายเลน เนื่องจากการท าเขื่อนหรือคลองกั้นทางน้ าท าให้น้ าทะเลไม่สามารถไหลผ่านขึ้นลงได้ การลดลงของ
แหล่งหญ้าทะเลและสาหร่ายผมนาง เนื่องจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลในการเลี้ยงหอยแครงและยังมี
การคราดหอยปีละหลายครั้ง รวมทั้งการเลี้ยงกุ้งบริเวณชายฝั่งโดยไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย การปล่อยน้ าทิ้งจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการบ าบัดอย่างถูกต้อง   
  3.4 ประชาชนไม่ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า เช่น มีประชาชนบางส่วนหาไข่เต่า
บริเวณแหลมตาชีเพ่ือน าไปรับประทาน  
  3.5 โครงการที่ขาดการมองปัญหาแบบองค์รวม ท าให้วงจรชีวิตของสัตว์น้ าถูกท าลาย 
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทั้ง 6 อ าเภอ ประสบปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมเป็นระยะทาง 61.94 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรุนแรง 24.27 
กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ มากกว่า 5 เมตรต่อปี) แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 37.67 กิโลเมตร (อัตรา
การกัดเซาะไม่เกิน 5 เมตรต่อปี) สาเหตุหลักของการกัดเซาะดังกล่าวเกิดจาก กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การ
ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น จากปัญหาด้านกายภาพ เช่น คลื่นลมแรงในฤดูมรสุมและการขาดความสมดุล
ของมวลทราย หรือจากปัญหาการลดลงของป่าชายเลนและป่าชายหาดที่เป็นปราการด่านส าคัญในการปกป้อง
พ้ืนที่ชายฝั่งจากคลื่นและลมในทะเล เนื่องจากการบุกรุกเข้าอยู่อาศัย ตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการปล่อยน้ า
เสียจากชุมชน นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินผิดประเภท และการขาดการ
มองปัญหาภาพรวมในระยะยาว    
 การจัดการขยะมูลฝอย สถานการณ์ขยะในจังหวัดปัตตานี มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากการ
เพ่ิมของจ านวนประชากรและวิถีในการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความ
สะดวกสบายมากขึ้นจึงท าให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ิมขึ้น เป็น
ปัจจัยเสริมให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบทั้งในเรื่อง
ของปัญหาด้านสุขอนามัย ความขัดแย้ง และสภาพแวดล้อม หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จากตารางข้างต้น ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี (ค านวณจาก
ประชากร เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2559) วันละ 654 ตัน ขยะเหล่านี้ถูกน าไปก าจัดแบบถูกหลักวิชาการ 124.26 
ตัน คิดเป็นร้อยละ 19 ของประมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยมี อปท.ที่น าขยะไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล เทศบาลต าบลยะหริ่ง เทศบาลต าบล
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บางปู เทศบาลต าบลนาประดู่ เทศบาลต าบลตอหลัง อบต.บานา อบต.คลองมานิง อบต.ปูยุด อบต.ตันหยงลูโล๊ะ 
และ อบต.กระหวะ   
 การน าขยะไปใช้ประโยชน์ ขยะบางส่วนถูกน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ส่งคืนสู่กระบวนการ          
รีไซเคิลน าไปสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ในห้วงเดือน 
ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 มีการจัดเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินกิจกรรมลด คัดแยกขยะ
ต้นทาง ได้ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 1. เทศบาลเมืองปัตตานี มีปริมาณขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9,561.55 กิโลกรัม 
 2. เทศบาลต าบลหนองจิก มีปริมาณขยะที่ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 5,673 กิโลกรัม         
รวมปริมาณขยะจาก อปท. ทั้งสองแห่ง เท่ากับ 15,234.55 กิโลกรัม 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดปัตตานี จ านวนรวมทั้งสิ้น 53 
แห่ง โดยมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 1 แห่ง คือ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งใช้รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีเนื้อที่ 
183 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต าบลหนองแรต อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอีก 51 แห่ง เป็น
การเทกองกลางแจ้ง อาจใช้ดินกลบทับหรือเผาบ้างเป็นครั้งคราว (Open dump) และ 1 แห่ง ใช้ระบบเตาเผา 
ทั้งนี้ สถานที่ก าจัดขยะทุกแห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ   
 ขยะตกค้างสะสม จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 16 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด าเนินการ ส ารวจขยะมูลฝอยที่ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 29 แห่ง 
พบว่ามีปริมาณขยะตกค้างสะสม 40,234 ตัน   
 ขยะอันตราย จังหวัดปัตตานีมีปริมาณของเสียอันตรายกลุ่มหลอดไฟและแบตเตอรี่เกิดขึ้นรวม 
42.97 ตันต่อปี แบ่งเป็นของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ 23.31 ตันต่อปี และแบตเตอรี่ 19.66 ตันต่อปี    
ส่วนปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน 9,542 
ตันต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ 2558.) 
 ในปี พ.ศ.2557 มีขยะอันตรายชุมชนประเภทหลอดไฟและถ่านไฟฉายถูกส่งไปก าจัด จ านวน 
59.66 กิโลกรัม (ร้อยละ 0.14 ของปริมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น) และในปี พ.ศ.2558 มีปริมาณ 88 กิโลกรัม     
(ร้อยละ 0.20 ของปริมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้น) ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสีย
อันตรายจากหลอดไฟและแบตเตอรี่ที่เกิดข้ึนทั้งหมด  
 มูลฝอยติดเชื้อ จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 และศูนย์อนามัย
ที่ 12 ยะลา พบว่าจังหวัดปัตตานีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ มีจ านวน 246.6 ตันต่อปี แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลของรัฐ 160.9 ตันต่อปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 42 ตันต่อปี คลินิก 43 ตันต่อปี 
และสถานพยาบาลสัตว์ 0.7 ตันต่อปี  
 ส าหรับการรวบรวมและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปัตตานี
รวม  29 แห่ง เป็นโรงพยาบาลของรัฐ 13 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 246.6 ตันต่อปี มีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
 1. โรงพยาบาลก าจัดเองใช้เตาเผาทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลหนองจิก 
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 23.59 ตันต่อปี (ร้อยละ 9.56)  
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 2. จ้างเอกชนเพ่ือขนส่งไปก าจัด จ านวน 5 แห่ง ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ รวม 75.57 ตันต่อปี 
(ร้อยละ 30.64 ) โดยเอกชนที่รับเก็บขนส่งและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อมี คือ บริษัท Save one  
 3. จ้างเทศบาลนครยะลาเก็บขนและก าจัดจ านวน 5 แห่ง รวม 36.32 ตันต่อปี  (ร้อยละ 
14.73) 
 4. ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ปริมาณ 42 ตันต่อปี  มีการ
จัดการร่วมกับโรงพยาบาลภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาล (CUP) และมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกและ
โรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 43.7 ตันต่อปี บางส่วนมีบริษัทเอกชนรับเก็บและขนส่งไปก าจัดยังบริษัทเอกชน และ
บางส่วนยังไม่ทราบการจัดการแนวโน้มสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานีที่มีแนวโน้มเป็นปัญหามากขึ้น ได้แก่ การบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ป่าไม้ ซึ่งเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรและการตัดไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ปัญหาปริมาณสัตว์น้ าในทะเล
ลดลง เนื่องจากการท าการประมงที่ผิดกฎหมายและแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่
รุนแรง ปัญหาคุณภาพน้ าในเขตชุมชนเมืองเสื่อมโทรมลงและขยะมูลฝอยซึ่งมีการน ากลับมาใช้ประโยชน์และ
การน าไปก าจัดแบบถูกหลักวิชาการในอัตราที่ต่ า  
 ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ แต่การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้  
พ้ืนที่ป่าชายเลนและป่าชายหาด การขาดการวางแผนในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ าปัตตานี และแม่น้ าสายบุรี ที่เป็นไปในทางเสื่อมโทรมลง 
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สัตว์ป่าและสัตว์เศรษฐกิจในทะเลลดลง ขาดความ
สมดุลทางธรรมชาติและก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติมากมายตามมา อาทิ อุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และ
ส่งผลกระทบกับมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปัตตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับ
ส าหรับการผลิตและใช้ประโยชน์เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและยั่งยืน  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนในการใช้ที่ดินที่ มี
ความเหมาะสมกับศักยภาพและการจัดท าผังเมือง  
 2. เพ่ิมมาตรการในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ และป่าชายเลนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า การฟ้ืนฟูแนวป่า
ชายเลน เพ่ือเป็นแนวป้องกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า 
 4. ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน   
 5. การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 6. ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ใน 
ความส าคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ ได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และเป็นผู้ เสียผลประโยชน์ โดยตรงในกรณีที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลายลง 
 สภาพทั่วไปทางด้านความมั่นคง 
 สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
รุนแรงเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี โดยการก่อเหตุร้ายรายวัน ด้านการลอบยิง เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาขนผู้
บริสุทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยพุทธ ผู้ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ที่มีศักยภาพในการป้องกันตัวเองต่ า 
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ทั้งนี้  เพื่อมุ่งหวังมิให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ส าหรับยุทธวิธีการด าเนินการของ
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ประกอบด้วย 
 1. สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในพื้นที่และลดความเชื่อมั่นของประชาชนต่ออ านาจรัฐ ด้วย
การก่อเหตุร้ายรายวัน เช่น การลอบยิง ลอบวางระเบิด การซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐ การลอบวางเพลิง
โรงเรียน เหตุก่อกวนต่าง ๆ วางเพลิงตู้โทรศัพท์ สายน าส่งสัญญาณ ฯลฯ 
 2. การโฆษณาชวนเชื่อ โดยใช้เงื่อนไขทางสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน การหยิบยก
ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ เพ่ือปลุกกระแสชาตินิยม ฯลฯ 
 3. การบิดเบือนข้อเท็จจริง ป้ายความผิดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการ
สร้างสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ 
 4. ขุดหลุมพรางยั่วยุให้รัฐใช้ความรุนแรงเพ่ือยกระดับปัญหาจากระดับพ้ืนที่ให้เป็นปัญหา
ระดับสากล 
 5. การใช้มวลชน ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจับกุม ควบคุม บุคคล
เป้าหมาย กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และมีการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ก่อความไม่สงบ 
 สาเหตุส าคัญของสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลเหตุหลักของ
ปัญหา นับตั้งแต่ปี 2451 หลังจากการผนวกดินแดนรัฐปัตตานี เป็นส่วนหนึ่งของสยาม ด้วยสนธิสัญญาก าหนด
เขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษ ท าให้รัฐปัตตานีกลายเป็นชนกลุ่มน้อย มีความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ ชาติ
พันธุ์ ความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดที่แตกต่างชัดเจนกับประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และเกิดความรู้สึกถูกปกครอง ท าให้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งได้จัดตั้งเป็นองค์กรลับ และจับอาวุธขึ้นมา
ต่อสู้ โดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันจากงานข่าวกรองทางทหาร สามารถยืนยันได้ว่ากลุ่มแนวร่วมปฏิวัติ
ประชาชาติปัตตานี (BRN) เป็นกลุ่มหลักในการต่อสู้ ซึ่งมีแนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดนออกจากประเทศ
ไทย โดยมียุทธศาสตร์ที่ด าเนินการ เพ่ือมุ่งไปสู่การได้เอกราช คือ การปฏิบัติการ  ทางทหาร การก่อการร้าย 
การก่อวินาศกรรม การบ่อนท าลาย เพ่ือให้บรรลุผลทางการเมือง 2 ประการ 
 1. ให้ฝ่ายรัฐบาลไทยยอมแพ้จากภายนอก กล่าวคือ การได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่ าง
ประเทศหรือต่างประเทศว่า รัฐปัตตานีถูกยึดครองโดยรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยปกครองเปรียบเหมือนเป็น
ประชาชนชั้นสอง กดขี่ข่มเหง ไร้มนุษยธรรม และเรียกร้องให้เข้ามาร่วมสนับสนุนให้ปัตตานีได้รับเอกราช โดย
ให้สอดรับกับหลักการของสิทธิในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (Right To Self Determination)  
 2. การชนะจากภายใน ใช้ยุทธศาสตร์การสถาปนาพ้ืนที่ปลดปล่อยทางการเมืองทับซ้อน
อ านาจรัฐ มุ่งสู่การท าประชามติเลือกที่จะปกครองตนเอง (เมื่อชนะจากภายนอก) หรือใช้การลุกขึ้นเรียกร้อง
การปกครองตนเองโดยประชาชนนับล้านคน (ตัวแบบการลุกขึ้นมาโค่นล้มอ านาจรัฐโดยประชาชน เช่น Arab 
Spring) ควบคู่การก่อเหตุสร้างสถานการณ์และบ่อนท าลายเพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่สนับสนุน
การปฏิบัติของรัฐบาล จนท าให้รัฐบาลต้องยอมรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในที่สุด  ซึ่งในการต่อสู้
ของขบวนการเป็นลักษณะ เรียกร้อง ปกป้อง ต่อต้าน มีการจัดตั้งรัฐปัตตานีซ้อนอย่างลับ ๆ เรียกร้องเอกราช
ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด และมีแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรัฐจัดโครงสร้างการบริหาร
ทางด้านการเมือง ด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ต่างประเทศ ปรับปรุงแนวนโยบายโครงสร้างตาม
สภาพแวดล้อม ยอมจ านนต่อรอง ประนีประนอมในบางโอกาส และขัดขืนต่อต้านเป็นครั้งคราว ใช้ความรุนแรง
ในการต่อสู้ภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยมมลายู มาเป็นล าดับ เหตุการณ์ความไม่สงบนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2547  ซึ่งมีจ านวนเหตุการณ์ 294  



87 
 

เหตุการณ์  โดยในภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ลอบยิง ซึ่งมีจ านวน  2,519  เหตุการณ์ 
รองลงมาเป็นเหตุการณ์การลอบวางระเบิด/วัตถุต้องสงสัย จ านวน 601 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ลอบวางเพลิง
สถานที่ส าคัญจ านวน 345  เหตุการณ์ ตามตารางที่ 33   และตารางที่ 34 ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  นับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบ  ในปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2559  
จังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รวมทั้งสิ้น 6,571 ราย  เป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จ านวน 1,711  คน  รองลงมาเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส จ านวน 923  และ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จ านวน 1,097 และเสียหายน้อยที่สุด คือ ทุพลภาพ จ านวน 59 คน  ซึ่งนอกจาก
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงแล้ว  ยังมีผู้ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ท าให้มีสตรีหม้าย และเด็ก
ก าพร้าเพ่ิมขึ้น ส าหรับแนวโน้มผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้เสียชีวิต  ทรัพย์สินเสียหายและบาดเจ็บเล็กน้อย
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้ว    
 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 พ้ืนที่ผลิตยาเสพติด น าเข้า ส่งออก และพ้ืนที่พักยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง
ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากข้อมูล การจับกุมการซักถาม ราคายาเสพติด และข้อมูลทางการสืบ
แนวโน้มการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มสถานการณ์ ที่ค่อนข้างรุนแรงเพ่ิมข้ึน ประกอบในปัจจุบัน
นี้ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การ ก่อความไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็นการลอบ
วางระเบิด ลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์ เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก
เหตุการณ์การก่อความไม่สงบดังกล่าวท าให้เป็นการเอ้ือประโยชน์กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และมีเสรีในการ
ด าเนินการค้ามากขึ้น และ จากปัญหาเดียวกันนั้น ยังเป็นผลท าให้เกิดข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น จึงเป็นผลท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคง
สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของพ้ืนที่หรือชุมชน เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพประมง และอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 12 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์          
อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ อ.ทุ่งยางแดง และอ.แม่ลาน มีอาณาเขต
ติดต่อ กับ จ.ยะลา จ.นราธิวาส และจ.สงขลา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีท่าเทียบเรือส าคัญ
อยู่ในพ้ืนที่ อ.เมืองปัตตานี และอ.สายบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ท าให้มีความเจริญ  ทาง
เศรษฐกิจสูง อาทิ การประกอบธุรกิจ การท่องเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และมีคนจากพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เข้ามา
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่จ านวนมากและ มีความหลากหลายอาชีพ เช่น รับจ้าง ค้าขาย ประมง ฯลฯ เส้นทางสาย
หลักท่ีมีการสัญจรไป - มา คือ ถนนทางหลวงหมายเลข 42 
 สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี   
 มีแนวโน้มในระดับที่ค่อนข้างมีความรุนแรง สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย ภาครัฐต้องจัดก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน ท าให้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด มีเสรีภาพในการค้ายาเสพติด 
และจากข้อมูลด้านการข่าว การสอบสวน และข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหา แยกรายละเอียดข้อมูลยาเสพติด
ได้ ดังนี้ 
 1.การล าเลียงยาเสพติด จังหวัดปัตตานี รับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่พ้ืนที่   
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ.หาดใหญ่และ อ.สะเดา จ.สงขลา ส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภท ยาบ้า กัญชา 
และพืชกระท่อม น ามาจากพ้ืนที่ จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี สตูล ใช้วิธีการลักลอบล าเลียง
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เข้ามา โดยการซุกซ่อนในยานพาหนะ ซุกซ่อนปะปนมากับสินค้า ใช้เส้นทางหมายเลข 42 และ 43 และเส้นทาง
รถไฟ รถโดยสารประจ าทางส่งทางไปรษณีย์ 
 2. พ้ืนที่ค้ายาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
ปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เส้นทางผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข 42 แพร่ระบาดระดับรุนแรง พ้ืนที่อ าเภอ
หนองจิก แพร่ระดับปานกลาง คือ อ.มายอ  อ.ยะหริ่ง และอ.ปะนาเระ ตามล าดับ  
 3. ประเภทยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด  
                 3.1 น้ าพืชกระท่อม หรือที่เรียกว่า 4 คูณ 100 แพร่ระบาดแทบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี  
                 3.2 ยาบ้า แพร่ระบาดในเขตชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง เขตท่ีมีความเจริญ
ด้านอุตสาหกรรม พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ      
อ.ยะรัง อ.ปะนาเระ 
                    3.3 กัญชา แพร่ระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ของจังหวัดปัตตานี 
 4. กลุ่มบุคลคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยกลุ่มผู้เสพ  
หรือเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ และอายุผู้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 17- 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ผู้ใช้แรงงาน และเยาวชนที่ว่างงาน 
 แนวโน้มและสถานการณ์ความม่ันคง 
 สถิติเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง (2555 - 
2559) มีเหตุการณ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2555 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 327 เหตุการณ์  ปี 2556 มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 363 เหตุการณ์ ปี 2557 มีเหตุการณ์ความรุนแรง 281 เหตุการณ์ และปี 2558 มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 196 เหตุการณ์ ส่วนปี 2559 (ห้วงตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559) มี
เหตุการณ์ความรุนแรง 96 เหตุการณ์ ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ลดลงอย่างมีผลส าคัญ ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 
สามารถเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ ซึ่งในข้อส าคัญมาจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการขับเคลื่อนนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ตาม
โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอ าเภอสันติสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิด ร่วมคิด   
ร่วมวางแผน รวมท า และร่วมประเมิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนและผู้เห็นต่างเจ้าหน้าที่รัฐร่วมแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง ลดความรุนแรง เสริมสร้างความสงบสุข 
 อย่างไรก็ตาม แนวโน้มสถิติเหตุการณ์ในจังหวัดปัตตานี จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่จะหมดไป หน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังคงมีการ
เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด เพราะกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ และผู้ก่อ
เหตุรุนแรงยังคงมีการลอบวางระเบิด ลอบซุ่มโจมตี และลอบยิงเจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้บริสุทธิ์อยู่อย่าง
ต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหา และผลกระทบในทางอ้อมต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่
และประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ความรุนแรง ทั้งการขาดผู้น าครอบครัว และสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ฉะนั้น 
หน่วยงานในพ้ืนที่ยังคงต้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่อยู่ต่อไป ตามกรอบแนวทางระดับ
นโยบายได้มีการสั่งการ ความต้องการพัฒนาด้านความมั่นคง 
 1. การสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลังให้กับศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.อ.) เป็นหน่วยก าลัง
หลักในการขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติงานการเมือง และสลายโครงสร้างการจัดตั้งในหมู่บ้าน 
 2. การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพล ทหาร ต ารวจ สมาชิก อส. และก าลังภาค
ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ สิทธิและสวัสดิการก าลั งพล รวมทั้งวัสดุ 



89 
 

อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ ให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยก าลังทหารหลัก 
 3. การจัดตั้งชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นหน่วยสนธิก าลังระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตาม
มาตรการเชิงรับ 
 4. การฝึกและจัดตั้งกองก าลังประจ าถิ่น คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มี
ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยสนับสนุนงบประมาณในการฝึกทบทวนเป็นประจ าทุกที่  
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการด าเนินงาน
ด้านการข่าวทั้งระบบ 
 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานการณ์พัฒนา โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS 
 จุดแข็ง (Strength ) 
 1. ที่ตั้งอยู่ในดินแดนแหลมทอง อันเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านอิสลามศึกษา พุทธศาสนา และประวัติศาสตร์                           
 4. สภาพภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 

 5. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับท่ีหลากหลาย 
 6. มีวัตถุดิบพร้อมที่จะแปรรูป เช่น ผลไม้ ยางพารา ผลผลิตจากการประมง ฯลฯ 
 7. มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรวิถี 
 8. มีความพร้อมทางด้านภาษามลายู 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 1.ประชาชนบางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดจิตส านึก ไม่เคารพกฎหมาย ขาดคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคมไม่เข้มแข็ง 
 4. บางแห่งยังขาดการจัดบริการสาธารณะบางด้านยังขาดประสิทธิภาพ เช่น การจัดการขยะ 
แหล่งน้ า แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ 
 5. ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
 6.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 7. ขาดการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
 8. นักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ไม่ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่าง
แท้จริง 
 9. ภาคประชาชน/ประชาสังคม ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น 
 10. ประชาชนบางส่วนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 11. ความไม่เสมอภาคในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 12. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง 
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 13. ขาดการจัดระบบแรงงานต่างด้าว 
 14. ขาดการจัดการ ส่งเสริม และปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP 
 โอกาส (Opportunity) 
 1. พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  พ.ศ.2553 
 2. เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐ 
 3. มีการสนับสนุนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 4. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับประชาคมอาเซียน 
 5. มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่  
 อุปสรรค (Threat)  
 1. มีปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท าให้เกิดความหวาดระแวง
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกพ้ืนที่ 
 2. นโยบายที่ก าหนดโดยส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 3. นโยบายการกระจายอ านาจไม่เป็นไปตามแผน 
 4. การบริหารจัดการงบประมาณขาดประสิทธิภาพและการน าแผนพัฒนาไปสู่การพัฒนาทุก
ระดับตรงตามวิถีชีวิต 
 5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
 6. นักลงทุนจากภายนอกไม่กล้าเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
 7. การบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการประชาชน  
 8. ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างจริงจัง 
 9. การระบาดของยาเสพติดจากพ้ืนที่อ่ืนเข้าสู่พ้ืนที่ 
 10. รัฐจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 11. ขาดทักษะการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
 12. การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนยังไม่ดีพอ 
 13. ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว 
 14. ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2565 

 
 

 
 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 8 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 9 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 10 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

บริหาร 
งานทั่วไป 

การ
รักษาควา

สงบ
ภายใน 

 

การศึกษา สาธารณ 
สุข 

สังคม 
สงเคราะ

ห ์
เคหะและ

ชุมชน 

สร้าง
ความ

เข้มแข็ง
ของุชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา การเกษตร การ

พาณิชย์ งบกลาง 

กลยุทธ ์



 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic map)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

วิสัยทัศน ์ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

ยุทธศาสตร ์

แบบ ยท.02 

พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มี
คุณภาพ 

เป้าประสงค ์ จัดการศึกษาทุก
ระดับให้มี
คุณภาพ

สอดคล้องตาม
ความต้องการ
ของชุมชนและ
สถานศึกษา 

 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
ปฏิบัติ ตน
ถูกต้องตาม 
หลักศาสนา 

ประเพณี
วัฒนธรรม

ท้องถ่ินได้รับ
การส่งเสริม

ในทุก
กิจกรรม 

ประชาช
นมีคุณ.
ภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ประชามี
อาชีพและ 
มีรายได้
เพียงพอ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ส่งเสริม
และ
พัฒนา
คุณภาพ
การ
จัดการ 
ศึกษาทุก
ประเภท
และทุก
ระดับให้
ได้
มาตรฐาน
และ
เป็นไป
ตามความ
ต้องการ
ของ
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
ท านุบ ารงุ
ศาสนา 
ศาสน
สถาน
อนุรักษ์สบื
สานขนบ
ธรรม 
เนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒน 
ธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้เกิด
ความ
เข้มแข็งใน
ชุมชนและ
สถาบัน
ครอบครัว 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตเด็ก 
เยาวชน 
สตรี 
ผู้สงูอายุ
และผู้ด้อย 
โอกาส 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุนการ
ควบ 
คุมโรค 
ติดต่อ 
การ
ป้องกัน
และการ 
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

การ
บรหิาร
กิจการ
บ้าน 
เมืองที่ด ี

ปรับปรงุ
จัดกา
ปัจจัย
เครื่องมือ
เครื่องใช้
และการ
พัฒนา
อาคาร
สถานที่
ตลอดจน
สภาพแวด
ล้อม
ภายใน
สถานที่
ปฏิบัติงาน 

ก่อสร้าง
บุกเบิก
ปรับปรงุ
และ
บ ารุงรักษ
าถนน 
ทางเท้า 
ท่อระบาย
น้ า 
สะพาน 
ระบบการ
ขนส่งทาง
น้ าและท่า
เทียบเรือ 

ปรับปรงุ
ติดตั้ง
ระบบ
ไฟฟ้าและ
ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
รวม 

จัดให้มี
และ
พัฒนา
สถานที่
เพื่อ 
สาธารณ 
ประโยชน ์

ส่งเสริม
การ
อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและ
บรหิาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิง่
แวด 
ลอ้ม 

ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
ภัยพิบัต ิ

ก่อสร้าง 
ปรับปรงุ
และบ ารุง 
รักษา
แหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ส่งเสริม 
สนับสนุน
วิสาหกจิ
ชุมชน 
กลุ่มอาชีพ 
และ
โครงการ
ตามแนว
พระราช 
ด าริ ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

สนับสนุน
ให้มีตลาด
กลาง
จ าหน่าย
สินค้าและ
ส่งเสริม
การค้า 
การลงทุน
ในท้องถ่ิน
และ
พัฒนา
องค์
ความรู้
ด้านการ
จัดการ
และ
การตลาด 

ส่งเสริม
สนับสนุน
ความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน
ตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง
และ
วิธีการ
สหกรณ์
เป็น
แนวทาง
ด าเนินงา
น 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรม
ด้านกีฬา 
นันทนากา
รให้กบั
ประชาชน
ทุกระดบั
และ
พัฒนา
ทักษะ
กีฬาสู่
ความเป็น
เลิศ 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความ
ยากจน 

พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

ด าเนิน.การ
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

ของบุคลากร
ในองค์กร 

ประชาชนได้รับ
บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว
และ 

มีคุณภาพ 

ประชาชนมี
จิตส านึกและ
ตระหนักใน

ระบบ
ประชาธิปไตย 

สร้างเครือข่าย
คมนาคม 

ให้เช่ือมโยง 
ระหว่างกัน 

ประชาชน
ตระหนัก 
ในการใช้

ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและ 

รักษา
สิ่งแวดล้อมให้

สมดุล 

ประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกวัยให้ความสนใจ
ต้องการออกก าลัง
กายและการเล่น
กีฬาเพื่อรักษา

สุขภาพ 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิม 
และวางแผน 
พัฒนาแหล่ง 
ท่องเท่ียวใหม่ 

หน่วยงานพัฒนาส่วน
ราชการและองค์กรอื่นๆที่
มีหน้าท่ีในการดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อย
ภายในจังหวัดได้รับการ
สนับสนุนในทุกด้านอย่าง

ท่ัวถึง 
 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การ
ก่อสร้าง
และ
ปรับปรงุ
สนามกีฬา 
สถานที่
นันทนา 
การ 

ก่อสร้าง
ปรับปรงุ 
สถานที่
เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ของ
ประชาชน 

ปรับปรงุ
พัฒนา
สถานที่
ท่อง 
เที่ยว 
เชิง
อนุรักษ์ 
แหล่ง
โบราณ 
สถาน 
โบราณ 
วัตถุ 

ส่งเสริม
ประชาสั
มพันธ์
การ
ท่องเท่ียว
เชิง
อนุรักษ์ 
โดยให้
ชุมชนมี
ส่วนร่วม
ในการ
ท่องเท่ียว 

ส่งเสริม
สนับ 
สนุน
กิจกรรม
ด้านการ
ด้านรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพยส์ิน
ของ
ประชาชน 

ส่งเสริม
สนับสนุน
และจัดให้
มีระบบ
รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ให้เกิดข้ึน
ภายใน
จังหวัด 

การ
เสริมสร้าง
ความ
สามัคคีอัน
ดีต่อกัน
เพื่อใหเ้กิด
ความ
เข้าใจของ
คนในชาติ 

แผนงาน แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงานงบ
กลาง 

ส่งเสริม 
สนับสนุน
ให้
ประชาชน
มีจิตอาสา 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

ค่าเป้าหมาย 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

พัฒนาการ 
ศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

จัดการศึกษาทุก
ระดับอย่างมี
ประสิทธภิาพ
สอดคล้องตาม
ความต้องการของ
ประชาชนและ
สถานศกึษา 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 

64 66 68 70 72 ร้อยละ 2 1.ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศกึษาทกุ
ประเภทและทกุระดับให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปตาม
ความต้องการของทอ้งถิ่น 

-โครงการเข้ารว่มมหกรรม
การจดัการศึกษาท้องถิ่น 
-โครงการมหกรรมทาง
วิชาการของหน่วยงานของ
รัฐ 
-โครงการคัดเลือกนกัเรียน
เพื่อเข้าร่วมโครงการ
แข่งขนัคนเก่งในโรงเรียน
ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กองการศกึษาฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-ส านักปลัดฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

-ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมปฏิบัติ
ตนถกูต้องตาม
หลักศาสนา 

-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลกั
ศาสนาทีถู่กตอ้ง 
 

64 66 68 70 72 ร้อยละ 2 2.ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ศาสนสถาน อนุรกัษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

-โครงการอบรมครูผู้สอน
การอ่านอัลกรุอ่านตาม
แนวกีรออาต ี
-โครงการอบรม
คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวดัชายแดนใต ้
-โครงการอบรมครูโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในพืน้ที่
จังหวัดปัตตาน ี

ส านักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

   ประชาชนทกุ
ระดับมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

64 66 68 70 72 ร้อยละ 2 3.ส่งเสริมสนับสนนุให้เกดิ
ความเขม้แขง็ในชุมชน
และสถาบนัครอบครัว 

-โครงการศกึษาดูงานสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้น า
ศาสนา เยาวชนและผู้สูงอายุ 
-โครงการครอบครวัสัมพนัธ ์
- โครงการพฒันาทักษะชีวิต
กลุ่มแม่บ้าน 
-โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.ในพืน้ทีจ่ังหวัดปัตตาน ี

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองคลัง 

-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

 

       ร้อยละ 2 4.ส่งเสริมสนับสนนุการ
พัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-โครงการส่งเสรมิการ
ด าเนนิงานของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตาน ี
-โครงการฝกึอบรมเข้าค่าย
เยาวชน 
-โครงการส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

ส านักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

 

 ร้อยละ 2 5. ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ควบคุมโรคติดต่อการ
ป้องกัน และการแก้ไข
ปัญหา 
ยาเสพติด 

-โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธก์ารป้องกนั
การแก้ไขยาเสพตดิและ
ปัญหาด้านสุขภาพ 
-โครงการรณรงคโ์รค
ไข้เลือดออกในวนั Asen 
Denger Day 

ส านักปลัดฯ 
 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-กองการศึกษาฯ 
-กองกิจการสภาฯ 

 

 
 
 
 



 

 
95 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

            -โครงการลานสร้างสรรค์
เยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยา
เสพติดและ To be number 
one 

  

 ร้อยละ 3 6. การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ี

-โครงการอบรมสัมมนา
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัปัตตาน ี
-โครงการฝกึอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพผูน้ าในพืน้ที่
จังหวัดปัตตาน ี

ส านักปลัดฯ -กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-กองการศึกษาฯ 
 

 ร้อยละ 3 7. ปรับปรุง จัดหาปัจจัย
เครื่องมือและการพัฒนา
อาคารสถานที่ตลอดจน
สภาพ 
แวดล้อมภายในสถานที่
ปฏิบัติงาน 

-โครงการจดัซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊
พร้อมเก้าอี ้
-โครงการซ่อมแซมบ้านพัก
ข้าราชการและลกูจ้าง 
-โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มูล/เว็บไซต์/
อินเตอร์เนต็ขององคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

ส านักปลัด -กองคลัง 
-กองแผนฯ 

-กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
96 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 

 
2565 

 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
เชื่อมโยงเมอืงสู่
นานาชาต ิ

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และบรกิาร
สาธารณะ 

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

สร้างเครอืข่ายให้
เชื่อมโยงระหว่าง
กัน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
รวดเร็วในการ
คมนาคมขนส่ง 

64 66 68 70 72 
 

ร้อยละ 2 1.ก่อสร้าง บุกเบิก 
ปรับปรุงและบ ารุง 
รักษาถนนทางเท้า  
ท่อระบายน้ า สะพาน 
ระบบการขนส่งทางน้ า
และท่าเทียบเรือ 

-โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก/ลาดยาง 
-โครงการปรับปรุงและซอ่ม
บ ารุงทาง 
ถนนลาดยาง 

กองช่าง กองคลัง 

 ร้อยละ 2 2.ปรับปรุง ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าและกอ่สร้างระบบ
ประปารวม 

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนน 
-โครงการเจาะบ่อบาดาล/
ระบบประปา 
-โครงการขยายเขตไฟฟ้าใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

 ร้อยละ 2 3. จัดให้มีและพฒันา
สถานที่เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

-โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยภายใน
สนามกีฬากลาง อบจ.ปน 
-โครงการปรับปรุงอาคาร
รวบรวมของเสียอนัตราย
ชุมชนในเขตอุตสาหกรรม 

กองช่าง กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
97 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่
และทรัพยากร 
ธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่าง
ย่ังยืน 

ประชาชน
ตระหนกัในการ
ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและ
รักษาสิ่งแวดลอ้ม
ให้สมดุล 

ประชาชนตระหนัก
และรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิ

64 66 68 70 72 
 

ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

-โครงการสร้างการมีสว่น
ร่วมของประชาชนในการ
อนรุักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ า 
--โครงการขุดลอกคลอง
ผักตบชวาในพืน้ที่จังหวัด
ปัตตาน ี

-ส านักปลัดฯ 
-กองช่าง 

 

-กองคลัง 
-กองแผน 

 
 

 รัอยละ 2 2.ส่งเสริม สนับสนนุ 
ป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัต ิ

-โครงการจัดซือ้วัสดุในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธาณ
ภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ 
-โครงการชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง 
-โครงการหนึง่ต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 

กองช่าง กองคลัง 

 รัอยละ 2 3.ก่อสร้างปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาระบบระบาย
น้ า 

-โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) 
ผนังกัน้น้ าทะเล คสล.  
-โครงการขดุลอกคลองใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่
และทรัพยากร 
ธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

พัฒนาเศรษฐกิจ
และเอาชนะ
ความยากจน 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

64 66 68 70 72 รัอยละ 2 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
วิสาหกิจชมุชนและ
โครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

-โครงการส่งเสรมิสตรมีี
อาชีพกลุม่แม่บ้านเกษตร     
มุสลีมะห ์

กองแผนฯ -กองคลัง 
-ส านักปลัดฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
98 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

 
          ร้อยละ 2 2. สนับสนนุให้มีตลาด

กลางจ าหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน
ในท้องถิ่นและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ตลาด 

-โครงการพัฒนาศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP จังหวัดปัตตานีที่จะ
ได้รับถ่ายโอนจากจังหวัด
ปัตตาน ี
-โครงการก่อสร้างตลาด
กลางสินค้าเกษตรจังหวดั
ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

 ร้อยละ 2 3. ส่งเสรมิสนับสนนุความ
เข้มแข็งชุมชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวิธีสหกรณ์เป็น
แนวทางด าเนินงาน 

-โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรในพื้นที่จังหวัด
ปัตตาน ี
-โครงการพัฒนาขับเคลือ่น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดปัตตาน ี

กองคลัง  

การพัฒนาสังคม 
ชุมชนที่น่าอยู่
และทรัพยากร
ธรรม 
ชาติอุดมสมบูรณ์
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
สังคมและความ
มั่นคง 

พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนทกุ
กลุ่มวัยให้ความ
สนใจ ต้องการ
ออกก าลังกาย
และเลน่กฬีาเพือ่
รักษาสุขภาพ 

 64 66 68 70 72 ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
กิจกรรมด้านกฬีา
นันทนาการให้กับ
ประชาชนทกุระดับและ
พัฒนาทกัษะกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

-โครงการกีฬา อบจ.คัพ 
ภาคใต้ประจ าปี 
-โครงการจดัหาอุปกรณก์ีฬา
สนับสนุนการออกก าลังกาย
ของประชาชน เยาวชนใน
พื้นที่จงัหวัดปัตตาน ี

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศึกษาฯ 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

999 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

          ร้อยละ 2 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
ก่อสร้างและปรับปรุง
สนามกีฬาสถานที่
นันทนาการ 

-โครงการปรับปรุงสนาม
ฝึกซ้อมฟตุบอลกฬีาประเภท
อื่น ๆ บริเวณสนามกีฬา
กลาง อบจ.ปัตตาน ี

กองช่าง กองคลัง 

 ร้อยละ 2 3. ก่อสร้างปรับปรุง
สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งทอ่งเที่ยวของ
ประชาชน 

-โครงการก่อสร้างศูนย์วทิย
ศาสตร์เพือ่การศึกษา 
-โครงการปรับปรุงศนูย์ศิลปา
ชีพต าบลพิเทนในพระราช
ด าร ิ

-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 

-กองคลัง 

 ร้อยละ 2 4. ปรับปรุง พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
แหล่งโบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

-โครงการส ารวจและจดัท า
ผังเมืองแหล่งทอ่งเที่ยว 
-โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว 
แคปซีลทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว 
-โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 

กองช่าง กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
100 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

          ร้อยละ 2 5. ส่งเสรมิประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
โดยให้ชุมชนมีสว่นร่วมใน
การท่องเที่ยว 

-โครงการสนับสนนุการ
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานทีาง
สื่อทีวแีละสิ่งพมิพ ์

-ส านักปลัดฯ 
-กองคลัง 

 

-กองการศึกษาฯ 
-กองแผนฯ 

 

การพัฒนา
สังคม ชุมชนที่
น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอุดม
สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน 

การพัฒนาด้าน
สังคมและ
ความมั่นคง 

ส่งเสริมการรกัษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการ
ป้องกันภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

64 66 68 70 72 ร้อยละ 2 1. ส่งเสรมิ สนับสนุน
กิจกรรมด้านการรกัษา
ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-โครงการฝกึอบรม
ข้าราชการลกูจ้างและ
พนักงานจ้างของ อปจ.ปน 
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

-ส านัดปลัดฯ 
-กองช่าง 

-กองคลัง 
-กองแผนฯ 

 

 ร้อยละ 2 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนและ
จัดให้มีระบบรกัษาความ
สงบเรียบร้อยให้เกดิขึ้น
ภายในจังหวัด 

-โครงการจ้างเหมาตขีีดเสน้
จราจร 
-โครงการจ้างเหมาจัดท าป้าย
จราจรถนนถ่ายโอน โดย
ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจราจร 
ป้ายหมู่บ้าน ป้ายบังคับ ป้าย
หลักโค้ง 
-โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
หลักกนัโค้ง หลกักโิลเมตร  
GUARD RAIL เครื่องหมาย
จราจร 
บนพื้นทางถ่ายโอน 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
 อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

           3. การเสรมิสร้างความ
สามัคคีอันดีต่อกันเพื่อให้
เกิดความเข้าใจของคนใน
ชาต ิ

-โครงการฝกึอบรมพลัง
มวลชนร่วมแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนใต ้
-โครงการเสริมสร้างสังคม
สันติสุข 
 

-กองคลัง 
-กองกิจการ 

สภาฯ 

-ส านักปลัดฯ 
-กองการศกึษา 

-กองแผนฯ 
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ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. พัฒนาการศึกษาและสังคม
ให้มีคุณภาพ  

1.ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  

แผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป  
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองกิจฯ 
3.กองแผน 
4. กองช่าง 
5.กองการ 
ศึกษาฯ 
 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

  2. ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม  

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงาน
สาธารณสุข 
3. แผนงานสังคม
สงเคราะห์  
4. แผนงานเคหะ
ชุมชน 
5. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 
6. แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
7. แผนงานการ
พาณิชย์ 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองกิจฯ 
3.กองแผน 
4.กองช่าง 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

  3. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2. แผนงานการ
พาณิชย์ 

1.กองคลัง 
2.กองช่าง 
 

1.กองคลัง 
2.กองช่าง 
 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ได้มาตรฐาน 

1.ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานเคหะ
ชุมชน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

กองช่าง 
 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองแผนฯ 
3.กองคลัง 
 

   2.ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.กองแผน 
2.กองช่าง 

กองคลัง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

3. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองช่าง 1.กองคลัง 
2.กองแผนฯ 
3.ส านักปลัดฯ 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานการเกษตร 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
 

1.กองคลัง 
2.กองแผน 

4. พัฒนาเศรษฐกิจ
และเอาชนะความ
ยากจน  

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.กองแผน 
2.กองช่าง 
 
 
 

1.กองคลัง 
2.ส านักปลัดฯ 

5. พัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ   
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.กองช่าง 
2.กองการ 
ศึกษาฯ 

1.กองคลัง 
2.ส านักปลัดฯ 

6. ส่งเสริมการรักษา
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข  

 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.ส านักปลัดฯ 
2.กองคลัง 
4. กองช่าง 
3.กองการ 
ศึกษาฯ 
 

1.กองช่าง 
2.กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 51        48,310,100      26        34,746,000      26        44,920,800      25        18,920,800      25        18,920,800      153      165,818,500      
  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  
  1.3 แผนงานการศึกษา 96        32,304,150      71        18,756,480      79        19,598,780      76        18,968,780      75        18,968,780      397      108,596,970      
  1.4 แผนงานสาธารณสุข 7          18,100,000      7          18,100,000      3          1,400,000       3          1,400,000       3          1,400,000       23        40,400,000       
  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6          2,300,000       6          1,800,000       4          2,250,000       4          2,250,000       4          7,650,000       24        16,250,000       
  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6          4,500,000       7          98,837,000      10        10,944,000      5          4,503,000       3          744,000          31        119,528,000      
  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26        13,739,600      20        13,140,700      19        13,552,100      13        11,165,000      9          10,350,000      87        61,947,400       
  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 16        9,274,530       16        10,856,000      16        8,555,800       11        6,450,000       11        6,450,000       70        41,586,330       
  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11        10,128,500      2          80,000           7          23,748,000      5          56,900,000      4          14,098,000      29        104,954,500      
  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  
  1.11 แผนงานการพาณิชย์ 7          2,274,000       3          2,301,000       8          1,962,500       3          989,500          3          989,500          24        8,516,500         
  1.12 แผนงานงบกลาง 1          120,000          1          120,000          1          120,000          1          120,000          1          120,000          5          600,000           

รวม 227      141,050,880   159      198,737,180   173      127,051,980   146      121,667,080   138      79,691,080     843      668,198,200     
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ.01



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
  2.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - -       -                  
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  
  2.3 แผนงานการศึกษา 2          800,000          7          2,380,000       3          580,000          -       -                -       -                12        3,760,000         
  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  
  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 11        47,230,000      6          13,254,000      5          9,921,000       -       -                -       -                22        70,405,000       
  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          75,000           1          75,000           1          200,000          1          100,000          1          150,000          5          600,000           
  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - -       -                  
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 118      535,982,500    90        501,181,803    47        223,588,000    27        102,236,000    19        93,976,000      301      1,456,964,303   
  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  
  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  
  2.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 132      584,087,500   104      516,890,803   56       234,289,000   28       102,336,000   20       94,126,000     340      1,531,729,303  
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ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
  3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - -       -                  
  3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  
  3.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - -       -                  
  3.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  
  3.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  
  3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          100,000          2          600,000          3          1,400,000       3          1,150,000       3          1,150,000       12        4,400,000         
  3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - -       -                  
  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - 1          82,400           - - - - 1          82,400             
  3.10 แผนงานการเกษตร 32        58,486,500      15        37,488,500      15        15,798,000      4          2,641,000       2          100,000          68        114,514,000      
  3.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  
  3.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 33       58,586,500     17       38,088,500     19       17,280,400     7         3,791,000      5         1,250,000      81       118,996,400     
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ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
   ความยากจน
  4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - -       -                  
  4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  
  4.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - -       -                  
  4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  
  4.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  
  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3          149,000          2          445,000          4          1,020,000       2          800,000          2          800,000          13        3,214,000         
  4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1          1,500,000       -       -                -       -                -       -                -       -                1          1,500,000         
  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - -       -                  
  4.10 แผนงานการเกษตร -       -                2          150,800          -       -                -       -                -       - 2          150,800           
  4.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - -                -       -                  
  4.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 4         1,649,000      4         595,800         4         1,020,000      2         800,000         2         800,000         16       4,864,800        
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ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
   และส่งเสริมการท่องเท่ียว
  5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1          250,000          1          250,000          1          300,000          1          300,000          1          300,000          5          1,400,000         
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  
  5.3 แผนงานการศึกษา 2          100,000          2          120,000          2          120,000          -       -                -       -                6          340,000           
  5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  
  5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  
  5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1          1,200,000       - - - - 1          1,200,000         
  5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  
  5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 15        105,890,000    9          90,100,900      10        35,870,000      7          74,958,000      4          65,182,000      45        372,000,900      
  5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - -       -                  
  5.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  
  5.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  
  5.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 18       106,240,000   12       90,470,900     14       37,490,000     8         75,258,000     5         65,482,000     57       374,940,900     
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง
   และเสริมสร้างสันติสุข
  6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - - - - - - - -       -                  
  6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11        8,217,000       9          11,580,000      4          650,000          4          650,000          4          600,000          32        21,697,000       
  6.3 แผนงานการศึกษา 2          30,000           2          30,000           2          30,000           2          30,000           2          30,000           10        150,000           
  6.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  
  6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  
  6.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  
  6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1          150,000          1          150,000          2          160,000          2          160,000          2          160,000          8          780,000           
  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -       -                -       -                2          520,000          2          520,000          2          520,000          6          1,560,000         
  6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1          432,000          1          432,000          1          432,000          1          432,000          1          432,000          5          2,160,000         
  6.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  
  6.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  
  6.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 15       8,829,000      13       12,192,000     11       1,792,000      11       1,792,000      11       1,742,000      61       26,347,000      
รวมท้ังส้ิน 429       900,442,880     309       856,975,183     277       418,923,380     202       305,644,080     181       243,091,080     1,398    2,725,076,603    
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   1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการจัดงานเน่ือง เพ่ือเป็นการร่วมน้อม จัดงานในรอบปี 300,000     300,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม ส านักปลัดฯ
ในวันรัฐพิธี และราชพิธี ร าลึก และสดุดี ในวโรกาสต่างๆ กิจกรรมน้อมร าลึก สืบสานในงานรัฐพิธี

ในพิธีการต่างๆ เช่น งานวันจักรี และสดุดีในวัน อันดีงามและการจัดงาน
วันฉัตรมงคล เป็นต้น รัฐพิธีและวันราชพิธี ตามวาระโอกาส

ต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย วันส าคัญ
2 โครงการจัดงานวันเฉลิม เพ่ือน้อมร าลึกใน สนับสนุนการจัดงาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัดฯ

พระชนมพรรษา พระมหากรุณาธิคุณ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้น้อมร าลึกถึง จงรักภักดีต่อสถาบัน
เน่ืองในโอกาสวันคล้าย พระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์
วันพระราชสมภพ ตามโครงการฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
ของพระมหากษัตริย์ ได้ตามเป้าหมาย
และพระบรมวงศานุวงศ์

3 โครงการสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน สนับสนุนในการ 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมท่ีจัดข้ึน ส านักปลัดฯ
การจัดงานต่างๆ ในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน ด าเนินการของ อบจ. กิจกรรมขององค์กร ประสบความส าเร็จ
ขององค์การบริหาร หน่วยงานราชการ ตามวาระและโอกาส และเป็นท่ีพึงพอใจ
ส่วนจังหวัด หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ราชการและอ่ืนๆ ของการจัดกิจกรรม 110

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02



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

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

4 โครงการจัดเตรียมการ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ จัดเตรียมการรับเสด็จฯ 300,000 350,000 600,000 600,000 600000 เตรียมการรับเสด็จ ข้าราชการ หน่วยงาน ส านักปลัดฯ
รับเสด็จฯ สมเด็จ จงรักภักดีต่อสถาบัน ในโอกาสเสด็จทรง ตกแต่งด้านอาคาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
พระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ พระราชกรณีกิจในจังหวัด สถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนท่ัวไป
และพระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหากรุณาธิคุณ ปัตตานี และอบจ.ปัตตานี เป็นไปด้วยความ ได้ร่วมกันแสดงความ

ของพระบรมวงศานุวงศ์ เรียบร้อย ร้อยละ 80 จงรักภักดีต่อสถาบัน
เน่ืองในโอกาสเสด็จปฏิบัติ พระมหากษัตริย์
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ี
จังหวัดปัตตานี

5 โครงการจัดงาน เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม จัดกิจกรรมสันทนาการ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       บุคลากรใน อบจ.  สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
วันสถาปนาองค์การ ของ อบจ. และสร้าง กิจกรรมทางศาสนา มีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหว่างข้าราชการ 
บริหารส่วนจังหวัด ความสามัคคี ระหว่าง และนิทรรศการ อย่างท่ัวถึง ลูกจ้าง และ ส.อบจ.
ปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้าง ของ อบจ.ปน. 

และ ส.อบจ.
6 โครงการก าจัดปลวก - เพ่ือรักษาทรัพย์สิน บ้านพักข้าราชการ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ก าจัดปลวกตาม ก าจัดปลวกได้หมด ส านักปลัดฯ

ของทางราชการ และลูกจ้าง อาคาร จ านวนคร้ังได้ตาม ภายในอาคารส านักงาน
ให้สามารถใช้งาน ส านักงาน และสถานท่ี ก าหนดระยะเวลา บ้านพักข้าราชการ
ได้ตามปกติ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และลูกจ้างและบริเวณ
- เพ่ือป้องกันและก าจัด ของ อบจ.ปัตตานี สถานท่ีท่ีอยู่ในความ
ปลวกและแมลง รับผิดชอบอบจ.ปัตตานี
บริเวณอาคารส านักงาน
และบริเวณอาคาร
สถานท่ี ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบจ.ปน.
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

7 โครงการจัดท าส่ือ เผยแพร่ และประชา- จ้างเหมาบริการ 6,000,000   6,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ
ประชาสัมพันธ์องค์การ สัมพันธ์กิจกรรมงานต่าง ๆ โดยจัดท าโปสเตอร์ ทราบผลการด าเนิน ผลการด าเนินกิจกรรม
บริหารส่วนจังหวัด ของ อบจ. ให้ประชาชน โฆษณา หรืองานอ่ืน ๆ กิจกรรมของ อบจ. ด้านต่าง ๆ
ปัตตานี รับรู้ท่ัวกัน ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ิมข้ึน

8 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ ปรับปรุงฐานข้อมูล/ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       มีประชาชนและ อบจ.ปัตตานี ได้มีการ ส านักปลัดฯ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์/ ของ อบจ.ปัตตานี เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต ผู้สนใจเข้าชม ปรับปรุงและพัฒนา
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้บริการต่างๆ แก่ เพ่ือเพ่ิมสัญญาณ เว็บไซต์ปีละ เว็บไซต์อย่างต่อเน่ือง
ขององค์การบริหาร ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้ครอบคลุม ไม่ต่ ากว่า 100 คน ประชาชนสามารถติดต่อ
ส่วนจังหวัดปัตตานี และผู้ท่ีสนใจในรูปแบบ ส่ือสารและเข้าถึงข้อมูล

ของการส่ือสารสองทาง ของ อบจ.ปัตตานีผ่าน
ให้เกิดประสิทธิภาพ บริการทางอินเตอร์เน็ต

9 โครงการปณิธานความดี - เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ คณะผู้บริหารองค์การ 200,000     200,000     - - - ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม บุคลากรขององค์การ ส านักปลัดฯ
ปีมหามงคล” พระบาทสมเด็จ บริหารส่วนจังหวัด ได้แสดงออกถึงความ บริหารส่วนจังหวัด

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ ปัตตานี สมาชิกสภา จงรักภักดี และน้อม ปัตตานี ได้ร่วมกัน
พระนางเจ้าฯ พระบรม องค์การบริหาร ร าลึกถึงพระมหา แสดงออกซ่ึงความ
ราชินีนาถ และพระบรม ส่วนจังหวัดปัตตานี กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด จงรักภักดี แด่องค์
วงศานุวงศ์ ข้าราชการ ลูกจ้าง มิได้ พระบาทสมเด็จ
- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ประจ า พนักงานจ้าง พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
ประโยชน์จากกิจกรรม และบุคลากรของ พระนางเจ้าฯ พระบรม
ความดีเพ่ือสังคม องค์การบริหาร ราชินีนาถ และพระบรม
และสาธารณะท่ีบุคลากร ส่วนจังหวัดปัตตานี วงศานุวงศ์ เพ่ือถวาย
ขององค์การบริหาร เป็นพระราชกุศล
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ในโอกาส มหามงคล
ร่วมกัน และเป็นแนวทางในการ

พัฒนาต่อไป
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

10 โครงการจ้างคนพิการ เพ่ือให้คนพิการ คนพิการในพ้ืนท่ี 108,000     108,000     108,000     108,000     108,000     ร้อยละ 80 ของ คนพิการมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัดฯ
ท างาน ได้มีโอกาสท างาน จังหวัดปัตตานี คนพิการมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน

หรือด ารงชีวิตในสังคม ท่ีดีข้ึน
อย่างเต็มศักยภาพ

11 โครงการจ้างนักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ผู้มีวุฒิ 36,000       180,000     180,000     180,000     180,000     นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
นักศึกษาท างานในช่วง ให้นักเรียนนักศึกษา การศึกษาไม่ต่ ากว่า ได้รับการจ้างงาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ปิดภาคเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80 ประโยชน์

ประโยชน์ และสามารถ (จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3) นักเรียน นักศึกษา
สร้างประสบการณ์ และอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี มีรายได้ระหว่าง
ในการท างาน ปิดภาคเรียน และมี

ประสบการณ์ในการ
ท างาน

12 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ จัดฝึกอบรม สัมมนา 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของบุคลากร ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ส านักปลัดฯ
องค์การบริหาร ต่าง ๆ ให้แก่ลูกจ้าง ให้กับลูกจ้าง พนักงาน ได้รับความรู้และ มีสมรรถนะและความ
ส่วนจังหวัดปัตตานี และพนักงานจ้าง องค์การ จ้างองค์การบริหารส่วน ประสบการณ์ เพ่ือน ามา มุ่งม่ันในการปฏิบัติ
หลักสูตร "เพ่ิมประสิทธิ- บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ ใช้ในการปฏิบัติงาน ราชการความรู้ท่ีได้ไปปรับ
ภาพการปฎิบัติราชการ ทัศนศึกษาดูงาน ใช้กับภาระหน้าท่ี
ให้กับลูกจ้างและพนักงาน
จ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี"
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13 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรองค์การ จัดฝึกอบรมสัมมนา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ข้าราชการ ส านักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้กับคณะผู้บริหาร ของบุคลากร มีสมรรถนะและ
จังหวัดปัตตานี หลักสูตร ได้รับการพัฒนา สมาชิกสภา อบจ. ได้รับความรู้และ ความมุ่งม่ันในการ
"เพ่ิมประสิทธิภาพ สมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ประสบการณ์ ปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติราชการ" และให้เห็นถึงศักยภาพ พนักงานจ้าง และ เพ่ือน ามาใช้ สามารถน าความรู้

และสามารถดึงศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงาน ท่ีได้ไปปรับใช้
ของตนเองมาใช้ในการ ขององค์การบริหารส่วน กับภาระหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้อย่างมี จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ และทัศนศึกษาดูงาน

14 โครงการป้องกัน - เพ่ือให้ความรู้แก่ ข้าราชการ พนักงานจ้าง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ พนักงาน ส านักปลัดฯ
การกระท าผิดวินัย ข้าราชการพนักงานจ้าง และลูกจ้างในสังกัด จ้าง และลูกจ้าง จ้าง และลูกจ้างองค์การ
ของข้าราชการ และลูกจ้าง เก่ียวกับวินัย องค์การบริหารส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ บริหารส่วนจังหวัด
พนักงานจ้าง และจริยธรรมของ จังหวัดปัตตานี 60 ได้รับความรู้ ปัตตานี ได้รับความรู้
และลูกจ้างองค์การ ข้าราชการองค์การ ความเข้าใจเก่ียวกับ เก่ียวกับวินัยและ
บริหารส่วนจังหวัด บริหารส่วนจังหวัด วินัยและจริยธรรม จริยธรรมของข้าราชการ
ปัตตานี ปัตตานี ข้าราชการ และมีจิตส านึกท่ีดี

- เพ่ือรณรงค์การรักษา
วินัยและจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี
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15 โครงการอบรมเพ่ือ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 600,000     600,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความเข้าใจเก่ียวกับ บุคลากรองค์การบริหาร ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
องค์การบริหาร ระเบียบกฎหมาย ส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระเบียบ 
ส่วนจังหวัดปัตตานี และวิธีการปฏิบัติงาน เก่ียวกับระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติ

ให้บุคลากร อบจ. และกฎหมายท่ีใช้ ราชการได้ถูกต้อง และมี
สามารถน าไปปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

16 โครงการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จัดอบรมสมาชิกสภา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ร้อยละ 80 ของบุคลากร ท าให้สมาชิกสภา อบจ. ส านักปลัดฯ
สัมมนาผู้บริหาร สร้างวิสัยทัศน์ท่ีดี อบจ. และข้าราชการ ได้มีความรู้และวิสัยทัศน์ และข้าราชการมี
สมาชิกสภา อบจ. แก่สมาชิกสภา อบจ. พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ท่ีกว้างไกล วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล
และข้าราชการองค์การ และข้าราชการ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

17 โครงการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี อบรมเชิงปฏิบัติการ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 60 ผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
ภาษามือให้กับ บุคลากรภาครัฐและ ภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน อบรมสามารถใช้ภาษา มีความรู้ความสามารถ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เอกชน ได้มีความรู้ เพ่ือการส่ือสาร มือไทย ระดับพ้ืนฐานได้ ทางภาษามือไทย และ

ความสามารถทางภาษา ช่วยเหลือคนหูหนวก
มือไทย เพ่ือช่วยเหลือคน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
หูหนวกเข้าถึงข้อมูล และการบริการสาธารณะ
ข่าวสาร และการบริการ ต่าง ๆ ได้
สาธารณะต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง
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18 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี จัดอบรมให้กับ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     บุคลากรองค์การ บุคลากรได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนา ให้บุคลากรสามารถ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า บริหารส่วนจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ศักยภาพบุคลากร น าหลักคุณธรรม และพนักงาน อบจ. ปัตตานีได้น าความรู้ ราชการ โดยน าหลัก
ในสังกัดองค์การบริหาร จริยธรรมมาใช้ในการ ปัตตานี คู่คุณธรรมในการ คุณธรรมมาพัฒนา
ส่วนจังหวัดปัตตานี ด าเนินชีวิต และรู้จัก ปฏิบัติราชการ ควบคู่กันให้เกิด

การท างานเป็นทีม ด้วยความโปร่งใส ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
19 โครงการจัดซ้ือกล้อง 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์  -  - 1,200,000    -  - มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามารถดูแลรักษา ส านักปลัดฯ

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการสอดส่องเฝ้าระวัง วงจรปิด (CCTV) (CCTV) จ านวน 17 ชุด ความปลอดภัย 
ดูแลรักษาความปลอดภัย จ านวน 17 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดต้ัง สอดส่องและเฝ้าระวัง 
แก่บุคลากรภายใน บริเวณส านักงานองค์การ การเกิดเหตุร้ายและการ
หน่วยงาน ตลอดจนผู้มา บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ก่อวินาศภัยในพ้ืนท่ี
ติดต่อราชการ บริเวณส านักงานองค์การ
2.เพ่ือป้องกันและควบคุม บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และสามารถใช้เป็นข้อมูล
และทรัพย์สิน ในบริเวณ หรือพยานหลักฐาน
พ้ืนท่ีส านักงานองค์การ ประกอบในการ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พิจารณาคดีได้
3.เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
หรือพยานหลักฐาน
ประกอบในการ
พิจารณาคดี
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20 โครงการเลือกต้ังสมาชิก - เพ่ือส่งเสริมและ จัดการเลือกต้ังสมาชิก 20,000,000 20,000,000 25,000,000 200,000     200,000     ประชาชนใช้สิทธิ ประชาชนได้ท าหน้าท่ี ส านักปลัดฯ
สภาองค์การบริหาร เผยแพร่การปกครอง สภา อบจ.ปัตตานี ออกเสียงเลือกต้ัง ของชนชาวไทยและได้
ส่วนจังหวัดปัตตานี ระบอบประชาธิปไตย และนายก อบจ. ไม่น้อยกว่า 70% ผู้บริหาร และ ส.อบจ.
และนายกองค์การ อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นไปด้วยความ ของจ านวนผู้มีสิทธิ ท่ีมีความรู้ความสามารถ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นประมุข เรียบร้อยโดยสุจริต เลือกต้ัง และมีบัตร ในการพัฒนาท้องถ่ิน
ปัตตานี - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ และเท่ียงธรรม เสียไม่เกิน 3%

รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย
- เพ่ือให้การได้มาซ่ึง
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
และ ส.อบจ. เป็นไปด้วย
ความบริสุทธ์ิ 
และยุติธรรม

21 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือร าลึกถึงพระมหา ผู้บริหาร ส.อบจ. 50,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ร้อยละ 80 ของผู้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส านักปลัดฯ
วันท้องถ่ินไทย กรุณาธิคุณแห่งพระบาท และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการ ได้ร าลึกถึงพระมหา

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ขององค์การบริหาร ได้ร าลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณองค์แห่ง
เจ้าอยู่หัวท่ีได้ทรง ส่วนจังหวัดปัตตานี กรุณาธิคุณองค์แห่ง พระบาทสมเด็จพระจุล
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 จัดต้ังให้มีสุขาภิบาล พระจุลจอมเกล้า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เป็นแห่งแรกของ เจ้าอยู่หัวและ ตระหนักถึงบทบาท
ประเทศไทย และเพ่ือ ตระหนักถึงบทบาท ของตนในการบริการ
เผยแพร่บทบาทภารกิจ ของตน ประชาชนและพัฒนา
ผลงานและความส าคัญ ชุมชน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี
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22 โครงการจัดซ้ือรถ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จัดซ้ือรถพยาบาล 10,000,000  -  -  -  - ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ความช่วยเหลือเบ้ืองต้น ฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุน การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ 
(รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย) ยามบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ให้แก่หน่วยงานราชการ ยามบาดเจ็บ/เจ็บป่วย ยามบาดเจ็บ/เจ็บป่วย

ฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ได้ร้อยละ 80 ได้อย่างทันท่วงที
23 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้มีสภาพ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000        -  -  -  - การปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการ ส านักปลัดฯ

ปรับอากาศ แวดล้อมท่ีดีในการ แยกส่วน ชนิดแขวน มีประสิทธิภาพ ท างาน
ท างาน ขนาดไม่ต่ ากว่า เพ่ิมมากข้ึน

24,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง

24 โครงการจัดซ้ือรถ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือรถบรรทุก 787,000      -  -  -  - สามารถติดต่อ เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ
บรรทุก (ดีเซล) ราชการ ขนาด 1 ตัน ราชการได้สะดวก คล่องตัวในการ

แบบดับเบ้ิลแค็บ และรวดเร็วย่ิงข้ึน ปฏิบัติงาน
25 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000   - - -  - สามารถติดต่อราชการ เกิดความสะดวกและ ส านักปลัดฯ

(รถตู้) ได้สะดวกและรวดเร็ว คล่องตัวในการ
ย่ิงข้ึน ปฏิบัติงาน

26 โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโทรทัศน์สีจอแบน 50,000       - - -  - การปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพ
จ านวน 1 เคร่ือง และ ร้อยละ 90 
ขนาดไม่น้อยกว่า 46 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง

27 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะท างาน 13,000        -  -  -  - มีโต๊ะท างาน เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
ท างานแบบเหล็กปิดผิว ราชการ แบบเหล็กปิดผิวด้วย เพียงพอในการ และรวดเร็วในการ
ด้วยพีวีซี พีวีซี มีขนาด 3 ล้ินชัก ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงาน

จ านวน 2 ชุด
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28 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 200,000      -  -  -  - มีโต๊ะอเนกประสงค์ การประชุม และการ ส านักปลัดฯ
อเนกประสงค์ ความคล่องตัวในการ จ านวน 50 ตัว  พร้อมใช้ปฏิบัติงาน จัดงานต่างๆ 

และเพ่ือให้การประชุม,  เป็นระเบียบเรียบร้อย
ปฏิบัติงาน การจัดงาน และเกิดความคล่องตัว
รัฐพิธี และการจัดงาน
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

29 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเก้าอ้ี 30,000        -  -  -  - มีเก้าอ้ี ระดับ 3-6 เกิดความสะดวก ส านักปลัดฯ
ราชการ ระดับ 3-6 พร้อมในการ ในการท างาน

จ านวน 5 ตัว ปฏิบัติงาน
30 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 200,000      -  -  -  - มีเก้าอ้ีพลาสติก การประชุมและการ ส านักปลัดฯ

พลาสติก ความคล่องตัวในการ จ านวน 500 ตัว ท่ีเพียงพอในการ จัดงานต่างๆ 
ปฏิบัติงานและเพ่ือให้ ปฏิบัติงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย
การประชุม,การจัดงาน และเกิดความคล่องตัว
รัฐพิธี และการจัดงาน
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

31 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 13,200        -  -  -  - การปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงาน ส านักปลัดฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธิภาพเพ่ิม มีประสิทธิภาพ

จ านวน 4 เคร่ือง มากข้ึน ร้อยละ 80

119



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

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

32 โครงการฝึกอบรมการ           เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ จัดอบรมให้ความรู้บทบาท 200,000     100,000     200,000     200,000     200,000     จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจการสภาฯ 
พัฒนาทักษะประชุมสภา ฝึกอบรมได้ทราบ ในการประชุม และ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ในกระบวน
ท้องถ่ินกับบทบาทสภา กระบวนการและข้ันตอน ระเบียบ กฎหมาย และระเบียบ  กฎหมาย การและข้ันตอนในการ 
ท้องถ่ินยุคใหม่ในการ เก่ียวกับการประชุมสภา ท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหาร เก่ียวกับการประชุมสภา ประชุมสภา
พิจารณาข้อบัญญัติ องค์การบริหาร ท้องถ่ิน ประธานสภา อบจ. ได้อย่างถูกต้อง
งบประมาณรายจ่าย ส่วนจังหวัด อบจ. เลขานุการสภา  
ประจ าปี อบจ. สมาชิกสภา อบจ.

หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
จ านวน 50 คน

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ แกนน าเครือข่ายศูนย์ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ประชาชนร้อยละ 70 - แกนน าชุมชนสามารถ กองแผนฯ
ในการจัดท าแผนชุมชน เรียนรู้การจัดท าแผน บูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในการพัฒนา ขับเคล่ือนการจัดท าแผน

ชุมชน พิเศษ 5 จ.ชายแดนใต้  ชุมชน ท้องถ่ิน ชุมชนเบ้ืองต้นได้
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ศูนย์การศึกษาและพัฒนา และเช่ือมโยง สู่การ - แกนน ามีทักษะความรู้
ทักษะความรู้ ให้กับ อปท. ธรรมาธิปไตย วางแผนพัฒนาจังหวัด ในการจัดท าแผนชุมชน

และเครือข่ายชุมชน ปัตตานี ของตนเอง
ศรัทธาจาก 19 ต าบล - เกิดความเข้มแข็ง
และผู้น า 4 เสาหลัก ในชุมชนและมีแนวทาง
คือ ผู้น าท้องถ่ิน ในการพัฒนาท้องถ่ิน
ผู้น าท้องท่ี และผู้น า - ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ธรรมชาติ จ านวนท้ังส้ิน ส่วนร่วมในการบริหาร
95 คน ท้องถ่ิน
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34 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือวางกรอบแนวทาง ด าเนินการอบรม/จัดท า 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ประชาชนในพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนฯ
ท้องถ่ิน ในการพัฒนา อบจ. เวทีประชาคม แก้ไข จ.ปัตตานี สามารถ ปัตตานี สามารถพัฒนา

และประสานแผนพัฒนา เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง น าเสนอปัญหา และแก้ไขปัญหาให้กับ
อปท.ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาท้องถ่ิน ความต้องการสู่การจัดท า ประชาชนได้อย่างมี
กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาอ่ืน ๆ แผนพัฒนาต่าง ๆ ของ ประสิทธิภาพสูงสุด
และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติ อบจ.ปัตตานี

งานของ อบจ.ปัตตานี
35 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ฝึกอบรมให้ความรู้ 300,000     - - -  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองแผนฯ

และทัศนศึกษาดูงาน มีองค์ความรู้ในการ และทัศนศึกษาดูงาน โครงการได้น าความรู้ มีองค์ความรู้สามารถ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ พัฒนาท้องถ่ิน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการ พัฒนาท้องถ่ิน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ท่ีสอดคล้องกับทิศทาง -คณะกรรมการพัฒนา พัฒนา อบจ.ปัตตานี ท่ีสอดคล้องกับทิศทาง
ของ อบจ.ปัตตานี การพัฒนาในปัจจุบัน ทองถ่ิน การพัฒนาในทุกระดับ

-คณะกรรมการสนับสนุน และทุกสถานการณ์
การจัดท าแผนพัฒนา
ทองถ่ิน
-คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

36 โครงการจัดต้ังศูนย์เครือ เพ่ือเสริมสร้างความ - ประชุมช้ีแจงกรอบ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     ประชาชน ร้อยละ 70 ท้องถ่ินได้รับการแก้ไข กองแผนฯ
ข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา เข้มแข็งให้กับ อปท. แนวทางด าเนินงาน สามารถเข้าใจแนวทาง ปัญหา ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบูรณาการความ - จัดบริการสาธารณะ การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ชีวิตในทุก ๆ ด้าน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมมือ ระหว่าง ในด้านต่างๆ  เช่น ของ อปท.
หรือ Clinic Center ส่วนราชการในการแก้ไข ด้านกฎหมาย, การศึกษา,  

ปัญหาให้กับประชาชน สาธารณสุข, ส่งเสริม
อาชีพเป็นต้น

121



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

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

37 โครงการจัดซ้ือจอภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 8,600         - - -  - การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
แบบ LCD หรือ LED เป็นไปด้วยความสะดวก หรือ LED จ านวน ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว 2 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน
38 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 79,200       - - -  - การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เป็นไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวดเร็วในการ
รวดเร็ว โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน

ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพิวเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
จ านวน 4 ชุด

39 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 12,800       -  -  -  - การปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงาน กองแผนฯ
ส ารองไฟ เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธิภาพเพ่ิม มีประสิทธิภาพ

จ านวน 4 เคร่ือง มากข้ึน ร้อยละ 80
40 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 31,600       - - -  - การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED เกิดความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวดเร็วในการ
รวดเร็ว จ านวน 4 เคร่ือง ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน

41 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000       - - -  - การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ
สแกนเนอร์ เกิดความสะดวก จ านวน 1 เคร่ือง ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวดเร็วในการ

รวดเร็ว ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน
42 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพ่ือให้การการจัดเก็บ โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ 16,500       - - -  - การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวก กองแผนฯ

เอกสารมีความเป็น เอกสารแบบานเปิด ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และรวดเร็วในการ
ระเบียบเรียบร้อย 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน

43 โครงการเช่าเคร่ืองถ่าย เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 130,000     130,000     154,800     154,800     154,800     การปฏิบัติงานมี เกิดความสะดวกและ กองคลัง
เอกสาร เกิดความคล่องตัว จ านวน 3-5 เคร่ือง ประสิทธิภาพเพ่ิม รวมเร็วในการ

ถูกต้องและรวดเร็ว มากข้ึนร้อยละ 80 ปฏิบัติงาน
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44 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 77,400       - - -  - ร้อยละ 80 ของ การปฏิบัติงาน กองคลัง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน เป็นไปด้วยความสะดวก ขนาด 18.5 น้ิว ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก เป็นไปอย่างมีระเบียบ
ประมวลผลพร้อมชุด รวดเร็ว จ านวน 3 เคร่ือง และรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ความคล่องตัว
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพิวเตอร์  พร้อมแผ่น
CD-ROM ชุดติดต้ัง

45 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 9,600         - - -  - ร้อยละ 80 ของ การปฏิบัติงาน กองคลัง
ส ารองไฟ ขนาด 800 AV เป็นไปด้วยความสะดวก ขนาด 800 AV ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก เป็นไปอย่างมีระเบียบ

รวดเร็ว จ านวน 3 เคร่ือง และรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิด
ความคล่องตัว

46 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่าย เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000     - - -  - การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ
เอกสารระบบดิจิตอล เป็นไปด้วยความสะดวก ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ภายใน
(ขาว-ด า) รวดเร็ว ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที

จ านวน 1 เคร่ือง
47 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,800       - - -  - การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ

คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เป็นไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ภายใน
พร้อมชุดโปรแกรม รวดเร็ว ประมวลผล พร้อมชุด

โปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

48 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200         - - -  - การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวก หน่วยตรวจสอบ
เคร่ืองส ารองไฟ เป็นไปด้วยความสะดวก ขนาด 800 AV มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ภายใน

รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง
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49 โครงการจัดซ้ือซุ้มเฉลิม เพ่ือใช้ในการรับเสด็จ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 240,000       -  -  -  - ติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ได้แสดงออกถึงความ ส านักปลัด
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้า และการปฏิบัติงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา จงรักภักดีต่อสถาบัน
อยู่หัวมหาวชิรลงกรณ ขององค์การบริหาร พร้อมติดต้ัง วชิรลงกรณ บดินทรเทพย พระมหากษัตริย์
บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนจังหวัดปัตตานี ขนาด 3.50 X 6.00 ม. วรางกูร เป็นไปด้วยความ และส านึกใน

จ านวน 2 ซุ้ม เรียบร้อย สวยงาม พระมหากรุณาธิคุณ
- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส และสมพระเกียรติ
ขนาด 2.20 X 3.60 ม.
- ติดต้ังตราสัญลักษณ์
วปร. สูง 1.00 ม.
- ครุฑ ขนาด 30 ซม.
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
ขนาด 1.00 ม.
- ฐานกรอบรูป ขนาด
3.50 X 1.40 ม.
- ป้ายทรงพระเจริญ
ไฟเบอร์กลาส ขนาด
0.36 X 2.00 ม.
- พระบรมฉายาลักษณ์
ขนาด 1.44 X 2.60 ม.
- โครงเหล็กยึดพ้ืนติดต้ัง
กรอบรูปและฐานรอง
ท้ังสองด้าน
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50 โครงการจัดซ้ือโต๊ะเตรียม เพ่ือใช้ในการรับเสด็จ โต๊ะข้างโซฟา จ านวน 7,200           -  -  -  - การจัดเตรียมห้องประทับ บุคลากรองค์การ ส านักปลัด
การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้า และการปฏิบัติงาน 2 ตัว ขนาด รับรองในการเตรียม บริหารส่วนจังหวัด
อยู่หัวมหาวชิรลงกรณ ขององค์การบริหาร 60 X 60 X 45 ซม. รับเสด็จสมเด็จพระเจ้า ปัตตานี
บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนจังหวัดปัตตานี โครงสร้างท าด้วยไม้ อยู่หัวมหาวชิรลงกรณ ได้แสดงออกถึงความ

บดินทรเทพยวรางกูร จงรักภักดีต่อสถาบัน
และพระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส านึกใน
สวยงาม และสมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ

51 โครงการปรับปรุง -เพ่ือแก้ปัญหาการ จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ 60,000       - - -  - -สามารถก าหนดขอบเขต -สามารถแก้ไขปัญหา ส านักปลัดฯ
ระบบเครือข่าย จัดสรรช่องทางการใช้ ปรับปรุงระบบเครือข่าย ของระบบเครือข่าย การจัดสรรช่องทาง
คอมพิวเตอร์ภายใน สัญญาณอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้อง คอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มๆ การใช้งานอินเตอร์เน็ต
ส านักงานองค์การบริหาร -เพ่ือให้ระบบเครือข่าย ประกอบด้วย ตามส่วนราชการ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนจังหวัดปัตตานี คอมพิวเตอร์ภายใน 1. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง -เจ้าหน้าท่ีของ อบจ. ได้

ส านักงานสามารถ เครือข่าย (Router) ปัตตานี สามารถเข้าสู่ -ระบบเครือข่าย
รองรับและจัดสรรการ จ านวน 1 เคร่ือง ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์สามารถ
เข้าการใช้งานสัญญาณ 2. อุปกรณ์กระจาย คอมพิวเตอร์ และใช้งาน รองรับและจัดสรร
อินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์ สัญญาณ (L2 Switch) อินเตอร์เน็ตได้อย่าง การเข้าใช้งานสัญญาณ
อิเลคทรอนิกส์องค์กร จ านวน 1 เคร่ือง เหมาะสม อินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์
จ านวน 200-500 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อิเลคทรอนิกส์ได้อย่าง
อุปกรณ์ (NAS) เหมาะสม
-เพ่ือปรับปรุงระบบ 4. ตู้ส าหรับจัดเก็บ -อบจ.ปัตตานี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีระบบเครือข่าย
ภายในส านักงาน และอุปกรณ์ จ านวน คอมพิวเตอร์ท่ีครอบคลุม
อบจ.ปัตตานี 1 ตู้
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52 โครงการจ้างเหมาบริการ 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ จ้างเหมาพนักงานท าความ 108,000     108,000 108,000 108,000 108,000 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 จ านวน 52 โครงการ 48,310,100    34,746,000    44,920,800    18,920,800    18,920,800    

51             26             26             25             25             
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   1.3 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้สอนศูนย์การ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  - 100,000      -  -  ผู้สอนศูนย์การ  ผู้สอนศูนย์การศึกษา กองคลัง
การการใช้หลักสูตร ศึกษาอิสลามประจ า การใช้หลักสูตรอิสลาม ศึกษาอิสลามประจ า อิสลามประจ ามัสยิด อุดหนุน
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีน มัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัด ศึกษาฟัรฎูอีนประจ า มัสยิด (ตาดีกา) ใน (ตาดีกา) ในสังกัดส านัก (ส านักงานการ
ประจ ามัสยิดระดับอิสลาม ส านักงานการศึกษา มัสยิดระดับอิสลามศึกษา สังกัดส านักงานการ งานการศึกษาเอกชน ศึกษาเอกชน 
ศึกษาตอนต้น เอกชนอ าเภอกะพ้อ ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ศึกษาเอกชนอ าเภอ อ าเภอกะพ้อ มีความรู้ จังหวัดปัตตานี
(อิบติดาอียะฮฺ) มีความรู้ความเข้าใจใน พุทธศักราช 2559/ กะพ้อ สามารถน า ความเข้าใจในการใช้ เพ่ือให้แก่
พุทธศักราช 2559/ การใช้หลักสูตรฯ ในการ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ความรู้ท่ีได้จากการ หลักสูตรฯ ในการจัดการ ส านักงานการ
ฮิจเราฮฺศักราช 1437 จัดการเรียนการสอนและ ให้กับผู้สอนศูนย์การ อบรมไปใช้ในการจัด เรียนการสอนและเป็น ศึกษาเอกชน 

เป็นแนวทางในการจัดท า ศึกษาอิสลามประจ า การเรียนการสอนและ แนวทางในการจัดท า อ.กะพ้อ ปัตตานี)
หลักสูตรสถานศึกษา มัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัด เป็นแนวทางในการจัด หลักสูตรสถานศึกษา

ส านักงานการศึกษา ท าหลักสูตรสถานศึกษา
เอกชนอ าเภอกะพ้อ  

2 โครงการเข้าร่วมงาน เพ่ือให้นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบุคลากร 45,000       45,000       45,000       45,000       45,000       นักเรียน ครู และบุคลากร นักเรียน ครู และบุคลากร กอง
มหกรรมทางวิชาการของ และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ
หน่วยงานอ่ืน ศึกษา ได้แลกเปล่ียน ปัตตานี ได้เข้าร่วมงาน ปัตตานี ร้อยละ 65 ได้รับ ได้เรียนรู้และพัฒนา

เรียนรู้ เพ่ิมวิสัยทัศน์ มหกรรมทางวิชาการ ประสบการณ์ใหม่ๆ ศักยภาพการท างาน
และประสบการณ์ในการ และได้ความรู้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ท างาน ในการจัดการเรียน

การสอน

127

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ
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3 โครงการเข้าร่วมงาน เพ่ือให้ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และบุคลากร 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     นักเรียน ครู และบุคลากร นักเรียน ครูและบุคลากร กอง
มหกรรมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาสังกัด อบจ. ทางการศึกษาของ ทางการศึกษาในสังกัด การศึกษาฯ
ท้องถ่ิน ศึกษา ได้แลกเปล่ียน ปัตตานี ได้เข้าร่วมงาน โรงเรียนในสังกัด ได้เรียนรู้และพัฒนา

เรียนรู้เพ่ิมวิสัยทัศน์ มหกรรมการจัดการศึกษา ร้อยละ 65ได้รับความรู้ ศักยภาพการท างาน 
และประสบการณ์ในการ ท้องถ่ิน และประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เกิดความสามัคคี
ท างาน ในหมู่คณะ

4 โครงการอบรมพัฒนา เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากร 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ข้าราชการครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการ กอง
คุณธรรม จริยธรรม และบุคลากรทางการ ทางการศึกษา สังกัด ทางการศึกษา ร้อยละ 80 ศึกษาได้รับความรู้ การศึกษาฯ
ข้าราชการครูและบุคลากร ศึกษา ให้มีความรู้ด้าน อบจ.ปัตตานี ได้เข้ารับ ได้รับความรู้ ด้านคุณธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ทางการศึกษา โรงเรียน คุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนา จริยธรรม และสามารถ ให้กับนักเรียนได้
ในสังกัด สามารถปรับเปล่ียน คุณธรรมจริยธรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

พฤติกรรมให้มีคุณธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรมท่ีดีข้ึน เพ่ือเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียน

5 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือให้ครูและนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     - นักเรียนท่ีเข้ารับการ ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในสังกัด มีความ อบจ.ปัตตานี ได้เข้าร่วม คัดเลือกผ่านเกณฑ์ท่ี ในสังกัด อบจ.ปัตตานี การศึกษาฯ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ต่ืนตัวในการค้นคว้า การแข่งขันคนเก่งในระดับ ก าหนด มีความกระตือรือร้น 
อปท. หาความรู้และพัฒนา ประเทศและสามารถสร้าง - นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน ในการค้นคว้าหาความรู้

ตนเองอยู่เสมอ และเพ่ือให้ ช่ือเสียงให้ตนเอง โรงเรียน มีผลการประเมิน เพ่ือพัฒนาการศึกษา
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม  และ อบจ.ปัตตานี ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกคน ให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน
การแข่งขันคนเก่งในระดับ ปัตตานี
ประเทศ

6 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ นักเรียนทุกคนด่ืมนม 1,331,760   1,400,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   นักเรียนทุกคนได้ด่ืมนม นักเรียนมีภาวะโภชนาการ กอง
แข็งแรงมีพัฒนาการ ทุกวันท าการ ท่ีดี การศึกษาฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 128
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7 โครงการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ครูและนักเรียนสังกัด 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน ครูและนักเรียนโรงเรียน กอง
และข้าราชการครูเพ่ือ ให้ครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.ปัตตานี เข้าร่วม ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์ ในสังกัด อบจ.ปัตตานี การศึกษาฯ
เข้าร่วมแข่งขัน ในสังกัดมีความต่ืนตัว โครงการแข่งขันทักษะ ท่ีก าหนด มีความกระตือรือร้น
ทักษะทางวิชาการของ ในการค้นคว้าหาความรู้ ทางวิชาการของ อปท. ในการค้นคว้าหาความรู้
อปท. ระดับภาคใต้ ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ ระดับภาคใต้ เพ่ือพัฒนาการศึกษา

ตามกิจกรรมทางวิชาการ ให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน
ท่ีก าหนดไว้

8 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก ครูและนักเรียนเข้าร่วม 1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   1,200,000   นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ กอง
แห่งชาติ และเยาวชนได้แสดงออก โครงการ จ านวน ได้รับความรู้ ความรู้ ประสบการณ์ การศึกษาฯ

ถึงความสามารถ 5,000 คน คือ ครู/ และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน และความสนุกสนาน 
ของตนเองและเพ่ือให้เด็ก นักเรียนสังกัด อบจ.ปน. จากการเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชน ได้รับความรู้ และสังกัด สนง.เขตพ้ืนท่ี 
ประสบการณ์ มีความ การศึกษาประถมศึกษา
สนุกสนานในการเข้าร่วม ปัตตานี เขต 1-3 
กิจกรรม การศึกษาเอกชน

9 โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ข้าราชการครู ข้าราชการครู บุคลากร 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       บุคลากรของโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร กอง
ก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับ บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและ ในสังกัดเข้าร่วมการ ทางการศึกษา การศึกษาฯ
ข้าราชการครู และพนักงานจ้างโรงเรียน พนักงานจ้าง โรงเรียน ปฐมนิเทศทุกคน และพนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการ ในสังกัดมีวิสัยทัศน์ ในสังกัด ได้เข้าร่วม โรงเรียนในสังกัด 
ศึกษา พนักงานจ้าง แนวคิด นโยบายในการ ปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค ปฏิบัติงานอย่างมี
ของโรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติงานไปในทิศทาง เรียนและงานให้สอดคล้อง ประสิทธิภาพสอดคล้อง

เดียวกัน กับนโยบายขององค์กร กับนโยบายขององค์กร
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10 โครงการสนับสนุนชุมนุม เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติ ครู/นักเรียนโรงเรียนบ้าน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ กอง
ลูกเสือ ถวายความจงรักภักดี เขาตูมช้ันประถมศึกษา มีทักษะเพ่ิมข้ึน ของโรงเรียนมีความรู้ การศึกษาฯ

ต่อพระบาทสมเด็จ ปีท่ี 6 และมัธยมศึกษา ความเข้าใจ และสามารถ
พระเจ้าอยู่หัว ปีท่ี 3 ได้เข้าร่วม ใช้ชีวิตร่วมกันบนพ้ืนฐาน 
พระประมุขของคณะ ชุมนุมลูกเสือและรู้จัก ของคุณธรรมจริยธรรม
ลูกเสือแห่งชาติ การอยู่ร่วมกัน
และเพ่ือส่งเสริม เป็นหมู่คณะและมีทักษะ
การพัฒนากิจการลูกเสือ เพ่ิมข้ึน
เนตรนารี และยุวกาชาด
ของโรงเรียน

11 โครงการจ้างเหมาครู เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน จ้างเหมาครูต่างประเทศ 384,000     384,000     384,000     384,000     384,000     นักเรียน ร้อยละ 80 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กอง
ต่างประเทศ เพ่ือสอน การสอนภาษา จ านวน 2 คน สามารถส่ือสารภาษา อบจ.ปน. สามารถส่ือสาร การศึกษาฯ
ภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศได้ ภาษาต่างประเทศได้
(ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ)

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด - เยาวชนในพ้ืนจังหวัด กอง
เยาวชนความรู้คู่คุณธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ปัตตานีและโรงเรียนใน ปัตตานีได้รับความรู้ ปัตตานีสามารถน าความรู้ การศึกษาฯ
น าพาสู่อาเซียน ได้พัฒนาศักยภาพในด้าน สังกัดได้เข้าร่วมการฝึก ด้านคุณธรรมและ ท่ีได้รับไปเป็นพ้ืนฐานการ

วิชาการและหลักคุณธรรม อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม ร้อยละ 80 ศึกษาในระดับต่อไป
จริยธรรมอันดีตามหลัก เยาวชนให้มีความรู้ - เยาวชนในพ้ืนท่ีสามารถ
ศาสนาอิสลาม มีคุณธรรมน าพาสู่อาเซียน น าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใช้ในชีวิต
ประจ าวันได้
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13 โครงการอบรมสัมมนา เพ่ือสร้างความรู้ คณะกรรมการสถาน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     คณะกรรมการสถาน คณะกรรมการสถาน กอง
และศึกษาดูงาน ความเข้าใจเก่ียวกับ ศึกษาโรงเรียนในสังกัด ศึกษา ร้อยละ 80 ศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความรู้ การศึกษาฯ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ บทบาทหน้าท่ีของ อบจ.ปัตตานี ได้รับการ มีความเข้าใจเก่ียวกับ ความเข้าใจเก่ียวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถาน ฝึกอบรมศึกษาดูงาน บทบาทหน้าท่ี ของการ บทบาท หน้าท่ีของตนเอง
ข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษา และได้เรียนรู้ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความร่วมมืออันดี 

เรียนรู้หาประสบการณ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ มีสัมพันธ์ท่ีดี มีขวัญ
พบปะสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน และก าลังใจในการปฏิบัติ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามบทบาทหน้าท่ี ตามบทบาทหน้าท่ี
ร่วมกัน สร้างความ
สัมพันธ์ท่ีดี ความเป็น
เอกภาพในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี

14 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือพัฒนาบุคลากรกอง - อบรมบุคลากรกอง 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     บุคลากรกองการศึกษาฯ บุคลากรกองการศึกษาฯ กอง
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา การศึกษา ข้าราชการครู การศึกษา ข้าราชการครู ข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากร การศึกษาฯ
บุคลากรกองการศึกษา และบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการ ทางการศึกษาได้รับ
ศาสนาและวัฒนธรรม  ศึกษาให้มีความรู้ใหม่ๆ โรงเรียนในสังกัด ศึกษา ร้อยละ 80 ความรู้ความสามารถ
และโรงเรียนในสังกัด และสามารถน ามาพัฒนา อบจ.ปัตตานี ได้รับความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาพัฒนาตนเอง

การจัดการบริหารองค์กร - ศึกษาดูงานโรงเรียน และสามารถน ามา รู้เท่าทันเหตุการณ์
และพัฒนาการจัดการ สังกัด อปท. พัฒนาการจัดการบริหาร ในปัจจุบัน
ศึกษาสร้างความสามัคคี องค์กรและการศึกษาได้
ระหว่างกองการศึกษาฯ 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา
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15 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือให้ข้าราชการครูและ ข้าราชการครูและบุคลากร 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการข้าราชการครูและบุคลากร กอง
เพ่ือพัฒนาบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาของ การศึกษาในสังกัดเข้าร่วม ทางการศึกษาของโรงเรียน การศึกษาฯ
ทางการศึกษาของโรงเรียน น าความรู้และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด อบจ. กิจกรรม และได้รับความรู้ ในสังกัด อบจ.ปัตตานี 
ในสังกัดองค์การบริหาร วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีได้จาก ปัตตานีได้รับการฝึกอบรม ใหม่ๆ สามารถน ามา ได้รับการฝึกอบรมในด้าน
ส่วนจังหวัดปัตตานี การอบรมสัมมนา ในด้านวิชาการ พัฒนาการจัดการเรียน วิชาการ สามารถน าไป

มาพัฒนาการจัดการ การสอนและมีความ พัฒนาการจัดการเรียน
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ พึงพอใจในการเข้าร่วม การสอน
ตามมาตรฐาน กิจกรรมมากว่าร้อยละ 85

16 โครงการจ้างเหมา เพ่ือรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ี 216,000     216,000     216,000     216,000     216,000     - ประชาชนมีความ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กอง
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร รักษาความปลอดภัย ปลอดภัยในการใช้บริการ และทรัพย์สินมากข้ึน การศึกษาฯ
ปลอดภัยภายในสนาม ภายในสนามกีฬากลาง ภายในสนามกีฬาฯ สนามกีฬาฯ และความสะดวกในการ
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี อบจ.ปน จ านวน 2 คน - ทรัพย์สินภายในสนาม จราจรภายในสนามกีฬาฯ

กีฬาฯได้รับการดูแล
เป็นอย่างดีและปลอดภัย

17 โครงการจัดท าตู้เก็บ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ จัดท าตู้เก็บเอกสาร 170,000     - - -  - การจัดเก็บเอกสาร - การจัดเก็บเอกสารเป็น กอง
เอกสาร แบบบานเล่ือน เอกสารให้เป็นระเบียบ แบบบานเล่ือนกระจก เป็นระเบียบร้อยละ 90 ระเบียบ สะดวกต่อการ การศึกษาฯ
กระจก เรียบร้อย สามารถค้นหา ขนาด 0.35 ม. ค้นหาข้อมูลในการ

ได้ง่าย ยาว 4.60 ม. สูง 2.50 ม. ปฏิบัติงาน
จ านวน 2 ตู้

18 โครงการจัดซ้ือโพเด่ียม เพ่ือใช้ส าหรับงานพิธีการ จัดซ้ือโพเด่ียมส าเร็จรูป 30,000         - -   -  - มีโพเด่ียมในการจัด ท าให้การปฏิบัติงาน กอง
กิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง ใช้ในการตัดหญ้า ภายใน จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 48,000       - - -  - สนามกีฬามีความสะอาด สนามกีฬามีความสะอาด กอง
ตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี สะพายไหล่ แบบข้อแข็ง เป็นระเบียบ ร้อยละ 80 สวยงาม เป็นระเบียบ การศึกษาฯ
แบบข้อแข็ง ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ จ านวน 3 เคร่ือง สนามฟุตบอล

ตลอดเวลา ได้มาตรฐานในการแข่งขัน
ฟุตบอล 132
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20 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพ่ือสอดส่อง ควบคุม จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ 3,240,000   - - -  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ เกิดความปลอดภัยในชีวิต กอง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดูแลความปลอดภัย วงจรปิด CCTV รักษาความปลอดภัยใน และทรัพย์สินมากข้ึน การศึกษาฯ
พร้อมติดต้ัง ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมติดต้ัง ชีวิตและทรัพย์สิน

ภายในสนามกีฬากลางฯ จ านวน 16 ชุด ภายในสนามกีฬากลางฯ
21 โครงการนิเทศ ติดตาม เพ่ือนิเทศ ติดตาม นิเทศฯ การบริหาร 2,000,000   - - -  - องค์กรปกครอง การบริหารจัดการศึกษา กอง

และประเมินผลการ และประเมินผล จัดการศึกษาท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ิน ของกลุ่ม ท้องถ่ิน องค์กรปกครอง การศึกษาฯ
บริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา องค์กรปกครอง จังหวัดภาคใต้ ได้รับการ ส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดชีวิตขององค์กร ท้องถ่ิน กลุ่มจังหวัด ส่วนท้องถ่ิน นิเทศฯ การบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคใต้ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ศึกษาท้องถ่ิน 
เจ้าภาพระดับกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้

22 โครงการจ้างเหมา เพ่ือท าความสะอาด จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี 108,000     108,000     120,000     120,000     120,000     ห้องน้ าภายในสนามกีฬา ห้องน้ าภายในสนาม กอง
ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องน้ าภายในสนาม ท าความสะอาดห้องน้ า สะอาดและประชาชน กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี การศึกษาฯ
ภายในสนามกีฬากลาง กีฬากลางองค์การบริหาร ภายในสนามกีฬาฯ ร้อยละ 80 มีความ สะอาดและมีสภาพ
อบจ.ปัตตานี ส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 คน พึงพอใจในการใช้บริการ แวดล้อมท่ีดี

23 โครงการอบรมนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 70,000       150,000     200,000     200,000     200,000     นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 นักเรียนมีความรู้ กอง
และเยาวชนเพ่ือส่งเสริม ความเข้าใจเก่ียวกับ คุณธรรมจริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ความเข้าใจเก่ียวกับ การศึกษาฯ
คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 100 คุณธรรมจริยธรรม 
ในการด าเนินชีวิต และประพฤติปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามหลักการ ได้ถูกต้องตามหลักการ
ของอิสลาม ของอิสลามในการด าเนิน

ชีวิตตามแนวทางอิสลาม
24 โครงการจ้างเหมา เพ่ือรักษาความสะอาด จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี - - 24,000       24,000       24,000       สนามกีฬากลางฯ สนามกีฬากลางฯ กอง

ด าเนินการก าจัดขยะ และความเป็นระเบียบ ด าเนินการก าจัดขยะ มีความสะอาด และ มีความสะอาด และ การศึกษาฯ
ภายในสนามกีฬากลาง เรียบร้อย ภายในสนามกีฬากลาง ประชาชนมีความพึงพอใจ มีความเป็นระเบียบ
อบจ.ปัตตานี อบจ.ปัตตานี ร้อยละ 80 เรียบร้อย 133
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25 โครงการประชุมเชิง เพ่ือประสานและบูรณา องค์การบริหารส่วน  -      400,000      400,000      400,000      400,000 องค์กรปกครองส่วน คณะกรรมการประสาน กอง
ปฏิบัติการประสาน การการจัดท า จังหวัดปัตตานี เทศบาล ท้องถ่ินในเขตจังหวัด และบูรณาการ การศึกษาฯ
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา และองค์การบริหารส่วน ปัตตานี มีแผนพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน ขององค์กรปกครองส่วน ต าบลขององค์กร การศึกษา ของ สามารถจัดท า
ท้องถ่ินในจังหวัดปัตตานี ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ปกครองส่วนท้องถ่ินใน องค์กรปกครองส่วน แผนพัฒนาการศึกษา

ปัตตานี เขตจังหวัดปัตตานี มี ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วน
แผนพัฒนาการศึกษา ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ขององค์กรปกครองส่วน ปัตตานี
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ปัตตานี

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

พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี และงบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้มี ทางการศึกษา

27 โครงการจ้างท า เพ่ือจ้างท าป้ายตัวอักษร จ้างท าป้ายตัวอักษร - 30,000       - -  - เพ่ือจัดท าป้ายตัวอักษร สนามกีฬากลางองค์การ กอง
ป้ายตัวอักษร สนาม สนามกีฬากลางองค์การ  สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี การศึกษาฯ
กีฬากลางองค์การบริหาร บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีป้ายตัวอักษรท่ีสวยงาม
ส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ให้สวยงาม

28 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองยนต์ เพ่ือดูแลสนามหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน 19,000 - - - เคร่ืองยนต์เบนซิน สนามหญ้า สนามกีฬา กอง
เบนซินอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง อเนกประสงค์ อเนกประสงค์ กลาง องค์การบริหาร การศึกษาฯ

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี 
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับการบ ารุงรักษา
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29 โครงการจัดซ้ือวาล์ว เพ่ือดูแลสนามหญ้า จัดซ้ือวาล์วสวมเร็ว 75,000 - - -  - จัดซ้ือวาล์วสวมเร็ว สนามหญ้า สนามกีฬา กอง
สวมเร็วทองเหลือง สนามกีฬากลาง ทองเหลือง ทองเหลือง กลาง องค์การบริหาร การศึกษาฯ

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี 
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับการบ ารุงรักษา

30 โครงการเคร่ือง เพ่ือให้บรรยากาศในการ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 196,400     - - -  - จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ บรรยากาศในการ กอง
ปรับอากาศ ขนาด จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาด 36,000 BTU ขนาด 36,000 BTU จัดกิจกรรมต่าง ๆ การศึกษาฯ
36,000 BTU เป็นไปด้วยดี จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ของสนามกีฬากลาง
จ านวน 2 เคร่ือง ขนาด 40,000 BTU ขนาด 40,000 BTU องค์การบริหาร
ขนาด 40,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ส่วนจังหวัดปัตตานี
จ านวน 2 เคร่ือง เป็นไปด้วยดี

31 โครงการการประกวด เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน - - 40,000       40,000       40,000       นักเรียนมีโครงงานผ่าน นักเรียนมีการน าเสนอ กอง
โครงงานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา วิธีการแก้ปัญหา และ โครงงาน ท่ีเป็นผลงาน การศึกษาฯ
ระดับช้ันประถมศึกษา ตอนปลาย แสดง ตอนปลาย แสดง กระบวนการทาง วิชาการผ่านวิธีการ
ปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนใน ผลงานวิชาการผ่าน ผลงานวิชาการผ่าน วิทยาศาสตร์ และมี แก้ปัญหา และ
สังกัด วิธีการแก้ปัญหา และ วิธีการแก้ปัญหา และ นักเรียนตัวแทนเข้า กระบวนการทาง

กระบวนการทาง กระบวนการทาง ร่วมแข่งขันทักษะทาง วิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และ วิชาการ ของนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้า
คัดเลือกนักเรียนเข้า คัดเลือกนักเรียนเข้า ในสังกัด ร่วมแข่งขันทักษะทาง
ร่วมแข่งขันทักษะทาง ร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ ของนักเรียน
วิชาการ วิชาการ ของนักเรียน ในสังกัด

ในสังกัด
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32 โครงการจัดหาและ เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000     300,000     300,000     300,000     300,000     กองการศึกษา ศาสนา กองการศึกษา ศาสนา กอง
พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการบริหารจัด การบริหารจัดการศึกษา และวัฒนธรรม มีระบบ และวัฒนธรรม และ การศึกษาฯ
จัดการศึกษา การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ของ การบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดมี
อิเล็กทรอนิกส์ ของกอง ขององค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วน อิเล็กทรอนิกส์ของ ระบบการบริหารจัด
การศึกษา ศาสนาและ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ องค์กรปกครองส่วน การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
วัฒนธรรมองค์กร ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 และ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือ พัฒนานวัตกรรมการ ประเทศไทย 4.0 บริหารวิชาการ ด้าน
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 บริหารจัดการศึกษาผ่าน บริหารท่ัวไป ด้าน

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ท่ี บริหารงานบุคคล และ
ครอบคลุมท้ังด้านบริหาร ด้านบริหารงบประมาณ
วิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป และมีระบบเครือข่าย
 ด้านบริหารงานบุคคล อินเทอร์เน็ตท่ีมี
และด้านบริหาร เสถียรภาพและความเร็ว
งบประมาณ อันน าไปสู่ สูง มีศักยภาพและความ
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ พร้อมในการบริหาร
รองรับเศรษฐกิจรูปแบบ จัดการศึกษา เพ่ือเข้าสู่
ใหม่ (New Economy ประเทศไทย 4.0
Model) ตามยุทศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

33 โครงการประกวดการจัด เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการ พัฒนาส่งเสริมการจัด - - 40,000       40,000       40,000       สถานศึกษาในสังกัดได้ ช้ันเรียนของโรงเรียนใน กอง
บรรยากาศช้ันเรียนท่ี จัดและตกแต่งช้ันเรียน และตกแต่งช้ันเรียนให้ พัฒนาส่งเสริมการจัด สังกัดมีบรรยากาศท่ีดี การศึกษาฯ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้บรรยากาศท่ีดี และ บรรยากาศท่ีดี และ และตกแต่งช้ันเรียนให้ และส่งเสริมการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ บรรยากาศท่ีดี และ ของนักเรียน
นักเรียน นักเรียนในสังกัด ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียน
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34 โครงการประกวดส่ือ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ - - 30,000       30,000       30,000       ครูและบุคลากร ครูและบุคลากร กอง
นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา มีส่ือ ทางการศึกษา มีส่ือ การศึกษาฯ
โรงเรียนในสังกัด  สร้างส่ือนวัตกรรมทาง ในสังกัด สร้างส่ือ นวัตกรรมทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา

การศึกษา และ นวัตกรรมทางการศึกษา  และตัวแทนส่ือ  และผู้เรียนมี
คัดเลือกส่ือนวัตกรรม และคัดเลือกส่ือ นวัตกรรมทาง ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ทางการศึกษาเข้าร่วม นวัตกรรมทาง การศึกษาเข้าร่วม เรียนสูงข้ึน
แข่งขันทักษะทาง การศึกษาเข้าร่วม แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ แข่งขันทักษะทาง วิชาการ

วิชาการ
35 โครงการฝึกอบรมเชิง เพ่ือให้ข้าราชการครู ข้าราชการครูและ - - 81,500       - - ข้าราชการครูและ ข้าราชการครูและ กอง

ปฏิบัติการ การประเมิน และบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา การศึกษาฯ
ผลงานเพ่ือให้มีหรือ การศึกษาของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดมี ของโรงเรียนในสังกัด ของโรงเรียนในสังกัด
เล่ือนวิทยฐานะและ ในสังกัดมีความรู้ความ ความรู้ความเข้าใจการ สามารถจัดท าผลงาน สามารถจัดท าผลงาน
ผลงานท่ีเกิดจาการ เข้าใจการประเมินผล ประเมินผลงานเพ่ือให้มี การประเมินผลงาน การประเมินผลงาน
ปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน งานเพ่ือให้มีหรือเล่ือน หรือเล่ือนวิทยฐานะ เพ่ือให้มีหรือเล่ือน เพ่ือให้มีหรือเล่ือน
13 ตัวช้ีวัด) ของ วิทยฐานะและผลงานท่ี และผลงานท่ีเกิดจาการ วิทยฐานะและผลงานท่ี วิทยฐานะและผลงานท่ี
ข้าราชการครูและ เกิดจาการปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน เกิดจาการปฏิบัติหน้าท่ี เกิดจาการปฏิบัติหน้าท่ี
บุคลากรทางการศึกษา (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด) 13 ตัวช้ีวัด) (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด) (3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด)

36 โครงการท่ีอ่านหนังสือ เพ่ือให้มีสถานท่ีอ่าน ประชาชนหมู่บ้าน/ - - 40,000       40,000       40,000       ประชาชนหมู่บ้าน/ ประชาชนหมู่บ้าน/ กอง
ท้องถ่ิน รักการอ่าน หนังสือประจ าหมู่บ้าน/ ชุมชน/ต าบล ประจ า ชุมชน/ต าบล ทุกเพศ ชุมชน/ต าบล ทุกเพศ การศึกษาฯ

ชุมชน/ต าบล และ มัสยิด 12 อ าเภอ ทุกวัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด ทุกวัย ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ส่งเสริมให้ประชาชน จ านวน 24 แห่ง ปัตตานี สามารถเข้าถึง ปัตตานี สามารถเข้าถึง
อ่านหนังสือ สามารถเข้าถึงหนังสือ หนังสือได้ง่ายและมี หนังสือได้ง่ายและมี

ได้ง่ายและมีพฤติกรรม พฤติกรรมรักการอ่าน พฤติกรรมรักการอ่าน
รักการอ่าน
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37 โครงการฝึกอบรมเชิง เพ่ือพัฒนาหลักสูตร นักเรียนโรงเรียนใน - - 208,500     210,000     210,000     ข้าราชการครูและ ข้าราชการครูและ กอง
ปฏิบัติการพัฒนา อิสลามศึกษา และ สังกัดได้รับการจัด บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา การศึกษาฯ
หลักสูตรอิสลามศึกษา ยกระดับคุณภาพของ การเรียนการสอน สังกัดองค์การบริหาร สังกัดองค์การบริหาร
ของข้าราชการครูและ ผู้เรียนให้สูงข้ึน อิสลามศึกษาท่ีสูงข้ึน ส่วนจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดปัตตานี
บุคลากรทางการศึกษา และเหมาะสมกับผู้เรียน มีหลักสูตรอิสลามศึกษา มีหลักสูตรอิสลามศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร ส าหรับการเรียน ส าหรับการเรียน
ส่วนจังหวัดปัตตานี การสอน การสอนท่ีเหมาะสม

38 โครงการประชุม เพ่ือวางแผนการท างาน นักเรียนได้รับการ - - 45,000       45,000       45,000       ข้าราชการครูและ นักเรียนได้รับการ กอง
พัฒนาการจัด และสร้างความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน การศึกษาฯ
การเรียนการสอน ร่วมใจ ในการ ท่ีมีประสิทธิภาพ สังกัดองค์การบริหาร ท่ีมีประสิทธิภาพ
ของข้าราชการครูและ จัดการเรียนการสอน ส่วนจังหวัดปัตตานี
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพัฒนาการจัด
สังกัดองค์การบริหาร การเรียนการสอน
ส่วนจังหวัดปัตตานี

39 โครงการฝึกอบรมเชิง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ข้าราชการครูและ - - 540,000     540,000     540,000     มีแผนการจัดการเรียน นักเรียนได้รับ กอง
ปฏิบัติการและศึกษา แผนการจัดการเรียน บุคลากรทางการศึกษา การสอนด้วยนวัตกรรม การจัดการเรียน การศึกษาฯ
ดูงาน การจัดท า การสอนด้วยนวัตกรรม  สังกัดองค์การบริหาร การศึกษาช้ันเรียน การสอนด้วยนวัตกรรม
แผนการจัดการเรียน การศึกษาช้ันเรียน ส่วนจังหวัดปัตตานี (lesson Study) และ การศึกษาช้ันเรียน
การสอนด้วยนวัตกรรม (lesson Study) และ มีแผนการจัดการเรียน วิธีแบบเปิด (Open (lesson Study) และ
การศึกษาช้ันเรียน วิธีแบบเปิด (Open การสอนด้วยนวัตกรรม Approach) วิธีแบบเปิด (Open
(lesson Study) และ Approach) ของ การศึกษาช้ันเรียน Approach) 
วิธีแบบเปิด (Open ข้าราชการครูและ (lesson Study) และ ท่ีมีประสิทธิภาพ
Approach) ของ บุคลากรทางการศึกษา วิธีแบบเปิด (Open
ข้าราชการครูและ  สังกัดองค์การบริหาร Approach) 
บุคลากรทางการศึกษา ส่วนจังหวัดปัตตานี
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40 โครงการคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการ คณะกรรมการ - - 25,000       25,000       25,000       ครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทางการ กอง
การศึกษาพบปะครู การศึกษาพบปะครู การศึกษาพบปะครู ศึกษาผู้ปกครอง และ ศึกษาผู้ปกครอง และ การศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน โรงเรียนในสังกัด ชุมชน โรงเรียนในสังกัด
ผู้ปกครอง และชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วน เพ่ือส่งเสริมการจัดการ องค์การบริหารส่วน ได้รับการแนะแนวทาง ได้รับการแนะแนวทาง
จังหวัดปัตตานี ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดปัตตานี การศึกษา การศึกษา

41 โครงการอิสลามศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 504,000     504,000     540,000     540,000     540,000     นักเรียนร้อยละ 80 มีผล นักเรียนจบ ป.6 มีวุฒิ โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวุฒิการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน การเรียนอิสลามอยู่ใน ทางการศึกษาทาง บ้านเขาตูม

ทางอิสลาม ระดับดีมาก อิสลาม
42 โครงการเตรียม เพ่ือเตรียมความพร้อมใน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       นักเรียนและครูมีวัสดุ นักเรียนและครูมีความ โรงเรียน

ความพร้อมเพ่ือส่งเสริม การเข้าร่วมแข่งขัน ส าหรับใช้ในการ อุปกรณ์เพ่ือเตรียมแข่งขัน พร้อมในการพัฒนา บ้านเขาตูม
ทักษะด้านวิชาการ ทักษะวิชาการของ แข่งขันทักษะทาง ทักษะทางวิชาการ ตนเองเพ่ือเข้าร่วมแข่ง

นักเรียนและครู วิชาการ ร้อยละ 100 ขันกิจกรรมทักษะวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง

43 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือจัดประกวดแข่งขัน จัดประกวดแข่งขัน 100,000     50,000       50,000       50,000       50,000       ครูนักเรียนและชุมชน ครู นักเรียนและชุมชน โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาตูม ทักษะวิชาการและจัด ทักษะวิชาการและจัด ร้อยละ85 ได้รับความรู้ ได้รับความรู้ประสบการณ์ บ้านเขาตูม

แสดงผลงานครูและ แสดงผลงานครูและ และประสบการณ์จาก จากการเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน นักเรียน การร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาผลงาน

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
44 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนมีอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันให้ 2,049,600   2,078,400   2,100,000   2,100,000   2,100,000   นักเรียนทุกคนในโรงเรียน นักเรียนมีอาหาร โรงเรียน

รับประทานทุกวัน นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหาร กลางวันรับประทาน บ้านเขาตูม
กลางวันท่ีมีประโยชน์
ทุกวัน
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45 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของ พัฒนาหลักสูตร 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       โรงเรียนมีการพัฒนา สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน
การเรียนการสอน สถานศึกษาให้เหมาะสม สถานศึกษา หลักสูตรให้เหมาะสม ท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา บ้านเขาตูม

กับสถานศึกษา กับสถานศึกษาร้อยละ90
46 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการใช้แหล่ง นักเรียนสนใจการอ่าน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     นักเรียนร้อยละ 85 ผลสัมฤทธ์ิทางการ โรงเรียน

เรียนรู้ให้เกิดคุณค่าต่อ และเข้าใช้ห้องสมุด เข้าใช้บริการห้องสมุด เรียนทุกกลุ่มสาระ บ้านเขาตูม
การเรียนอย่างแท้จริง เพ่ิมมากข้ึน ในเวลาพักกลางวัน เพ่ิมข้ึน

47 โครงการพัฒนาแหล่ง เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่ง จัดท าแหล่งเรียนรู้ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่ง โรงเรียน
เรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน เรียนรู้ให้นักเรียน ต่างๆภายในโรงเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ให้ศึกษา บ้านเขาตูม

ศึกษาค้นคว้า ร้อยละ 80 ค้นคว้า
48 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000     750,000     750,000     750,000     750,000     โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนเป็นฐานใน โรงเรียน

การบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นฐานใน ท่ีพัฒนาการศึกษาของ โครงการท่ีตอบสนอง การพัฒนาคุณภาพ บ้านเขาตูม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาท้องถ่ิน นักเรียนและชุมชน ความต้องการของชุมชน ชีวิตของชุมชน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ในหลายๆรูปแบบ ร้อยละ 80
(SBMLD)

49 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถ จัดกิจกรรม 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนสามารถอ่าน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ โรงเรียน
รักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และ รักการอ่าน ออกเขียนได้ ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน บ้านเขาตูม

รักการอ่าน ร้อยละ 80 ทุกกลุ่มสาระ
50 โครงการจัดท าศูนย์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนอนุบาลร้อยละ นักเรียนช้ันอนุบาล โรงเรียน

การเรียนรู้ส าหรับเด็ก ช้ันอนุบาลได้รับ ส าหรับจัดกิจกรรม 90 มีผลสัมฤทธ์ิทาง ได้รับการพัฒนาทักษะ บ้านเขาตูม
ปฐมวัย การพัฒนา ทักษะท้ัง ศูนย์การเรียนรู้อนุบาล การเรียนเพ่ิมข้ึน ท้ัง 4 ด้าน อย่างมี

4 ด้านอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ
51 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 169,000     169,000     169,000     169,000     169,000     นักเรียนท่ีมีฐานะ นักเรียนมาเรียนทุกวัน โรงเรียน

ส าหรับนักเรียนยากจน เคร่ืองแบบและ และอุปกรณ์การ ยากจนมีเคร่ืองแบบ และไม่ขาดเรียนโดย บ้านเขาตูม
อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน เรียนส าหรับ สวมใส่และอุปกรณ์การ ไม่จ าเป็น
การเรียน นักเรียนยากจน เรียนครบร้อยละ 100
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52 โครงการจัดการเรียน เพ่ือใช้จ่ายในการจัดการ ใช้จ่ายในการจัดการ 795,700     802,500     803,000     803,000     803,000     การด าเนินกิจกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียน โรงเรียน
การสอนและการบริหาร เรียนการสอนและการ เรียนการสอนและการ ของโรงเรียนมีความสะดวกการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ บ้านเขาตูม
งานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไปของ บริหารงานท่ัวไปของ คล่องตัว ร้อยละ 100 ในโรงเรียนสามารถด าเนิน

โรงเรียน โรงเรียน ไปด้วยความเรียบร้อย
53 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ือหนังสือเรียน 269,000     269,000     269,000     269,000     269,000     นักเรียนมีหนังสือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียน

ค่าหนังสือเรียน หนังสือเรียนใช้ เรียนใช้ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ บ้านเขาตูม
เพ่ิมข้ึน

54 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน 152,000     152,000     152,000     152,000     152,000     นักเรียนมีอุปกรณ์ นักเรียนมีความพร้อม โรงเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ส าหรับใช้ใน ส าหรับใช้ในการ ในเร่ืองการเรียน บ้านเขาตูม

การเรียน เรียนร้อยละ 100
55 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้นักเรียนมี จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 149,300     149,900     150,000     150,000     150,000     นักเรียนมี นักเรียนมีเคร่ืองแบบ โรงเรียน

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เคร่ืองแบบนักเรียนสวม นักเรียน เคร่ืองแบบสวมใส่ นักเรียนสวมใส่ บ้านเขาตูม
ใส่ ร้อยละ 100

56 โครงการกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก จัดกิจกรรมค่าย 202,000     202,800     203,000     203,000     203,000     นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียนได้ฝึก โรงเรียน
พัฒนาผู้เรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้ฝึกการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคม บ้านเขาตูม

และได้เรียนรู้จาก และจัดทัศนศึกษา และเรียนรู้จาก และได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตรง

57 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและส่ือ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     มีการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน
หลักสูตรและส่ือการเรียน หลักสูตรและส่ือการ การเรียนการสอน และส่ือการเรียนอิสลาม และส่ือการเรียนการ บ้านเขาตูม
การสอนวิชาอิสลามศึกษา เรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษา ศึกษาร้อยละ 80 สอนอิสลามศึกษาท่ี

อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา
58 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้นักเรียนรักและ จัดกิจกรรมและให้ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนรักและ โรงเรียน

การเรียนรู้ภาษาไทย เห็นคุณค่าของการเรียน ความรู้เก่ียวกับ วิชาภาษาไทยของ เห็นคุณค่าของการเรียน บ้านเขาตูม
ภาษาไทย ภาษาไทย นักเรียนเพ่ิมข้ึน ภาษาไทย

ร้อยละ 50
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59 โครงการจัดหาและ เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนาระบบ 450,000     300,000     300,000     300,000     300,000     โรงเรียนบ้านเขาตูม กองการศึกษา ศาสนา โรงเรียน
พัฒนาระบบการบริหาร ระบบการบริหารจัด การบริหารจัดการศึกษา มีระบบการบริหาร และวัฒนธรรม และ บ้านเขาตูม
จัดการศึกษา การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ของ จัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดมี
อิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วน องค์กรปกครองส่วน อิเล็กทรอนิกส์ของ ระบบการบริหารจัด
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ องค์กรปกครองส่วน การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ท้องถ่ินเพ่ือเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0 และ ท้องถ่ิน เพ่ือเข้าสู่ ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ประเทศไทย 4.0 พัฒนานวัตกรรมการ ประเทศไทย 4.0 บริหารวิชาการ ด้าน
โรงเรียนบ้านเขาตูม บริหารจัดการศึกษาผ่าน บริหารท่ัวไป ด้าน

ระบบอิเล็คทรอนิกส์ ท่ี บริหารงานบุคคล และ
ครอบคลุมท้ังด้านบริหาร ด้านบริหารงบประมาณ
วิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป และมีระบบเครือข่าย
 ด้านบริหารงานบุคคล อินเทอร์เน็ตท่ีมี
และด้านบริหาร เสถียรภาพและความเร็ว
งบประมาณ อันน าไปสู่ สูง มีศักยภาพและความ
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ พร้อมในการบริหาร
รองรับเศรษฐกิจรูปแบบ จัดการศึกษา เพ่ือเข้าสู่
ใหม่ (New Economy ประเทศไทย 4.0
Model) ตามยุทศาสตร์
ประเทศไทย 4.0

60 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 100,000     -            -            -            -            นักเรียนช้ัน ป. 4 – 6 นักเรียนได้มีความรู้ โรงเรียน
ได้เรียนและฝึกปฏิบัติ ทุกคนได้รับความรู้จาก และฝึกปฏิบัติจริง บ้านเขาตูม
จริงเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับวิทยาศาสตร์

61 โครงการพัฒนาทักษะ เพ่ือให้นักเรียนเกิด จัดหาและจัดซ้ือ 80,000       -            -            -            -            ผลสัมฤทธ์ิทางการ นักเรียนเกิดทักษะทาง โรงเรียน
ความคิดและการเรียนรู้ ทักษะทางความคิด หนังสืออ่านนอกเวลา เรียนทุกกลุ่มสาระ ความคิดและเกิดการ บ้านเขาตูม

และเกิดการเรียนรู้ด้วย เพ่ิมข้ึน เรียนรู้ด้วยตนเอง
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62 โครงการจัดซ้ือรถตู้ เพ่ือใช้น าครู บุคลากร รถตู้จ านวน 1 คัน 1,300,000 -            -            -             - ครู บุคลากรและนักเรียน ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียน
และนักเรียนเข้าร่วม ร้อยละ 100 มีรถตู้ใช้เพ่ือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม บ้านเขาตูม
กิจกรรม นอกสถานศึกษา กิจกรรมนอกสถานท่ี ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว

และปลอดภัย
63 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและส่ือ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       มีการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการ การเรียนการสอน และส่ือการเรียนอิสลาม และส่ือการเรียนการ บ้านตะบิงตีงี
เรียนการสอนวิชา อิสลามศึกษา ศึกษาร้อยละ 80 สอนอิสลามศึกษาท่ี
อิสลามศึกษา เหมาะสมกับสถานศึกษา

64 โครงการพัฒนาการ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม จัดกิจกรรม/โครงการ 750,000     750,000     750,000     750,000     750,000     โรงเรียนจัดกิจกรรม โรงเรียนเป็นฐานใน โรงเรียน
บริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นฐานใน ท่ีพัฒนาการศึกษาของ โครงการท่ีตอบสนอง การพัฒนาคุณภาพ บ้านตะบิงตีงี
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาท้องถ่ิน นักเรียนและชุมชน ความต้องการของชุมชน ชีวิตของชุมชน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ในหลายๆรูปแบบ ร้อยละ 80
(SBMLD)

65 โครงการอิสลามศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและให้ สอนหลักสูตรอิสลาม 450,000     450,000     450,000     450,000     450,000     นักเรียนท่ีจบช้ันประถม นักเรียนโรงเรียนบ้าน โรงเรียน
เต็มรูปแบบ นักเรียนมีวุฒิการศึกษา ศึกษาในโรงเรียน ศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยม ตะบิงตีงี ได้เรียนหลักสูตร บ้านตะบิงตีงี

ทางอิสลาม ศึกษาปีท่ี 3 มีวุฒิทางการ อิสลามเต็มรูปแบบ
ศึกษาอิสลามร้อยละ 100

66 โครงการอบรมค่ายภาษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี จัดกิจกรรมค่ายภาษา 90,000       90,000       90,000       90,000       90,000       นักเรียนโรงเรียนบ้าน นักเรียนมีทักษะทางด้าน โรงเรียน
อังกฤษ(English  Camp) ทักษะทางด้านภาษา อังกฤษ ตะบิงตีงี เข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษ ตระหนัก บ้านตะบิงตีงี

อังกฤษ ตระหนักถึงความ ค่ายภาษาอังกฤษ ถึงความส าคัญมีทัศนคติ
ส าคัญมีทัศนคติท่ีดี (English  Camp) ท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ
ต่อภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 และสามารถใช้ในชีวิต
และสามารถใช้ในชีวิต ประจ าวันได้
ประจ าวันได้
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67 โครงการมหกรรมวิชาการ เพ่ือจัดแข่งขันทักษะ จัดนิทรรศการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบพัฒนา โรงเรียน
วิชาการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ และกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ การทางด้านการจัดการ บ้านตะบิงตีงี
ของนักเรียน ของครู ผลงานทางวิชาการของครู ผลงานทางวิชาการของครู ศึกษาของโรงเรียน
ให้ชุมชนได้เข้าร่วม และนักเรียน และนักเรียน ร้อยละ 100
กิจกรรมและชมผลงาน

68 โครงการพัฒนาแหล่ง เพ่ือให้โรงเรียนมีแหล่ง ทางโรงเรียนได้จัดท าสวน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียน
เรียนรู้ในโรงเรียน เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สมุนไพรชนิดต่างๆ ส าหรับศึกษาค้นคว้า ส าหรับศึกษาค้นคว้า บ้านตะบิงตีงี

ตอบสนองกับการศึกษา และป้ายช่ือต้นไม้ภายใน เพ่ิมเติม ร้อยละ 80 เพ่ิมเติม
ค้นคว้าของโรงเรียน โรงเรียน

69 โครงการเตรียม เพ่ือเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมการคัดเลือก 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       นักเรียนโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้าน โรงเรียน
ความพร้อมเพ่ือส่งเสริม ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนท่ีมีความสามารถ บ้านตะบิงตีงี ท่ีได้รับการ ตะบิงตีงีมีความพร้อม บ้านตะบิงตีงี
ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาการ ในการเข้าร่วมแข่งขัน คัดเลือกเตรียมเพ่ือ ในการเข้าร่วมแข่งขัน

ขององค์กรปกครอง ทักษะระดับภาคใต้ ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาการ
ส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 100 ขององค์กรปกครอง
และหน่วยงานอ่ืนๆ ส่วนท้องถ่ิน

และหน่วยงานอ่ืนๆ
70 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนทุกคน จัดอาหารกลางวัน 1,171,200   1,272,200   1,280,000   1,280,000   1,280,000   นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนได้รับประทาน โรงเรียน

ได้รับประทานอาหาร และน้ าด่ืมให้เพียงพอ อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า บ้านตะบิงตีงี
กลางวันท่ีมีคุณค่า กับนักเรียนทุกคน ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม ทางโภชนาการ มีน้ าด่ืม
ทางโภชนาการครบ ท่ีสะอาดและเพียงพอ ท่ีสะอาดและเพียงพอ
5 หมู่ และมีน้ าด่ืม ร้อยละ 100
ท่ีสะอาดด่ืมอย่างเพียงพอ
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71 โครงการตลาดนัดวิชาการ เพ่ือสนับสนุนและเผยแพร่ ทางโรงเรียนได้จัด 30,000       30,000       50,000       50,000       50,000       โรงเรียนได้จัดนิทรรศการ ชุมชนได้รับทราบ โรงเรียน
อนุบาล งานวิชาการของครู นิทรรศการและกิจกรรม และกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ พัฒนาการทางด้านการ บ้านตะบิงตีงี

และนักเรียนอนุบาล เพ่ือเผยแพร่ผลงานทาง ผลงานทางวิชาการของครู จัดการศึกษาของโรงเรียน
วิชาการของครู และนักเรียนอนุบาล 
และนักเรียนอนุบาล ร้อยละ 100

72 โครงการอนุรักษ์อาหาร เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมการสอน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนโรงเรียนบ้าน นักเรียนมีความรู้ โรงเรียน
พ้ืนเมือง มีทักษะทางด้านงาน อาหารเมืองโดยวิทยากร ตะบิงตีงีมีความรู้ และทักษะในการท าขนม บ้านตะบิงตีงี

อาชีพมีทัศนคติท่ีดี จากภายนอก และทักษะในการท าขนม พ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริม
ต่อการอนุรักษ์อาหาร พ้ืนเมืองเพ่ือส่งเสริมอาชีพ อาชีพเพ่ือหารายได้
พ้ืนเมือง และสามารถใช้ เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือครอบครัวได้ 
ในการประกอบอาชีพเสริม ครอบครัวได้ ร้อยละ 
เพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ 80 ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ครอบครัวได้

73 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตร นักเรียนได้เรียนรู้ครบ 150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลาม โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลาม โรงเรียน
หลักสูตรและส่ือการเรียน อิสลามศึกษาของสถาน ตามหลักสูตรอิสลาม ศึกษาของสถานศึกษา ศึกษาของสถานศึกษา บ้านตะบิงตีงี
การสอนวิชาอิสลามศึกษา ศึกษาท่ีสอดคล้อง ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ่านการพัฒนา ท่ีผ่านการพัฒนา
ของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กับความต้องการ และปรับปรุงครบทุกกลุ่ม และปรับปรุงให้สอดคล้อง

ของท้องถ่ิน สาระการเรียนรู้ กับความต้องการ
ร้อยละ 100 ของท้องถ่ิน

74 โครงการจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000     - -  - โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียน
อุปกรณ์ปรับปรุง ให้เอ้ือต่อการศึกษา พร้อมการติดต้ัง มีห้องท่ีมีห้องเรียน มีห้องเรียนและห้อง บ้านตะบิงตีงี
บรรยากาศห้องเรียน และความเป็นระเบียบ ในห้องเรียนและห้อง และห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการท่ีมีความเป็น
และห้องปฏิบัติการต่างๆ เรียบร้อย ปฏิบัติการต่าง มีความเป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย

เรียบร้อยร้อยละ 100
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75 โครงการค่ายอบรม เพ่ือให้นักเรียนมีความ นักเรียนช้ัน ป.4-ม.3 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     นักเรียนมีความสามารถ นักเรียนมีความสามารถ โรงเรียน
การอ่านกีรออาตี สามารถในการอ่าน เข้าร่วมโครงการการอ่าน ในการอ่าน อัล-กรุอาน ในการอ่าน อัล-กรุอาน บ้านตะบิงตีงี
ภาคฤดูร้อน อัล-กรุอาน ท่ีถูกต้อง อัล-กรุอาน ภาคฤดูร้อน ท่ีถูกต้องและชัดเจน ท่ีถูกต้องและชัดเจน

และชัดเจนตามหลัก ตามหลักตัจญวีด ตามหลักตัจญวีด
ตัจญวีด ร้อยละ 80

76 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 169,840     173,200     173,200     173,200     173,200     นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 - ครูและนักเรียนสามารถ โรงเรียน
หนังสือเรียน จัดซ้ือหนังสือเรียน หนังสือเรียนส าหรับ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใช้หนังสือเรียนในการ บ้านตะบิงตีงี

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - จัดกิจกรรมการเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การสอนได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ
77 โครงการการจัดการเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายในการ 643,100     676,900     677,000     677,000     677,000     นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 - การพัฒนาและส่งเสริม โรงเรียน

การสอนและการบริหาร และส่งเสริมให้โรงเรียน จัดการเรียนการสอน มัธยมศึกษาปีท่ี3 ในการจัดกิจกรรม บ้านตะบิงตีงี
งานท่ัวไปของโรงเรียน มีความคล่องตัว ในการ และการบริหารงานท่ัวไป การเรียนการสอนของ
บ้านตะบิงตีงี บริหารจัดการศึกษา  ส าหรับนักเรียนช้ัน โรงเรียนมีความคล่องตัว 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุบาล 1 - ช้ันมัธยม ในการบริหารจัดการ
ของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาในการพัฒนา
ท่ีหลากหลาย คุณภาพชีวิต ของผู้เรียน

ได้เต็มศักยภาพ 
ท่ีหลากหลาย

78 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 97,280       97,280       97,280       97,280       97,280       นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 - นักเรียนมีอุปกรณ์ โรงเรียน
การเรียน จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนส าหรับ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 การเรียนพร้อมในการ บ้านตะบิงตีงี

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 - เรียนรู้
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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79 โครงการสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการ 97,680       99,200       99,200       99,200       99,200       นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 - นักเรียนมีเคร่ืองแบบ โรงเรียน
เคร่ืองแบบนักเรียน สนับสนุนเคร่ืองแบบ สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนพร้อมในการ บ้านตะบิงตีงี

นักเรียน ส าหรับนักเรียนช้ัน เรียนรู้
อนุบาล 1 - ช้ันมัธยม
ศึกษาปีท่ี 3

80 โครงการการจัดกิจกรรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 147,590     153,100     153,100     153,100     153,100     นักเรียน ช้ันอนุบาล 1 - นักเรียนสามารถเรียนรู้ โรงเรียน
พัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้อย่างหลากหลาย บ้านตะบิงตีงี

อนุบาล 1-ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3

81 โครงการส่งเสริมรัก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดซ้ือหนังสือ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนระดับช้ันอนุบาล นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง โรงเรียน
การอ่านในสถานศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ให้เป็นประโยชน์ด้วยการ บ้านตะบิงตีงี

ประโยชน์ด้วยการอ่าน ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ปีท่ี 3 อ่านหนังสือ
หนังสือ ปีท่ี 3 

82 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศ นักเรียนระดับช้ัน 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     นักเรียนระดับช้ันอนุบาล นักเรียนสามารถใช้บริการ โรงเรียน
โรงเรียน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อนุบาลปีท่ี 1 - ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ห้องสมุดได้อย่างสะดวก บ้านตะบิงตีงี

และสะดวกในการใช้งาน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีท่ี 3 รวดเร็ว  
83 โครงการจัดศูนย์ เพ่ือให้เด็กพัฒนาทางด้าน นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนระดับช้ันอนุบาล เด็กมีการพัฒนาทางด้าน โรงเรียน

การเรียนรู้ส าหรับเด็ก ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ปีท่ี 1 - 2 ปีท่ี 1 - 2 ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ บ้านตะบิงตีงี
ปฐมวัย สังคม และสติปัญญา สังคม และสติปัญญา 

อย่างเต็มศักยภาพ อย่างเต็มศักยภาพ
84 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน จัดซ้ือหนังสือ ส่ือวัสดุ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       นักเรียนระดับช้ันอนุบาล นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง โรงเรียน

การเรียนรู้ภาษาไทย รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น อุปกรณ์ต่างๆส าหรับ ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ให้เป็นประโยชน์ด้วยการ บ้านตะบิงตีงี
ประโยชน์ด้วยการอ่าน นักเรียนระดับช้ันอนุบาล ปีท่ี 3 อ่าน เขียน เรียนรู้
เขียนหนังสือภาษาไทย ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ภาษาไทย

ปีท่ี 3
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85 โครงการค่าปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือให้บริการช่วยเหลือ นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 96,000       124,000     124,000     124,000     124,000     นักเรียนระดับช้ันอนุบาล บริการช่วยเหลือ โรงเรียน
ส าหรับนักเรียนยากจน เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา ปีท่ี 1 - มัธยมศึกษา เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน บ้านตะบิงตีงี

ของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง ปีท่ี 3 ปีท่ี 3 ของโรงเรียนอย่างท่ัวถึง
86 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1,000,000   - - - - โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียน

บริเวณโรงเรียน เป็นระบบระเบียบ โรงเรียน มีภูมิทัศน์สวยงาม มีภูมิทัศน์สวยงาม บ้านตะบิงตีงี
เรียบร้อยเอ้ือต่อการ เป็นระบบระเบียบ เป็นระบบระเบียบ
เรียนรู้ของนักเรียน เรียบร้อยเอ้ือต่อการ เรียบร้อยเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน เรียนรู้ของนักเรียน
ร้อยละ 100

87 โครงการจัดซ้ือพัดลม เพ่ือใช้ในการระบาย จัดซ้ือพัดลมแบบหมุน 36,000       - - -  - โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
แบบหมุน 360 องศา ความร้อนในห้องเรียน 360 องศา จ านวน มีพัดลมโรงงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม บ้านตะบิงตีงี

และใช้ในการจัดกิจกรรม 24 เคร่ือง ใช้ระบายความร้อน อย่างมีความสุข
ของโรงเรียน

88 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 350,000     - - -  - โรงเรียนมีห้องปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการ กองช่าง
อาคารของโรงเรียน กับการจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ การวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการ
บ้านตะบิงตีงี การเรียนการสอนสาระ (ตามแบบท่ี อบจ. เรียนรู้

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก าหนด)
89 โครงการจัดซ้ือศาลา เพ่ือเป็นท่ีจัดกิจกรรม จัดซ้ือศาลาท่ีอ่านหนังสือ 500,000     - - -  - โรงเรียนมีศาลา โรงเรียนมีศาลา โรงเรียน

ท่ีอ่านหนังสือ การเรียนการสอนนอก นอกห้องเรียนเพ่ือรองรับ จัดกิจกรรมการเรียน จัดกิจกรรมการเรียน บ้านตะบิงตีงี
นอกห้องเรียนเพ่ือรองรับ ห้องเรียน มีท่ีร่มพักผ่อน โครงการห้องสมุดมีชีวิต การสอน ร้อยละ 80 การสอนนอกห้องเรียน 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต หลังการเล่นกีฬา มีท่ีร่มพักผ่อนหลังการเล่น

และเป็นท่ีอ่านหนังสือ กีฬา และเป็นท่ีอ่าน
ในเวลาว่าง หนังสือในเวลาว่าง
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90 โครงการเช่ือมทางเดินเท้า เพ่ือเป็นทางเดินของ นักเรียนและบุคคลากร 550,000     - - -  - โรงเรียนมีทางเดินเท้า นักเรียนและบุคคลากร โรงเรียน
ระหว่างอาคารเรียน นักเรียนและบุคคลากร ในโรงเรียน ระหว่างอาคารเรียน ในโรงเรียนได้ใช้ทางเดิน บ้านตะบิงตีงี
ส าหรับนักเรียน ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน เท้าระหว่างอาคาร 
และบุคคลากรในโรงเรียน และบุคคลากรในโรงเรียน สะดวกรวดเร็วในการ

ร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
91 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพ่ือความเป็นระเบียบ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28,000       - - -  - ห้องอนุบาลมีตู้เก็บ ห้องอนุบาลมีตู้เก็บ โรงเรียน

เก็บเอกสารบานเปิดทึบ เรียบร้อยในการเก็บ บานเปิดแบบทึบ 4 ช้ัน เอกสารและมีความเป็น เอกสารและมีความเป็น บ้านตะบิงตีงี
เอกสารสะดวกต่อการ ส าหรับห้องอนุบาล ระเบียบเรียบร้อยสะดวก ระเบียบเรียบร้อย
ปฏิบัติงาน จ านวน 4 ตู้ ต่อการปฏิบัติงาน สะดวกต่อการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100
92 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพ่ือจัดเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับ 10,000       - - -  - โรงเรียนมีห้องพยาบาล ห้องพยาบาลมีตู้จัดเก็บ โรงเรียน

ในห้องพยาบาลให้เป็น จัดเก็บเอกสารโรงเรียน มีความเป็นระเบียบ เอกสารให้เป็นระบบ บ้านตะบิงตีงี
ระบบและเป็นระเบียบ ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ ร้อยละ  100 และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพ่ือรองรับ ห้องพยาบาล จ านวน 1 ตู้
การประเมิน

93 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 300,000     - - -  - นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม นักเรียนมีเคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียน
สนามส าหรับเด็กอนุบาล ท้ัง 4 ด้านของเด็ก ส าหรับเด็กอนุบาล ในการช่วยฝึกทักษะ เพ่ือส่งเสริมทักษะ บ้านตะบิงตีงี

เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี การเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหว
การเคล่ือนไหวด้าน ด้านร่างกาย ร้อยละ 100
ร่างกาย

94 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก เพ่ือจัดเก็บแฟ้มเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กตู้สูง 50,500       - - -  - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
ตู้สูงบานเล่ือนกระจก ธุรการต่างๆ ให้เป็น บานเล่ือนกระจกส าหรับ สารสนเทศของอย่าง สารสนเทศของอย่างเป็น บ้านตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบร้อย เก็บเอกสารสารสนเทศ เป็นระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
ง่ายและสะดวกต่อการ ในห้องส านักงาน ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน
ใช้งาน ของโรงเรียน จ านวน 7 ตู้ ร้อยละ 100 149
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95 โครงการจัดซ้ือท่ีนอน เพ่ือให้เด็กอนุบาล จัดซ้ือท่ีนอนส าหรับเด็ก 200,000     - - -  - เด็กนักเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนอนุบาล โรงเรียน
มีท่ีนอนท่ีสะอาด นักเรียนอนุบาล มีท่ีนอนท่ีสะอาด มีท่ีนอนท่ีสะอาด บ้านตะบิงตีงี
และเหมาะสม จ านวน 40 ชุด และเหมาะสม และเหมาะสม

ร้อยละ 100
96 โครงการทาสีอาคารเรียน เพ่ือให้บรรยากาศ ทาสีอาคารเรียน 500,000     - - -  - โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียน โรงเรียน

สปช.105/29 ของโรงเรียนมีอาคาร สปช.105/29 สีสันสวยงามร้อยละ 100 สีสันสวยงาม บ้านตะบิงตีงี
และ สปช.3/9 ท่ีสวยงาม ใช้งานท่ี และ สปช.3/9

ปลอดภัยเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน

97 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง พัฒนาและปรับปรุง 100,000     - - -  - นักเรียนเข้าใช้บริการ ห้องสมุดมีความเป็น โรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน บรรยากาศในห้องสมุด บรรยากาศในห้องสมุด ห้องสมุด ร้อยละ 80  ระเบียบเรียบร้อยมีความ บ้านตะบิงตีงี

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียน สะดวกในการให้บริการ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียน
ด้วยตนเอง

98 โครงการติดผ้าม่าน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ ติดต้ังผ้าม่าน ห้องประชุม 150,000     - - -  - ห้องประชุมมีบรรยากาศ ห้องประชุมมีบรรยากาศ โรงเรียน
และเพ่ิมความสวยงาม ห้องละหมาดส านักงาน ท่ีดีและมีความสวยงาม ท่ีดีและมีความสวยงาม บ้านตะบิงตีงี

ห้องปฏิบัติการ มากข้ึน
คอมพิวเตอร์ และห้อง
ปฏิบัติการทางภาษา

99 โครงการติดต้ังเหล็กดัด - เพ่ือป้องกันอันตราย ติดต้ังเหล็กดัดหน้า 50,000       - - -  - ร้อยละ 90 ของส่ิงของ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย โรงเรียน
และเสริมความปลอดภัย อาคารเรียนและหลัง ภายในห้องเรียน และส่ิงของสูญหายลดลง บ้านตะบิงตีงี
ให้กับนักเรียน  อาคารเรียน สปช. 3/9 ไม่สูญหาย
- เพ่ือป้องกันส่ิงของ
ภายในห้องเรียนสูญหาย
หรือตกหล่นจากหน้าต่าง 150
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100 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพ่ือให้มีท่ีจัดเก็บ จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000       - - -  - ร้อยละ 95 ของเอกสาร เพ่ือเพ่ิมความสะดวก โรงเรียน
เก็บเอกสารแบบเปิด และช้ันจัดวางเอกสารทาง แบบเปิดประตู ขนาด ธุรการสามารถเก็บไว้อย่าง ในการจัดเก็บเอกสาร บ้านตะบิงตีงี
ประตู ธุรการและการเงิน    1188x457x1830 mm. เป็นระเบียบและไม่ ธุรการและการเงิน

- เพ่ือให้เกิดความสะดวก จ านวน 3 ตู้ สูญหาย
ในการค้นหาเอกสารเก่า
เพ่ืออ้างอิงและไม่สูญหาย

101 โครงการจัดซ้ือพัดลม เพ่ือใช้ระบายอากาศ จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 15,000       - - -  - ร้อยละ 95 ของกิจกรรม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียน
อุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขนาด 24 น้ิว สามารถใช้พัดลม มีพัดลมอุตสาหกรรม บ้านตะบิงตีงี

ในโรงเรียน จ านวน 5 เคร่ือง อุตสาหกรรมเพ่ือ ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ดับความร้อน

102 โครงการซ่อมแซมบ้านพัก - เพ่ือให้ข้าราชการ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 10,000       - 450,000     -  - ร้อยละ 100 ของ ข้าราชการมีความ โรงเรียน
อาศัยของข้าราชการครู มีความปลอดภัยในชีวิต ของข้าราชการครู ข้าราชการครูมีบ้านพัก ปลอดภัยในชีวิต บ้านตะบิงตีงี

และทรัพย์สิน  อาศัยท่ีปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
- เป็นขวัญและก าลังใจ และทรัพย์สิน
แก่ข้าราชการครู

103 โครงการจัดซ้ือตู้เหล็ก - เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 16,000       - - -  - โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียนมีตู้เก็บเอกสาร โรงเรียน
กระจกบานเล่ือน คอมพิวเตอร์ ให้เป็น จ านวน 2 ใบ สารสนเทศของอย่างเป็น สารสนเทศของอย่างเป็น บ้านตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบร้อย  ระบบ ง่ายและสะดวก ระบบ ง่ายและสะดวก
- เพ่ือความสะดวกในการ ต่อการใช้งาน ต่อการใช้งาน
ใช้งาน  ร้อยละ 100
- เพ่ือง่ายต่อการดูแล 
รักษา
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104 โครงการเคร่ืองพิมพ์ เพ่ืออ านวยความสะดวก เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,200         - - -  - บุคคลากรสามารถใช้ บุคคลากรมีเคร่ือง โรงเรียน
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ต่อการท างานเก่ียวกับ จ านวน 1 เคร่ือง ในการปฏิบัติงาน ปร้ินเตอร์เพียงพอในการ บ้านตะบิงตีงี
ขาวด า อิสลามศึกษา ในโรงเรียน ร้อยละ100 ปฏิบัติงาน

ในการปร้ินเอกสารต่างๆ
105 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000     - -  - ร้อยละ100 ในห้องเรียน ห้องเรียนและห้อง โรงเรียน

ชุดเคร่ืองเสียง ให้เอ้ือต่อการศึกษา พร้อมการติดต้ัง และห้องปฏิบัติการมี ปฏิบัติการมีชุดเคร่ืองเสียง บ้านตะบิงตีงี
และความเป็นระเบียบ ในห้องเรียนและห้อง ชุดเคร่ืองเสียง
เรียบร้อย ปฏิบัติการต่าง

106 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ เพ่ือเก็บวัสดุอุปกรณ์ จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ 60,000       - - -  - ร้อยละ100 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ โรงเรียน
อุปกรณ์และเคาเตอร์ วิทยาศาสตร์ ให้เป็น และเคาเตอร์ระดับ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีตู้เก็บ บ้านตะบิงตีงี

ระเบียบเรียบร้อย หน้าต่างส าหรับห้อง มีตู้เก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์และเคาเตอร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเคาเตอร์ระดับ ระดับหน้าต่างท่ีพร้อม

หน้าต่าง ใช้งาน
107 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้นักเรียน จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าแร่ 11,000       - - -  - ร้อยละ 100 โรงเรียน โรงเรียนมีเคร่ืองกรองน้ า โรงเรียน

กรองน้ าแร่ธรรมชาติ และบุคลากรในโรงเรียน ธรรมชาติ จ านวน  มีเคร่ืองกรองน้ าแร่ แร่ธรรมชาติ บ้านตะบิงตีงี
ได้ด่ืมน้ าท่ีสะอาด 4 เคร่ือง ธรรมชาติ นักเรียนและบุคคลากร
ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ได้ด่ืมน้ าท่ีสะอาด

108 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้บรรยากาศ เคร่ืองปรับอากาศ 160,000     - - -  - ร้อยละ100 บรรยากาศ บรรยากาศในการ โรงเรียน
ปรับอากาศ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาด 2,5000 BTU ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมต่าง ๆ บ้านตะบิงตีงี

เป็นไปด้วยดี จ านวน 4 เคร่ือง เป็นไปด้วยดี เป็นไปด้วยดี
109 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ก่อสร้างห้องน้ าให้ได้ ก่อสร้างห้องน้ า 500,000     - - -  - ร้อยละ 100 นักเรียน โรงเรียนมีห้องน้ าถูก โรงเรียน

อนุบาล มาตรฐาน ง่ายต่อการ (ตามแบบ อบจ.ปัตตานี ใช้ห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ สุขลักษณะ บ้านตะบิงตีงี
ดูแลรักษาและท าความ ก าหนด)
สะอาด และถูกหลัก
สุขลักษณะ

152



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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

110 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 3,000,000   - - -  - นักเรียนทุกคนได้ใช้ โรงเรียนมีลาน โรงเรียน
อเนกประสงค์ จัดกิจกรรมได้หลากหลาย ขนาด 20X40X15 ม. สถานท่ีใช้ท ากิจกรรม อเนกประสงค์ท่ีมีความ บ้านตะบิงตีงี
แบบมีหลังคาเมทัลชีท (ตามแบบ อบจ.ปัตตานี ปลอดภัย

ก าหนด)
111 โครงการพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้โรงเรียนมี นักเรียนได้เรียนรู้ครบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตร โรงเรียน

หลักสูตรและส่ือการ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลาม และส่ือการเรียนอิสลาม และส่ือการเรียนการ บ้านตะบิงตีงี
เรียนการสอนวิชา ของสถานศึกษาท่ี ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาร้อยละ 80 สอนอิสลามศึกษาท่ี
อิสลามศึกษา (มุตะวัซซี สอดคล้องกับความ เหมาะสมกับสถานศึกษา
เฏาะห์) ต้องการของท้องถ่ิน

112 โครงการจัดหา เพ่ือจัดหาและพัฒนา จัดหาและพัฒนา 450,000     300,000     300,000     300,000     300,000     โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กองการศึกษา โรงเรียน
และพัฒนาระบบ ระบบการบริหารจัดการ นวัตกรรมการบริหาร มีระบบการบริหารจัดการ ศาสนาและวัฒนธรรม บ้านตะบิงตีงี
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 4.0 153
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113 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การ - 50,000       50,000       50,000       50,000       โรงเรียนมีศูนย์การ โรงเรียนมีศูนย์การ โรงเรียน
ด้านการท่องเท่ียวใน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว บ้านตะบิงตีงี
สถานศึกษา ท่องเท่ียวในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อ ในสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อ

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ การเรียนรู้แก่นักเรียน การเรียนรู้แก่นักเรียน
นักเรียนและท้องถ่ิน และท้องถ่ิน และท้องถ่ิน

114 โครงการส่งเสริมการจัด เพ่ือส่งเสริมการจัด ส่งเสริมการจัด - 100,000     100,000     100,000     100,000     โรงเรียนมีการจัด นักเรียนมีหลักคิด และ โรงเรียน
กระบวนการเรียนการ กระบวนการเรียนการ กระบวนการเรียนการ กระบวนการเรียนการ ด าเนินตามหลักปรัชญา บ้านตะบิงตีงี
สอนการบริหารตามหลัก สอนการบริหารตามหลัก สอนการบริหารตามหลัก สอนการบริหารตามหลัก ของเศรฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรฐกิจ ปรัชญาของเศรฐกิจ ปรัชญาของเศรฐกิจ ปรัชญาของเศรฐกิจ
พอเพียง พอเพียงแก่นักเรียน พอเพียงแก่นักเรียน พอเพียง
ส่วนจังหวัดปัตตานี

รวม จ านวน 114 โครงการ 32,304,150    18,756,480    19,598,780    18,968,780    18,968,780    

96             71             79             76             75             
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   1.4 แผนงานสาธารณสุข
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือทบทวนบทบาท 1. อบรมสมรรถนะ 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     อาสาสมัครสาธารณสุข 1. อสม.มีโอกาสได้รับ ส านักปลัดฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข และภารกิจของ อสม. สมาชิก อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ในการดูแลสุขภาพของ 2. อบรมพัฒนาเพ่ือสร้าง ในการท างาน ร้อยละ 80 ตนเอง

ประชาชนตามสภาพ ภาวะผู้น าให้แกนน า อสม. 2. อสม. ได้สร้าง
ปัญหาสาธารณสุข สัมพันธภาพและ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป แลกเปล่ียนประสบการณ์
2. เพ่ือพัฒนาความรู้ 3. อสม. ได้เรียนรู้ระบบ
และทักษะท่ีจ าเป็นและ การเฝ้าระวังและดูแล
เร่งด่วนของ อสม.ในการ ผู้ป่วยด้วยโรคท่ีเป็นปัญหา
ปฏิบัติงานได้อย่าง ของชุมชน
เหมาะสม
3. เพ่ือพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังและดูแล
ผู้ป่วยด้านโรคท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญของชุมชน

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีความรู้ ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี 200,000     200,000     - - - ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความรู้ ส านักปลัดฯ
สุขภาพและสร้างความ ความเข้าใจ และส่งเสริม และผู้ป่วยเอดส์ มีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจเก่ียวกับ
เข้มแข็งเครือข่ายเครือข่าย สุขภาพให้ดีย่ิงข้ึน ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี เก่ียวกับการส่งเสริม การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ติดเช้ือเอช ไอ วี สุขภาพ มากข้ึน
และผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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3 โครงการสนับสนุนและ เพ่ือให้ประชาชน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 500,000     500,000     - - - ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ
ส่งเสริมการให้ความรู้ และชุมชนได้เรียนรู้ แผ่นพับ เพ่ือให้ความรู้ จากป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์
เร่ืองสุขภาพ การป้องกันโรคท่ีจะเกิดข้ึน แก่ประชาชนในการ และแผ่นพับเก่ียวกับ ได้อย่างท่ัวถึงสามารถ

ในแต่ละฤดูกาล เช่น เฝ้าระวังการป้องกันและ โรคตามฤดูกาลได้ ป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออก ทางเดิน การรักษา ร้อยละ 70 ตามฤดูกาลได้
อาหาร อุจจาระร่วง
และโรคฟันผุ ฯลฯ

4 โครงการพัฒนา อปท. 1. เพ่ือให้ทราบปัจจัย อบรมให้ความรู้และ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ขององค์กร 1. ผู้รับผิดชอบงาน ส านักปลัดฯ
ในการป้องกันและแก้ไข และอุปสรรคท่ีมีผล ทัศนศึกษาดูงาน ปกครองส่วนท้องถ่ิน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหาโรคเอดส์ ต่อการด าเนินงานป้องกัน เข้ารับการอบรม เอดส์ของ อปท. ได้

และแก้ไขปัญหาเอดส์ แนวทางในการด าเนินงาน
2. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 2. เกิดบูรณาการของ
มีแนวทางในการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์
3. เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์จังหวัดปัตานี

5 โครงการส่งเสริม เพ่ือเตรียมความพร้อม จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 8,000,000   8,000,000   - - - ประชาชนมีวัสดุ ประชาชนมีอัตรา ส านักปลัดฯ
และด าเนินการป้องกัน และแนวทางป้องกัน และอ่ืนๆ ส าหรับ อุปกรณ์ป้องกัน การเจ็บป่วย
โรคระบาดในพ้ืนท่ีจังหวัด การแพร่ระบาดของ เตรียมความพร้อม โรคระบาดในพ้ืนท่ี ด้วยโรคระบาดลดลง
ปัตตานี โรคต่าง ๆ เช่น โรค ให้กับประชาชน จังหวัดปัตตานีได้

ไข้หวัดนก โรคไข้ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 80
เลือดออกโรคชิคุนกุนยา 
โรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ุใหม่ เป็นต้น 156
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6 โครงการรณรงค์โรค -เพ่ือส่งเสริมการเฝ้าระวัง ก าจัดยุงลายและ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ร้อยละ 60 สามารถ ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักปลัดฯ
ไข้เลือดออก ในวัน และป้องกันโรคไข้ ท าความสะอาดแหล่ง จัดการกับปัญหา เฝ้าระวังในการป้องกัน
ASEAN Dengue Day เลือดออกปรับปรุงสภาพ เพาะพันธ์ุยุงลายและพ่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกสถานท่ี

แวดล้อมในสถานท่ี หมอกควันภายในบริเวณ สร้างความรู้ ราชการและชุมชน
และชุมชนให้สะอาด ส านักงานฯ และสถานท่ี ความเข้าใจการขจัด รับการพัฒนาในด้าน
ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ุ ท่ีให้บริการสาธารณะ ยุงลายให้หมดส้ิน สภาพแวดล้อมโดย
ยุง ของ อบจ.ปน.และ ปราศจากโรคติดต่อ
- เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร จัดท าแผ่นพับ ป้ายไวนิล ประชาชนได้รับข้อมูล
ในการจัดการ ส่ิงแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในการจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เคล่ือนท่ี ส่ิงแวดล้อมให้ปราศจาก
ในการจัดการปัญหาโรค โรคติดต่อต่าง ๆ ได้
ไข้เลือดออก

7 โครงการป้องกัน - เพ่ือป้องกันอัตรา ประชากร จ านวน 8,000,000   8,000,000   - - - อัตราการป่วย สามารถป้องกัน ส านักปลัดฯ
และควบคุมโรค การป่วยด้วยโรคไข้ 12 อ าเภอ ในจังหวัด ด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เลือดออกของประชากร ปัตตานี ของประชากร ไม่ให้แพร่ระบาด

ในจังหวัดปัตตานี ในชุมชนลดลง ในจังหวัดปัตตานีได้
- เพ่ือสร้างความร่วมมือ ร้อยละ 80
ในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาและควบคุมป้องกัน
โรคไขเลือดออก

รวม จ านวน 7 โครงการ 18,100,000    18,100,000    1,400,000     1,400,000     1,400,000     

7              7              3              3              3              
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   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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

1 โครงการช่วยเหลือ -เพ่ือให้ประชาชน ประชาชนชาย - หญิง 800,000     800,000     800,000     800,000     800,000     ร้อยละ 60 ของ ประชาชน เด็กนักเรียน ส านักปลัดฯ
ประชาชน เด็กนักเรียนท่ียากจน เด็กนักเรียนชาย-หญิง ประชาชน เด็กนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
เด็กนักเรียนยากจน และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส ท่ียากจน และผู้ด้อย ความช่วยเหลือ 
และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในจังหวัดปัตตานี โอกาสได้รับความ รวมท้ังได้รับ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี -เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ ช่วยเหลือจากทางราชการ ประโยชน์จากการ

พบปะเย่ียมเยียนราษฎร ช่วยเหลือของทาง
และเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี ราชการ ท าให้มี
อย่างใกล้ชิด คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

2 โครงการคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของ นักเรียน นักศึกษา ส านักปลัดฯ
เยาวชนและสตรี ในสถานศึกษาได้มี แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนในสถาน ได้มีความรู้ความเข้าใจ

ความรู้ ความเข้าใจ ในสถานศึกษาและ ศึกษาของรัฐ และ กฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
ถึงกฎหมายการลงโทษ นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ในเบ้ืองต้น
ต่อการกระท าผิดต่อเด็ก ของรัฐและเอกชน ได้รับการอบรม
เยาวชนและสตรี เชิงปฏิบัติการ

3 โครงการฟ้ืนฟู เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 350,000     350,000     - - - ร้อยละ 80 คนพิการได้รับการดูแล ส านักปลัดฯ
สมรรถภาพและพัฒนา สิทธิของคนพิการ คนพิการและผู้ปกครอง ของคนพิการได้รับ และได้รับการช่วยเหลือ
ศักยภาพคนพิการ ตลอดถึงให้ความรู้แก่ คนผู้พิการ สนับสนุน ความรู้และบริการ จากภาครัฐอย่างท่ัวถึง
ในจังหวัดปัตตานี ผู้ดูแลคนพิการ วัสดุ อุปกรณ์อ านวย ด้านการฟ้ืนฟู

ให้สามารถช่วยเหลือ ความสะดวกแก่คนพิการ สมรรถภาพท่ีจ าเป็น
คนพิการได้ ตรงกับความต้องการ
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นการสงเคราะห์ ฝึกอบรมอาชีพ 100,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ร้อยละ 60 ของ ท าให้คนพิการ ส านักปลัดฯ
ส าหรับคนพิการ และ แก่คนพิการ ส่งเสริมการประกอบ คนพิการ และเด็กก าพร้า และเด็กก าพร้า
เด็กก าพร้าจังหวัดปัตตานี และเด็กก าพร้า อาชีพตามความถนัด ได้รับการส่งเสริมอาชีพ สามารถด ารงชีวิต

ให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ตามความถนัด อยู่ในสังคมและ
ได้เหมือนคนปกติท่ัวไป มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

5 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือให้คนหูหนวก จัดกิจกรรมการประชุม 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ความพึงพอใจของผู้เข้า 1. คนหูหนวก ส านักปลัดฯ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ตระหนักและเห็นความ เชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ รับการอบรม มีความตระหนัก
ให้กับคนหูหนวก ส าคัญของภาษามือไทย พัฒนาทักษะทางภาษา ร้อยละ 80 ถึงความส าคัญและ
จังหวัดปัตตานี และภาษาไทย เพ่ือการส่ือสาร ส าหรับ ประโยชน์ทาง

2. เพ่ือให้คนหูหนวก คนหูหนวกท่ีไม่รู้หนังสือ ภาษามือไทยและ
สามารถพัฒนามักษะ จังหวัดปัตตานี ภาษาไทย
ภาษามือไทย และภาษา 2. เพ่ือให้คนหูหนวก
ไทย เพ่ือใช้ในการส่ือสาร ได้พัฒนามักษะ
3. เพ่ือให้คนหูหนวกได้มี ภาษามือไทย
โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ และภาษาไทย
ประสบการณ์กับคน เพ่ือใช้ในการส่ือสาร
หูหนวกด้วยกัน
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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

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือให้คนพิการและ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 350,000     350,000     350,000     350,000     350,000     ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ผ้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
คนพิการจังหวัดปัตตานี ผู้ดูแลคนพิการสามารถ คนพิการและผู้ปกครอง การอบรมได้รับความรู้ มีความรู้ มีทักษะสามารถ

ช่วยเหลือตนเองและด ารง คนพิการ  และการพัฒนาศักยภาพ ให้การดูแลและฟ้ืนฟู
ชีวิตในสังคมได้อย่าง ตรงกับความต้องการ สมรรถภาพได้อย่าง
เหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม
2. เพ่ือเป็นการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานราชการ
เกิดการเรียนรู้ด้วยกัน
และเข้าใจในสภาพปัญหา
ข้อจ ากัดของคนพิการ
3. เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพขีดความสามารถ
ของคนพิการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม จ านวน 6 โครงการ 2,300,000  1,800,000  2,250,000  2,250,000  7,650,000  
6              6              4              4              4              
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   1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมบ้านพัก บ้านพักข้าราชการ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     มีบ้านพักท่ีปลอดภัย เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ส านักปลัดฯ
บ้านพักข้าราชการ ท่ีเกิดการช ารุดเสียหาย และลูกจ้างในสังกัด พร้อมในการเข้าอยู่ และก าลังใจให้กับ
และลูกจ้าง ให้สามารถพักอาศัยได้ อบจ.ปัตตานี ผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นปกติ
2 โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือก่อสร้างห้องน้ า ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับ 350,000      -  -  - - ความพึงพอใจของผู้ มีห้องน้ าห้องส้วมส าหรับ กองช่าง

ส าหรับคนพิการบริเวณ ส าหรับคนพิการบริเวณ คนพิการขนาด พิการได้รับความสะดวก คนพิการ ท้ังการแก่
ส านักงาน อบจ.ปัตตานี ส านักงานองค์การ 2.00 X 2.40 ม. ปลอดภัยในการใช้ ผู้พิการในการมาติดต่อ

บริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดตาม ห้องน้ าห้องส้วม ราชการกับส านักงาน
ปัตตานี แบบแปลนท่ีก าหนด อบจ.ปัตตานี 

3 โครงการจ้างตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบอาคาร จ้างผู้ตรวจสอบอาคาร 200,000      -  -  - - อาคาร อบจ.ปัตตานี ท าให้อาคารของ อบจ. กองช่าง
อาคาร อบจ.ปัตตานี ท่ีเข้า ตรวจสภาพอาคารส านัก ได้รับการตรวจสอบและ ปัตตานี ได้รับความ

หลักเกณฑ์ตามแบบ งาน อบจ.ปัตตานี และ รับรองจากผู้ตรวจสอบ ปลอดภัยและมีการ
ควบคุมอาคารโดยผู้ อาคารอเนกประสงค์ อาคารตาม พรบ.ควบคุม ตรวจสอบอย่างเป็น
ประกอบการตรวจสอบ สนามกีฬากลาง รวม อาคาร ระบบ
อาคาร จ านวน 2 หลัง

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือก่อสร้างศูนย์การ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์  - 45,000,000     -  -  - ลดค่าใช้จ่ายในการ อปท.ในพ้ืนท่ีมีสถานท่ี กองช่าง
ประชุม อบจ.ปัตตานี ประชุมการแสดงและ ประชุม ขนาดความจุ ประชุมหรือจัดกิจกรรม ประชุมหรือจัดกิจกรรมท่ี

การประกอบกิจการ 3,000 คน และศูนย์ ของ อปท.ในพ้ืนท่ี สะดวกและปลอดภัย
ขององค์กรปกครอง อาหารพร้อมท่ีพัก ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด เจ้าหน้าท่ี 
ปัตตานีและใกล้เคียง จ านวน 1 แห่ง
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)



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

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการซ่อมแซม เพ่ือบ ารุงรักษาอาคาร จ้างเหมาซ่อมแซม 500,000     700,000     500,000      -  - อาคารในความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ี กองช่าง
บ้านพัก บ้านพักและอาคารใน อาคารบ้านพักโดย ของ อบจ.ปน. ร้อยละ อาศัยในอาคารมีความ

ความรับผิดชอบของ ซ่อมแซมหรือเปล่ียน 20 ได้รับการซ่อมแซม ปลอดภัยและมีสุขภาพ
อบจ. ให้แข็งแรงม่ันคง โครงสร้างท่ีช ารุด ให้มีความแข็งแรงข้ึน จิตท่ีดี
และทนทาน จ านวน 6 หลัง 

และซ่อมแซมอาคาร
ในความรับผิดชอบของ 
อบจ.ปน.

6 โครงการติดต้ังประตู เพ่ือเปิดปิดพ้ืนท่ีภายใน จ้างติดต้ังประตูเหล็กดึง 1,500,000    -  -  -  - ป้องกันพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย กองช่าง
เหล็กและบันไดเหล็ก และเป็นทางข้ึนช้ันบน ขนาด 5.00 X 3.50 ม. และมีความปลอดภัย แก่อุปกรณ์ในโรงเก็บ

ของอาคารเก็บพัสดุ จ านวน 4 ช่อง พัสดุและท าให้การ
ขนาด 6.00 X 3.50 ม. ปฏิบัติงานมีความ
จ านวน 1 ช่อง สะดวก
และบันไดเหล็ก
กว้าง 1.00 ม.
ยาว 8.00 ม.
จ านวน 1 แห่ง

7 โครงการป้ายประชา  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์  - 50,000,000     -  -  - เพ่ิมช่องทางในการรับ ประชาชนภายในพ้ืนท่ี กองช่าง
สัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ข้อมูลข่าวสารของทาง และบริเวณใกล้เคียง
ชนิดติดต้ังภายนอก ทางราชการ ติดต้ังภายนอกบริเวณ ราชการองค์กรปกครอง ท่ีสัญจร-ไปมา สามารถ
อาคาร  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ส่วนท้องถ่ิน รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร

ภารกิจของหน่วยงาน OTOP, อาคาร อบจ. ของทางราชการ
องค์กรปกครองส่วน ปัตตานี, สถานีขนส่ง มากย่ิงข้ึน
ท้องถ่ินให้เป็นท่ีรู้จัก ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี,
อย่างกว้างขวางมากข้ึน สนามกีฬากลาง 

อบจ.ปัตตานี 162
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8 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารให้ รายการปรับปรุงอาคาร 1,850,000   500,000     500,000     500,000     500,000     เตรียมการรับเสด็จ ข้าราชการ หน่วยงาน กองช่าง
ส านักงานองค์การบริหาร อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ส านักงาน ตกแต่งด้านอาคาร ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ส่วนจังหวัดปัตตานี และ เรียบร้อย สวยงาม  - ปรับปรุงห้องประทับ สถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง ประชาชนท่ัวไป
อาคารกองกิจการสภา สมพระเกียรติเน่ือง และหอประชุม อบจ เป็นไปด้วยความ ได้ร่วมกันแสดงความ
เตรียมการรับเสด็จ ในโอกาสเสด็จปฏิบัติ  - ปรับปรุงลานภายนอก เรียบร้อย  ร้อยละ 80 จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชกรณียกิจใน หน้าหอประชุม อบจ. พระมหากษัตริย์

พ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี  - งานทาสีฝ้าเพดาน
หอประชุม อบจ.
 - งานฝ้าเพดาน บัว,
กล่องรางม่าน
(ห้องประทับ)
 - งานไฟฟ้า
 - งานจัดภูมิทัศน์
รายการปรับปรุงอาคาร
กองกิจการสภา
 - งานทาสีผนังภายนอก
และทาสีหลังคา 

9 โครงการปรับปรุงอาคาร/  -เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคาร/สถานท่ี  - 857,000      -  -  - อาคาร/สถานท่ีส านักงาน สามารถปรับปรุง กองช่าง
สถานท่ีส านักงานองค์การ สถานท่ีให้สวยงามเป็น ส านักงานองค์การบริหาร องค์การบริหาร อาคาร/สถานท่ี
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระเบียบเรียบร้อย ส่วนจังหวัดปัตตานี ดังน้ี ส่วนจังหวัดปัตตานี ส านักงานองค์การ
เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ  - เพ่ือเตรียมการรับเสด็จ  1.รายการปรับปรุง มีความพร้อม เพ่ือ บริหารส่วนจังหวัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องประทับ เตรียมการรับเสด็จฯ ปัตตานีเพ่ือเตรียมการ
มหาวชิราลงกรณบดินทร มหาวชิรลงกรณบดินทร 1.1ค่าจ้างท าประตู ใช้งานได้ดีไม่น้อยกว่า รับเสด็จสมเด็จพระเจ้า
เทพยวรางกูร เทพยวรางกูร ห้องน้ า(บานไม้สัก) ร้อยละ 80 อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 -เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี จ านวน 1 ชุด บดินทรเทพยวรางกูร
รับรองข้าราชการช้ัน 1.2 ซุ้มวงกบขนาด ให้เป็นไปด้วยความ 163
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(ต่อ) ผู้ใหญ่ในการรับเสด็จ 0.70x2.00 เมตร เรียบร้อยและ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 1 ชุด สมพระเกียรติ
มหาวชิรลงกรณบดินทร 1.3 ค่าท ากรอบรูปลงสี
เทพยวรางกูร พร้อมติดต้ัง

จ านวน 3 ชุด
1.4 ค่าพรมเปอร์เซีย
อย่างดีขนาด 
2.00 X 3.00 เมตร
2.รายการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ (ส านักงาน)
2.1 ปรับดินปลูกหญ้า
350 ตร.ม.
2.2 ค่าปลูกหญ้า,
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา จ านวน 350 ตร.ม.
2.3 ค่าไม้ประดับ (ไม้
สามเดือน)จ านวน 60 ต้น
2.4 ต้นคริสติน่า
สูง 1.00 เมตร 
จ านวน 40 ต้น
2.5 ต้นเข็มแดง
ดอกใหญ่ จ านวน 10 ต้น
3. รายการปรับปรุง
กองกิจการสภา อบจ.
3.1 บัวพ้ืนขนาด 8 น้ิว
จ านวน 8 ท่อน 164
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(ต่อ) 3.2 บัวเชิงผนังขนาด
4 น้ิว จ านวน 8 ท่อน
3.3 บัวฝ้า ขนาด 3 น้ิว
จ านวน 12 ท่อน
3.4 ไม้โครงพลาสวูด
หนา 20 มม. จ านวน 
3 แผ่น
3.5 ซ่อมผนังไม้อัด
จ านวน 1 งาน
3.6 พรมทอลาย (ปูพ้ืน)
จ านวน 59 ตร.หลา
3.7 ผนังกรุวอลเปเปอร์
จ านวน 7 ม้วน
3.8 ผนังกรุไม้ตกแต่ง
จ านวน 33 แผ่น
3.9 ท าความสะอาด
พ้ืนหินขัดเดิม 
จ านวน 48 ตร.ม.
3.10 กระเบ้ืองปูพ้ืน
ขนาด 8"X8" 
จ านวน 5 ตร.ม.
3.11 อ่างล้างหน้า แบบ
มีขาต้ัง จ านวน 2 ชุด
3.12 สายช าระ จ านวน
1 ชุด
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10 โครงการจัดท าซุ้ม  -เพ่ือให้การจัด จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - 1,680,000    -  -  - ก่อสร้างซุ้มเฉลิม จังหวัดปัตตานี สามารถ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติและ พระราชพิธีบรมราชา และบริเวณปลูกต้นไม้ พระเกียรติพระราชพิธี จัดพระราชพิธีบรมราชา
บริเวณปลูกต้นไม้ ภิเษกเป็นไปด้วยความ พระราชทานในพิธีถวาย บรมราชาภิเษก ภิเษกในพิธีถวายพระพร
พระราชทานในพิธีถวาย เรียบร้อยและ พระพรชัยมงคล ในส่วน พุทธศักราช 2562 ชัยมงคล ในส่วนภูมิภาค
พระพรชัยมงคล ในส่วน สมพระเกียรติ ภูมิภาค จังหวัดปัตตานี และบริเวณปลูกต้นไม้ เป็นไปดวยความ
ภูมิภาค จังหวัดปัตตานี  -เพ่ือสนับสนุนการ 1. งานก่อสร้างซุ้ม พระราชทาน จ านวน เรียบร้อย และ

ด าเนินงานในการจัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1 แห่ง ตามแบบแปลน สมพระเกียรติ
พระราชพิธีบรมราชา พระเจ้าอยู่หัว จ านวน กรมโยธาธิการและ
ภิเษก 1 แห่ง ผังเมืองก าหนด
 - เพ่ือสนองนโยบาย 2. งานครุภัณฑ์ (จัดซ้ือ)
รัฐบาลและกระทรวง จ านวน  3 รายการ
มหาดไทย 3. งานบริเวณปลูกต้นไม้

พระราชทาน  จ านวน
1  แห่ง

11 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้อาคารท่ีพัก ปรับปรุงอาคาร  - - 480,000      -  - ปรับปรุงอาคารท่ีพัก อาคารท่ีพักผู้โดยสาร กองช่าง
ท่ีพักผู้โดยสารโรงเรียน ผู้โดยสารมีความม่ันคง ท่ีพักผู้โดยสาร ผู้โดยสาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
อนุบาลปัตตานี และปลอดภัย สามารถ หน้าโรงเรียนอนุบาล จ านวน 1 แห่ง ได้รับการปรับปรุงหลังคา

ใช้การได้ และไม่ก่อ ปัตตานี ม.5 ต.รูสะมิแล ตามแบบ อบจ.ก าหนด ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
อันตรายต่อนักเรียน อ.เมือง จ.ปัตตานี และมีความปลอดภัย
ครูและบุคลากรของ รายละเอียดตามแบบ ในการใช้อาคาร
โรงเรียน แปลนท่ีก าหนด

พิกัด N 06 51 41.9
E 101 14 27.6
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12 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารอเนก  - -  - 1,959,000    - ก่อสร้างอาคารอเนก สามารถเป็นศูนย์กลาง กองช่าง
อเนกประสงค์ ม.1 เก่ียวกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประสงค์ ประสงค์ การเรียนรู้ หลักปรัชญา
ต.บาราเฮาะ อ.เมือง และด้านศาสนาให้กับ พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 แห่ง เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จ.ปัตตานี ประชาชนในพ้ืนท่ี 161 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด กลุ่มอาชีพ และประชาชน

ต.บาราเฮาะ รายละเอียดตามแบบ ในพ้ืนท่ี ต.บาราเฮาะ
แปลนท่ีก าหนด เข้ามาศึกษาเรียนรู้

และสามารถขยาย
ผลการด าเนินงานไปสู่
ชุมชนรอบ ๆ

13 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารอเนก  - - 1,980,000    -  - ก่อสร้างอาคารอเนก สามารถเป็นศูนย์กลาง กองช่าง
อเนกประสงค์ ม.1 เก่ียวกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประสงค์ ประสงค์ การเรียนรู้ หลักปรัชญา
ต.บาราโหม อ.เมือง และด้านศาสนาให้กับ พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า จ านวน 1 แห่ง เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
จ.ปัตตานี ประชาชนในพ้ืนท่ี 181 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด กลุ่มอาชีพ และประชาชน

ต.บาราโหม รายละเอียดตามแบบ ในพ้ืนท่ี ต.บาราโหม
แปลนท่ีก าหนด เข้ามาศึกษาเรียนรู้
พิกัด N 06 52 33 และสามารถขยาย
E 101 19 05 ผลการด าเนินงานไปสู่

ชุมชนรอบ ๆ
14 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม  -  - 1,500,000    -  - ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม อบจ.ปัตตานี มีห้องน้ า- กองช่าง

ห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ได้มาตรฐาน ง่าย ภายในส านักงาน ท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ
ภายในอาคารส านักงาน ต่อการดูแลรักษาและ อบจ.ปัตตานี ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อบจ.ปัตตานี ท าความสะอาด และ รายละเอียดตามแบบ

ถูกหลักสุขลักษณะ แปลนท่ีก าหนด
พิกัด
N 06 52 6.7
E 101 14 59.1 167



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

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารอเนก  -  - - 1,800,000    - ก่อสร้างอาคารอเนก สามารถเป็นศูนย์กลาง กองช่าง
อเนกประสงค์ หลักปรัชญา เศรษฐกิจ ประสงค์ ประสงค์ การเรียนรู้ หลักปรัชญา
(น้ าคือชีวิต) ม.6 พอเพียงให้กับกลุ่มอาชีพ ขนาด 6.00 X 12.00 ม. จ านวน 1 แห่ง เศรษฐกิจพอเพียง
ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน และประชาชนในพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด โดยมีกลุ่มอาชีพ และ
จ.ปัตตานี ต.ป่าไร่ และต าบล แปลนก าหนด ประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง พิกัด ต.ป่าไร่ และ อ.แม่ลาน
N 06 42 38 เข้ามาศึกษาเรียยรู้
E 101 12 42 การด าเนินงานไปสู่ชุมชน

รอบ ๆ ต.ป่าไร่
16 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้อาคารศูนย์แสดง ปรับปรุงอาคาร  -  - 4,400,000    -  - ปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย์แสดงสินค้า กองช่าง

ศูนย์แสดงสินค้า OTOP สินค้า OTOP อยู่ใน รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง OTOP ได้รับการปรับ
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สภาพท่ีดีมีความม่ันคง แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด ปรุงระบบไฟฟ้าห้องน้ า

และปลอดภัย สามารถ พิกัด หลังคาท่ีช ารุดให้มี
ใช้การได้ N 06 48 27.7 สภาพพร้อมใช้งาน

E 101 06 46.4 และมีความปลอดภัย
ในการใช้อาคารรองรับ
การเป็นศูนย์จ าหน่าย
สินค้า-OTOP และสินค้า
พ้ืนเมืองต่าง ๆ 

17 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือความสะอาดและมี จ้างเหมาบริการท าความ - - 144,000     144,000     144,000     ร้อยละ 80 ของ ศูนย์ OTOP มีสภาพ กองช่าง
ท าความสะอาดบริเวณ สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด ศูนย์ OTOP ประชาชนท่ีมาใช้ แวดล้อมท่ีดี
ศูนย์ OTOP บริการมีความ

พึงพอใจ
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 (ผลผลิตของโครงการ)

18 โครงการปรับปรุง ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม  -  - 160,000      -  - ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม อบจ.ปัตตานี มีห้องน้ า- กองช่าง
ห้องน้ า-ห้องส้วม ให้ได้มาตรฐาน ง่าย ภายในส านักงาน ท่ีถูกสุขลักษณะ ห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ
ผู้บริหาร อบจ.ปัตตานี ต่อการดูแลรักษาและ อบจ.ปัตตานี ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ท าความสะอาด และ รายละเอียดตามแบบ
ถูกหลักสุขลักษณะ แปลนท่ีก าหนด

พิกัด
N 06 52 6.7
E 101 14 59.1

19 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างอาคารอเนก  -  - 1,180,000   -  - ก่อสร้างอาคารอเนก สามารถเป็นศูนย์กลาง กองช่าง
อเนกประสงค์ หลักปรัชญา เศรษฐกิจ ประสงค์ ประสงค์ การเรียนรู้ หลักปรัชญา
(น้ าคือชีวิต) ม.3 พอเพียงให้กับกลุ่มอาชีพ ขนาด 6.00 X 12.00 ม. จ านวน 1 แห่ง เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ และประชาชนในพ้ืนท่ี รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด โดยมีกลุ่มอาชีพ และ
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ต.ป่าไร่ และต าบล แปลนก าหนด ประชาชนในพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง พิกัด N 06 41 44.5 ต.ป่าไร่ และ อ.แม่ลาน
E 101 11 32.4 เข้ามาศึกษาเรียยรู้

การด าเนินงานไปสู่ชุมชน
รอบ ๆ ต.ป่าไร่

รวม จ านวน 19 โครงการ 4,500,000     98,837,000    10,944,000    4,503,000     744,000        

6              7              10             5              3              

169



   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการอบรมเชิง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มี ผู้สูงอายุของแต่ละชมรม 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุมีความรู้และ ส านักปลัดฯ
ปฏิบัติการพัฒนา โอกาสปฏิบัติธรรม ในจังหวัดปัตตานี ของผู้สูงอายุ มีทักษะ ทักษะในการดูแล
คุณภาพชีวิตและการ เสริมสร้างสมาธิ ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพกาย
ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ มีความรู้ทักษะในการ และสุขภาพจิต และสุขภาพจิต

ดูแลสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต

2 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา จัดอบรมสัมมนา 1,000,000   1,000,000   500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาส ส านักปลัดฯ
สุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับ จัดกิจกรรมนันทนาการ ของผู้สูงอายุได้มีโอกาส พบปะและท ากิจกรรม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัด ให้กับผู้สูงอายุ พบปะและท ากิจกรรม ร่วมกันผู้สูงอายุ 
จังหวัดปัตตานี ปัตตานี ร่วมกัน มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน
3 โครงการค่ายเยาวชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้รองรับ จัดอบรมเข้าค่ายเยาวชน 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       เยาวชนโรงเรียน เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

พัฒนาประชาธิปไตย การเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนในสังกัด ในสังกัดองค์การ มีความรู้ ความเข้าใจ
กับอาเซียน องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัด เก่ียวกับอาเซียนเพ่ิมข้ึน

จังหวัดปัตตานี ปัตตานีมีความรู้เก่ียวกับ
อาเซียน ร้อยละ 60

4 โครงการส่งเสริม เพ่ือให้เด็กและเยาวชน สนับสนุนการด าเนินงาน 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      ร้อยละ 60 ของเด็ก เด็กและเยาวชนได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
การด าเนินงานของ ได้ทราบถึงสิทธิบทบาท ของสภาเด็ก และเยาวชน ถึงบทบาทหน้าท่ี
สภาเด็กและเยาวชน หน้าท่ีของตน และเยาวชนในจังหวัด ได้รับรู้ถึงบทบาท ของตนเองในสังคม
จังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาทักษะ ปัตตานี หน้าท่ีและได้รับการ เด็กและเยาวชน

ด้านผู้น าเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะ ได้รับการพัฒนาทักษะ
 ด้านผู้น า 170

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

5 โครงการส่งเสริมสถานภาพเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มสตรีในจังหวัดปัตตานี 350,000      350,000      - - - ร้อยละ 80 สตรีได้พัฒนาศักยภาพ ส านักปลัดฯ
สถานภาพและบทบาท ในการพัฒนาตนเอง ของกลุ่มสตรีได้พัฒนา ของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน
ของสตรี มุ่งสู่สังคม ของสตรีให้เป็นท่ียอมรับ ศักยภาพของตนเอง องค์กรสตรีในทุกระดับ
เสมอภาคอย่างย่ังยืน ต่อสังคม และกระตุ้น มีความเข้มแข็งพร้อมเป็น

ให้ผู้น าสตรีมีความรู้ ฐานในการผลักดัน
ความสามารถ และเป็น  การขับเคล่ือนให้เกิดการ
ต้นแบบในการพัฒนาตน พัฒนาและพร้อม
เพ่ือขยายผลแก่สตรี ช่วยเหลือสังคมในการ
กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป แก้ไขปัญหาของสังคม

ในทุก ๆ ด้าน 
และทุกระดับ

6 โครงการฝึกอบรมและ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับ 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม 1. เยาวชนมี ส านักปลัดฯ
เข้าค่ายเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด โครงการเกิดจิตส านึกท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม

ได้รับการรพัฒนาจิตใจ ปัตตานี ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. สามารถด ารงชีวิต
2. เพ่ือให้เยาวชน อยู่ในสังคมได้อย่าง
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน สงบสุข
สังคมได้อย่างสงบสุข 3. เยาวชนมีส่วน
และเป็นแบบอย่างท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม
3. เพ่ือส่งเสริมการมี และมีส่วนร่วมในการ
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ป้องกันและแก้ไข
ต่อสังคม ปัญหา
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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

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตัวแทนชมรมภาคี 300,000       - - - - ร้อยละ 60 ชมรมภาคี การพัฒนาศักยภาพ ส านักปลัดฯ
ผู้สูงอายุแบบองค์รวม ชมรมภาคีเครือข่าย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุมีการ ชมรมภาคีเครือข่าย

ผู้สูงอายุทุกอ าเภอ และตัวแทนผู้สูงอายุ สร้างกระบวนการ ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
ให้มีการแลกเปล่ียน ทุกอ าเภอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่ความย่ังยืนย่ิงข้ึน
เรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกัน การรวมกลุ่มชมรมภาคี
เพ่ือค้นหาผู้สูงอายุท่ีเป็น  เครือข่ายผู้สูงอายุใน
ตัวอย่างท่ีดีทางด้าน จังหวัดปัตตานีมีกิจกรรม
สุขภาพชาย-หญิง ร่วมกลุ่มกันอย่าง

สม่ าเสมอ
8 โครงการพัฒนาทักษะ -เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดอบรมเพ่ือพัฒนา 360,000      360,000      360,000      360,000      - กลุ่มแม่บ้าน สตรีแม่บ้านมีคุณภาพ ส านักปลัดฯ

ชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน แม่บ้าน และครอบครัว คุณภาพชีวิตและทักษะ ในจังหวัดปัตตานี ชีวิตท่ีดี มีความรู้ 
ส่งเสริมคุณธรรมเด็ก ชีวิตพ้ืนฐานของแม่บ้าน เข้ารับการอบรมพัฒนา สามารถถ่ายทอดความรู้
และเยาวชนซ่ึงเป็น คุณภาพชีวิต ให้กับบุคคลในครอบครัว
ผลผลิตในสถาบัน อย่างท่ัวถึง ชุมชนและสังคมได้รับ
ครอบครัวให้เป็นคนดี ได้รับการพัฒนาสู่สังคม
มีความสุขและมีคุณธรรม สันติสุข
-เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัว

9 โครงการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 1,000,000   1,000,000   - - - คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการอิสลาม กองกิจการสภาฯ 
คณะกรรมการอิสลาม และยกระดับการเรียน คณะกรรมการอิสลาม ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด
ประจ า 5 จังหวัด การสอนของโรงเรียน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ชายแดนใต้ร้อยละ 80  ชายแดนใต้ได้รับการ   
ชายแดนใต้ ตาดีกาใน 5 จังหวัด จ านวน  2 รุ่น ๆ ละ ได้รับการพัฒนาความรู้ พัฒนาความรู้มาปรับใช้

ชายแดนใต้ 100  คน และยกระดับการสอน และยกระดับการสอนท่ี
ท่ีสอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบันมากย่ิงข้ึน ปัจจุบันมากข้ึน 172
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10 โครงการฝึกอบรมเพ่ือ เพ่ือเสริมสร้าง และเพ่ิม ฝึกอบรมสัมมนา 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   ผู้น าท้องท่ี  ผู้น าท้องถ่ิน  ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน  กองกิจการสภาฯ 
พัฒนาศักยภาพผู้น า ความรู้ความเข้าใจ และทัศนศึกษาดูงาน และผู้น าศาสนา ร้อยละ และผู้น าศาสนา มีความรู้
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ในทางการเมือง เศรษฐกิจ  ให้แก่ผู้น าท้องท่ี ผู้น า 80 มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์

สังคม ประเพณี และ ท้องถ่ิน และผู้น าศาสนา ในการบริหารจัดการ และสามารถร่วม
วัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือ ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี เพ่ือชุมชน และน า ตรวจสอบ  ร่วมพัฒนา 
การพัฒนาท้องถ่ินให้เกิด ประสบการณ์ท่ีได้รับ อบจ. ปัตตานีได้อย่างมี
ความเจริญก้าวหน้า มาปรับเปล่ียนชีวิต ประสิทธิภาพ

ความเป็นอยู่ของชุมชน
เพ่ือความสันติสุข

11 โครงการเสริมสร้าง เพ่ือเผยแพร่และเสริม- จัดอบรมให้ความรู้ 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     นักเรียน เยาวชน ก านัน ผู้เข้ารับการอบรม กองกิจการสภาฯ 
ความรู้เก่ียวกับ สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับประชาธิปไตย ผู้ใหญ่บ้านและ มีความรู้เก่ียวกับระเบียบ
ประชาธิปไตยและ เก่ียวกับกระบวนการ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนร้อยละ 80  กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง
การมีส่วนร่วมของ ประชาธิปไตย และการมี ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด ได้รับความรู้ความเข้าใจ กับการปกครองระบอบ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ส่วนร่วมของประชาชน ปัตตานี ประกอบด้วย เก่ียวกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
จังหวัดปัตตานี ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี นักเรียน เยาวชน ก านัน และสิทธิหน้าท่ีของตน

ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน มากย่ิงข้ึน
จ านวน  100  คน

12 โครงการ อบจ.  เพ่ือให้ อบจ.ได้พบปะกับ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 100,000     100,000     - - - ประชาชน ร้อยละ 90 อบจ.สามารถน าประเด็น กองกิจการสภาฯ
พบประชาชน ประชาชนเป็นประจ า ราชการ และเจ้าหน้าท่ี ได้รับการบริการ และ ท่ีเป็นปัญหาของท้องถ่ิน

ทุกเดือนเพ่ือรับทราบ ของ อบจ. พบปะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มาแก้ไขได้ตรงตามความ
ประเด็นปัญหาต่างๆ เย่ียมเยียนประชาชน ท่ีดีและได้รับการแก้ ต้องการของประชาขน
และเพ่ือเปิดโอกาสให้ ในแต่ละอ าเภอ จ านวน ปัญหาอย่างท่ัวถึง
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 12 อ าเภอ
ในการน าเสนอแนวทาง
แก้ไข
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13 โครงการอบรมจริยธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 40,000       40,000       40,000       40,000       - ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในหลักศาสนาท่ีถูกต้อง ด้านจริยธรรม ให้แก่ ร้อยละ 80 ได้รับ และเข้าใจในหลักการ

และสามารถน าไปปรับใช้ ประชาชน และเยาวชน ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน ในพ้ืนท่ี อ.ยะรัง ในชีวิตประจ าวัน

14 โครงการค่ายอบรม เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 150,000     150,000     150,000     150,000     - ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนได้เรียนรู้ กองแผนฯ
จริยธรรมเสริมสร้าง ในหลักศาสนาท่ีถูกต้อง ด้านจริยธรรม ให้แก่ ร้อยละ 80 ได้รับ และเข้าใจในหลักการ
สันติสุข และสามารถน าไปปรับใช้ ประชาชน และเยาวชน ความรู้ในด้านจริยธรรม ด้านศาสนา มาปรับใช้

ในชีวิตประจ าวัน ในพ้ืนท่ี อ.กะพ้อ ในชีวิตประจ าวัน
15 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมสถาบัน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 265,000     265,000     265,000     265,000     - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม กองแผนฯ

วิชาการครอบครัว ครอบครัวให้เข้มแข็งดูแล ทางวิชาการในการ และทักษะการอบรม ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
สายใยแห่งรัก ลูกอย่างมีคุณภาพต้ังแต่ ส่งเสริมพัฒนาการ เล้ียงดูเพ่ือพัฒนาการเด็ก และเพ่ิมพูนทักษะ

วัยทารกจนถึงวัยรุ่นให้มี ของเด็กให้สมวัย  และสามารถตรวจ การดูแลเด็กได้อย่าง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม พัฒนาการเด็กได้ถูกต้อง เหมาะสม

ร้อยละ 75
16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือวางรากฐาน  -จัดอบรมแกนน าเยาวชน 200,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ประชาชนและเยาวชน กองแผนฯ

จริยธรรม การปฏิบัติตนท่ีถูกต้อง อ าเภอกะพ้อ การอบรมได้รับความรู้ ได้รับความรู้ด้านศาสนา
ในสังคม เสริมสร้าง  -จัดเข้าค่ายอบรม ความเข้าใจและหลัก และปฏิบัติตนให้อยู่ใน
และพัฒนาจิตส านึก จริยธรรมให้กับเยาวชน ปฏิบัติ ตามหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรมและ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชาชนในพ้ืนท่ี และแนวคิดในการพัฒนา เป็นคนดีของสังคม
ให้มีพฤติกรรมในเชิง ตนเองให้เป็นคนดีมี
สร้างสรรค์ มีจิตสานึก คุณธรรมและจริยธรรม
ในการท าความดีรู้จัก
การให้ การเสียสละมีจิต
สาธารณะและมุ่งท างาน
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
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17 โครงการเทศกาลวัน - เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริม จัดกิจกรรมประกวด 350,000     - - - - ศิลปวัฒนธรรม ภาพลักษณ์ของจังหวัด กองคลัง
ปลากะพงและของดี และสืบสานวัฒนธรรม ขบวนแห่ของดี ได้รับการส่งเสริม ปัตตานีได้รับการ
เมืองยะหร่ิง คร้ังท่ี 24 ประเพณีของอ าเภอ แต่ละต าบล อนุรักษ์ และเผยแพร่ ส่งเสริมและประชา
ประจ าปี 2561 ยะหร่ิง และกิจกรรมแสดง สัมพันธ์ให้รู้จักอย่าง
อ าเภอยะหร่ิง - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม แพร่หลาย
จังหวัดปัตตานี และส่งเสริมการ ท้องถ่ิน

ท่องเท่ียวของอ าเภอ
ยะหร่ิง
- เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนในอ าเภอ

18 โครงการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศัยภาพ อบรมเชิงปฎิบัติการ 341,000     - - - - ร้อยละ 80 ของสตรี สตรีได้พัฒนาศักยภาพ กองคลัง
ศัยกยภาพองค์กร ในการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมชน ท่ีเข้ารับการอบรม ของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน
สตรีจังหวัดปัตตานี ของสตรีให้เป็นท่ี และการด าเนินชีวิต ได้รับการพัฒนา

ยอมรับของสังคม ในสังคมพหุวัฒนธรรม ศักยภาพได้ดีย่ิงข้ึน
19 โครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาและสร้าง ฝึกอบรมให้ความรู้ 233,600     - - - - องค์กรสตรีได้รับการ องค์กรสตรีในทุกระดับ กองคลัง

ศัยกยภาพองค์กร ความเช่ือม่ันให้ผู้น า ในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาศักยภาพได้ดี มีความเข้มแข็ง พร้อม
สตรีอ าเภอปะนาเระ สตรีมีความเข้มแข็ง สตรี ย่ิงข้ึน เป็นฐานในการผลักดัน

เป็นฐานในการ การขับเคล่ือนให้เกิด
ขับเคล่ือนกิจกรรม การพัฒนา และพร้อม
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ ช่วยเหลือสังคมในการ
ชุมชนและสังคม แก้ไขปัญหาของสังคม

ทุก ๆ ด้าน ทุกระดับ
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20 โครงการอบรม เพ่ือให้แกนน าสตรี แกนน าสตรีมุสลิมใน 105,700     105,700     - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ - แกนน าสตรีมุสลิม กองคลัง
สัมมนาเชิงปฎิบัติการ มุสลิมมีแนวคิด เขตพ้ืนท่ีจังหวัด มีความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพ วิสัยทัศน์ และเจตคติ ปัตตานี และแกนน า ร้อยละ 80 ศักยภาพให้เป็นท่ี
แกนน าสตรี ท่ีดีในการพัฒนา สตรีมุสลิมในเครือข่าย - มีจ านวนผู้เข้าร่วม ยอมรับต่อชุมชน

ตนเองสู่ภาวะผู้น า ทุกอ าเภอ มีศักยภาพ โครงการร้อยละ 80 และสังคม
ท่ีดี เป็นตนแบบในการ ในการพัฒนาตนเอง ของเป้าหมาย - แกนน าสตรีมุสลิม
พัฒนาครอบครัว เป็นท่ียอมรับต่อ มีความรู้ ทักษะ
และสังคมขยายผลแก่ ชุมชน และสังคม ความสามารถในการ
สตรีกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป ตลอดจนมีความรู้ บริหารจัดการองค์กร

ทักษะความสามารถ สตรี ให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหาร จัดการ
องค์กรสตรี

21 โครงการ Gen A - เพ่ือพัฒนาให้เกิด จัดกิจกรรมส่งเสริม 67,200       - - - - เด็กท่ีอ่านไม่ออก - เด็กท่ีอ่านไม่ออก กองคลัง
พลังอ่านเปล่ียนชีวิต สตรีมุสลิม การอ่าน เขียนไม่ได้ เกิดการ เขียนไม่ได้ เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันท่ี และนักศักษาท่ีมีจิต เปล่ียนแปลงในด้าน เปล่ียนแปลงในด้าน
รูสะมิแล อาสาส่งเสริมการอ่าน การอ่านเป็นจ านวน การอ่าน

- เพ่ือพัฒนาเด็ก ร้อยละ 80 ของเด็ก - สตรีมุสลิม
เยาวชนอายุระหว่าง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และนักศึกษาท่ีร่วม
6-15 ปี ท่ีประสบ เป็นอาสาสมัคร
ปัญหาอ่านไม่ออก ส่งเสริมการอ่าน
เขียนไม่คล่อง มีศักยภาพและการ

เปล่ียนแปลงในด้าน
การมีจิตอาสา
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22 โครงการการเพ็นท์สี เพ่ือสร้างงาน จัดฝึกอบรมให้แก่ 50,000       - - - - ร้อยละของประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรม กองคลัง
สร้างอาชีพ สู่เยาวชน สร้างรายได้ให้กับ เยาวชนมุสลีมะห์ ท่ีผ่านการฝึกอาชีพ สามารถน าความรู้
มุสลีมะห์เมืองสายบุรี เยาวชนมุสลีมะห์ หลักสูตรการเพ็นท์สี ไปประกอบอาชีพ

และแก้ปัญหา อาคลีลิก
การว่างงาน

23 โครงการเสริมสร้างทักษะ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมให้ความรู้แก่ 70,000       70,000       70,000        -  - ครอบครัวมุสลิมใหม่ มุสลิมใหม่ในพ้ืนท่ีจังหวัด กองคลัง
ชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่ ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก มุสลิมใหม่ และมุสลิม ได้รับความรู้เก่ียวกับ ปัตตานี ได้เรียนรู้และ อุดหนุน

ค าสอนของศาสนาอิสลาม ท่ัวไป หลักค าสอนของอิสลาม เข้าใจในหลักค าสอนของ (มูลนิธิส่งเสริม
ในทุกมิติแก่ครอบครัว ในทุกมิติ อิสลามท่ีถูกต้อง ตามหลัก จริยธรรมจังหวัด
มุสลิมใหม่ ค าสอนของศาสนา ปัตตานี)

24  โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาและสร้างความ จัดกิจกรรมพัฒนา 611,600     600,000     671,400      -  - สตรีมุสลิมมีคุณภาพ สตรีมุสลิมมีความเข้มแข็ง กองคลัง
สตรีและครอบครัวสู่การ ความเช่ือม่ันให้สตรีมุสลิม เครือข่าย โดยการอบรม ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถ มีทักษะ และมีส่วนร่วมใน อุดหนุน
ขับเคล่ือนสังคมสันติสุข มี ความเข้มแข็งเป็นฐาน ให้ความรู้แก่สตรีมุสลิม พัฒนาตนเองตามวิถี การขับเคล่ือนให้เกิดการ (สมาคมสตรีไทย

พลังในการขับเคล่ือน อิสลาม พัฒนาและช่วยเหลือแก้ไข มุสลิมปัตตานี)
กิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหา ปัญหาสังคมท่ีจะเกิดข้ึน
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้มุสลีมะฮและบุคคล -จัดบรรยายธรรมทุกเดือน 295,500     250,000     250,000      -  - มุสลีมะฮและบุคคล มุสลีมะฮและบุคคลท่ัวไป กองคลัง
มุสลีมะฮและบุคคลท่ัวไป ท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจ จ านวน 11 คร้ัง ท่ัวไป มีความรู้ ความ ได้รับความรู้ท่ีถูกต้องตาม อุดหนุน

และได้ปฏิบัติตามหลัก  -จัดอบรมจริยธรรม เข้าใจและปฏิบัติตนได้ หลักอัลอิสลามและปฏิบัติ (มัสยิดตะลุบัน)
อัลอิสลามและเกิดความ จ านวน 36 คร้ัง ถูกต้องตามหลัก ตนได้ถูกต้องตามแบบ
สามัคคีในหมู่คณะ  -จัดอบรมคุณธรรม อัลอิสลาม อย่างซุนนะฮ

จริยธรรมภาคกลางคืน
จ านวน 43 คร้ัง

177



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี - จัดฝึกอบรมให้กับ 4,500,000   5,000,000   6,000,000   6,000,000   6,000,000   กลุ่มสตรีมุสลีมะห์ สตรีมุสลีมะห์มีคุณภาพ กอง
ครอบครัวมุสลิมจังหวัด มุสลิมให้มีคุณภาพชีวิต แกนน าสตรีมุสลิม ร้อยละ 80 สามารถน า ชีวิต ได้รับความรู้ท่ีดี การศึกษาฯ
ปัตตานี ท่ีดี - จัดทัศนศึกษาดูงาน ความรู้มาประยุกต์ใช้ คู่คุณธรรมถูกต้อง

- เพ่ือสตรีมุสลีมะห์ได้มี - จัดกิจกรรมวันพบปะ ในชีวิตประจ าวัน ตามหลักอัลอิสลาม
โอกาสแลกเปล่ียน มุสลีมะห์ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถน าความรู้
ความคิดเห็น ไปปฏิบัติอบรมส่ังสอน

27  โครงการอบรมสัมมนา  เพ่ือให้แกนน าสตรีและ  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  -  - 101,700      -  - แกนน าสตรีและเยาวชน  -แกนน าสตรีและเยาวชน กองคลัง
เชิงปฎิบัติการพัฒนา เยาวชนมีแนวคิด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ มุสลิมได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ อุดหนุน
ศักยภาพแกนน าสตรี  วิสัยทัศน์ และเจตคติท่ีดี แกนน าเยาวชน ศักยภาพสู่การภาวะ ให้เป็นท่ี ยอมรับต่อชุมชน (สมาคมสตรีไทย
และเยาวชน ในการพัฒนาตนเองสู่  -จัดสัมมนาแกนน าสตรี การเป็นผู้น าและต้นแบบ และสังคม มุสลิมปัตตานี)

ภาวะผู้น าท่ีดี ท่ีดีในการพัฒนา  -แกนน าสตรีและเยาวชน
เป็นต้นแบบในการ ครอบครัวและสังคม มีความรู้ ทักษะ ความ
พัฒนาครอบครัว สามารถในการบริหารจัด
และสังคม การองค์กรสตรีให้มี

ประสิทธิภาพ
28 โครงการเพ่ิมผลผลิต  -สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ -จัดกิจกรรมท าแปลง  -  - 334,000      -  -  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้  -นักเรียนได้รับอาหาร กองคลัง

กิจกรรมการเกษตรเพ่ือ เกษตรตามหลักปรัชญา ปลูกผักและเล้ียงสัตว์ ด้านการเกษตรตามหลัก ม้ือเช้าตามหลักโภชนาการ อุดหนุน

อาหารม้ือเช้าส าหรับ เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  -นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนต ารวจ

นักเรียน โรงเรียนต ารวจ นักเรียนและชุมชน และได้รับอาหารม้ือเช้า ตระเวนชายแดน

ตระเวนชายแดน  -นักเรียนในเรียนต ารวจ ตามหลักโภชนาการ พีระยานุเคราะห์ฯ

พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตระเวนชายแดน ได้รับ 4 (กองกับกับการ

อาหารม้ือเช้าท่ีถูกต้อง ต ารวจตระเวน

ตามหลักโภชนาการ ชายแดนท่ี 44)
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29 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ จัดอบรมให้ความรู้กับ  -  - 960,000      -  - ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ กองคลัง
พัฒนากิจการลูกเสือ พัฒนากิจการลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ได้รับความรู้สามารถน า น าความรู้ท่ีได้รับไปเป็น อุดหนุน
ชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ไปใช้ในการด าเนินชีวิต แนวทางปฏิบัติตนในการ (ท่ีท าการปกครอง

ประจ าวัน ด าเนินชีวิตประจ าวัน จังหวัด ฝ่ายความ
ม่ันคง)

รวม จ านวน 29 โครงการ 13,739,600    13,140,700    13,552,100    11,165,000    10,350,000    

26             20             19             13             9              
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   1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการส่งเสริมศาสนา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ืออินทผาลัมและ 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 อบจ. สนับสนุนส่ิงของ ความสัมพันธ์ระหว่าง ส านักปลัดฯ
เทศกาลถือศีลอดในเดือน ในการด าเนินกิจกรรม จัดท าโปสเตอร์ประชา บริโภคให้กับมัสยิด ผู้น าศาสนาและ
รอมฎอน ทางศาสนาให้กับมัสยิด สัมพันธ์ก าหนดระยะเวลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ทางราชการเป็นไปด้วยดี

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ละศีลอดและไวนิล
ต้อนรับเดือนรอมฎอน

2 โครงการกีฬา อบจ.คัพ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3,000,000   3,000,000   - - - ร้อยละ 90 ของ สร้างความสามัคคี ส านักปลัดฯ
ภาคใต้ประจ าปี อันดีระหว่างข้าราชการ อบจ.คัพ ภาคใต้ บุคลากรได้เข้าร่วม ให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ

อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้ ประจ าปี การแข่งขันกีฬา ข้าราชการท่ีเข้าร่วม
อบจ. ภาคใต้ประจ าปี การแข่งขัน

3 โครงการฝึกอบรมครู เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดอบรมครูโรงเรียน 300,000     300,000     - - - ครูโรงเรียนเอกชน ครูโรงเรียนเอกชน กองกิจการสภาฯ 
โรงเรียนเอกชนสอน ความรู้ให้แก่ครูโรงเรียน เอกชนสอนศาสนา สอนศาสนา ร้อยละ 90 สอนศาสนาสามารถ
ศาสนาในพ้ืนท่ี เอกชนสอนศาสนา จ านวน  50  คน สามารถน าความรู้ น าความรู้มาปรับใช้
จังหวัดปัตตานี และหลักการบริหาร ในการจัดการเรียน

จัดการเพ่ือการพัฒนา การสอนให้มี
คุณภาพชีวิตให้กับ ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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4 โครงการฝึกอบรมครู เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน ครูผู้สอนการอ่าน 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่าน ท าให้ครูผู้สอน กองกิจการสภาฯ 
ผู้สอนอัลกุรอ่าน และประชาชนสามารถ อัลกุรอานตามแนว หลักสูตรการสอน สามารถอ่านคัมภีร์
ตามแนวกีรออาตี อ่านอัลกุรอ่านตามแนว กีรออาตีในพ้ืนท่ี อัลกุรอ่าน ร้อยละ 90 อัลกุรอ่านได้อย่าง

กีรออาตีได้ และสามารถ จังหวัดปัตตานี   ถูกต้อง
ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง จ านวน 2 รุ่นๆ ละ
ได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป  60 คน รวม 120 คน  

5 โครงการอนุรักษ์การท า เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมวัฒนธรรม 49,430       - - - - ประชาชนได้รู้จัก ประชาชนได้รู้จักประเพณี กองแผนฯ
ขนมไทย ประเพณีวัฒนธรรม พ้ืนบ้าน และอาหาร วัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท้องถ่ินชุมชน โบราณ และอาหารโบราณ มีความส านึกรัก 
และอาหารโบราณ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 และอนุรักษ์ประเพณี

และอาหารโบราณ
6 โครงการฟ้ืนฟู สืบสาน เพ่ือให้เด็กเยาวชนใน จัดกิจกรรมวัฒนธรรม 200,000     - - -  - เยาวชนได้รู้จักวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรม กองแผนฯ

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท้องถ่ินได้เรียนรู้ความ ท้องถ่ิน อ.ปะนาเระ ท้องถ่ินและเร่ืองราว ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม
ส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต จ.ปัตตานี ในอดีตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป
รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถ่ิน 
ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถ่ิน อันจะสร้าง
ความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี
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7 โครงการจัดงาน เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนา จัดกิจกรรมทาง - 150,000     - - - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนได้ทราบถึง กองคลัง
ประเพณีชักพระ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ คุณค่าทางศิลปะ
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

8 โครงการวิทยุรอมฎอน  เพ่ือจัดรายการวิทยุ จัดรายการวิทยุ 25,100       26,000       27,000        -  - ประชาชนได้ความรู้ ประชาชนได้รับรู้หลักการ กองคลัง
มูลนิธิเพ่ือการศึกษา  ให้ความรู้ประชาชน ในเดือนรอมฎอน ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติธรรม และจริยธรรม อุดหนุน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์  เก่ียวกับคุณค่าในการ ในเดือนรอมฎอน ท่ีถูกต้องในการอยู่ร่วมกัน (มูลนิธิเพ่ือการ 
ทางสถานีวิทยุกระจาย  ปฏิบัติตนในเดือน และได้รับข่าวสารท่ีเท่ียง  ศึกษาโรงเรียน 
เสียงแห่งประเทศไทย รอมฎอนและสร้าง ตรงกับสถานการณ์  ศาสนูปถัมภ์)
จังหวัดปัตตานี ความเข้าใจท่ีมุ่งสู่ความ ปัจจุบัน

สันติสุขในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนใต้

9 โครงการส่งเสริมศิลปะ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม  -  - 50,000        -  - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประเพณีและวัฒนธรรม กองคลัง
วัฒนธรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สนับสนุนและอนุรักษ์ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ท้องถ่ินได้รับการส่งเสริม อุดหนุน

ในพ้ืนท่ี และสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรม อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป (ศาลเจ้าจ่าย
ความเข้าใจ ความสมาน- ของชุมชน อันดีงาม  เฮงเกียง
ฉันท์ ชาวไทยพุทธ (เล่าเอ๊ียะกง))
ไทยจีน ไทยมุสลิม
และส่ิงการเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม
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10 โครงการจัดงานพิธีร่วม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 600,000     600,000     600,000     600,000     600,000     ประชาชนท่ีเข้าร่วม ประชาชนได้มีส่วนร่วม กอง
ละหมาดเน่ืองในวัน ประเพณีและวัฒนธรรม ผู้น าศาสนา เยาวชน กิจกรรม ร้อยละ 90 ในการอนุรักษ์ประเพณี การศึกษาฯ
ฮารีรายอฮัจย์ อันดีงามของท้องถ่ิน และประชาชนใน ได้ปฏิบัติศาสนกิจ และวัฒนธรรมอันดีงาม

อีกท้ังเพ่ือส่งเสริมให้ จ.ปัตตานี จ านวน ของท้องถ่ิน รวมท้ังได้มี
ประชาชนในท้องถ่ินได้มี ประมาณ 5,000 คน โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนร่วมในการจัด ร่วมกันท ากิจกรรมในวัน วันส าคัญทางศาสนา
กิจกรรมในวันส าคัญ ฮารีรายอฮัจย์
ทางศาสนาอิสลาม 
สร้างสายสัมพันธ์
ความสามัคคี ความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันของ
ประชาชน

11 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักเรียนและครู จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม 1,000,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   1,900,000   นักเรียน ครูและผู้บริหาร นักเรียน ครูและผู้บริหาร กอง
ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน งานตาดีกาสัมพันธ์ ได้น าความรู้ท่ีได้รับ ได้มีความรู้ การศึกษาฯ
ตาดีกาในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ระดับอ าเภอ จังหวัด มาพัฒนาการเรียน และประสบการณ์
ชายแดนภาคใต้ ได้มี และ 5 จังหวัดชายแดน การสอนให้มีประสิทธิภาพ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ความต่ืนตัว ศึกษาค้นคว้า ภาคใต้ มากย่ิงข้ึน จัดการเรียนการสอน
หาความรู้ทางด้าน
วิชาการ การกีฬา
และแลกเปล่ียนความรู้

12 โครงการเข้าค่ายนักกีฬา เพ่ือเตรียมความพร้อม นักเรียนสังกัด อบจ.ได้ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       นักเรียนทุกคนท่ีเข้าร่วม นักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขัน กอง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักกีฬาในการเข้าร่วม เข้าค่ายเพ่ือเตรียมความ โครงการมีทักษะด้านกีฬา กีฬามีความพร้อม การศึกษาฯ
ท้องถ่ินแห่งประเทศไทย แข่งขันกีฬาท้องถ่ิน พร้อมในการแข่งขันกีฬาฯ
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13 โครงการอบรม -เพ่ือสร้างเครือข่าย จัดอบรมให้แก่ผู้น าท้องท่ี 250,000     250,000     300,000     300,000     300,000     ผู้เข้าร่วมโครงการ -เสริมสร้างเครือข่าย กอง
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรู้ ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าศาสนา ร้อยละ 70 เข้าใจในการ เสริมสร้างความรู้ การศึกษาฯ
ของประชาชน บนความเข้มแข็งของสังคม ผู้น าชุมชน ผู้แทนองค์กร ด าเนินการตามแนวทาง บนความเข้มแข็งของ
ตามแนวทางประชารัฐ พหุวัฒนธรรม และการมี ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชารัฐบนความเข้มแข็ง สังคมพหุวัฒนธรรม
ในเทศกาลถือศีลอด ส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ และภาคประชาชน ของสังคมพหุวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วม

และความรู้สึกท่ีดีระหว่าง ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี และหลักการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ระหว่างภาครัฐ และความรู้สึกท่ีดี
ภาคประชาชน ตามแนว ภาคเอกชน
ทางประชารัฐ ภาคประชาชน
-เพ่ือสร้างความรัก ตามแนวทางประชารัฐ
ความสามัคคี -เกิดความรัก ความ
ความสมานฉันท์ สามัคคี ความสมานฉันท์
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ของประชาชนตาม
ตามแนวทางประชารัฐ แนวทางประชารัฐ
-เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ -ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้พัฒนาองค์ความรู้
และปรับใช้ให้ทันต่อ ใหม่ๆ และปรับใช้ให้ทัน
สถานการณ์ปัจจุบัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
อีกท้ังส่งเสริมการประกอบ อีกท้ังส่งเสริมการ
ศาสนกิจตามหลักศาสนา ประกอบศาสนกิจ
ในเดือนรอมฎอน ตามหลักศาสนาในเดือน

รอมฎอน
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14 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมพัฒนา - ผู้บริหาร ข้าราชการ 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       บุคลากรในสังกัด อบจ. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กอง
ระหว่างส่วนราชการ การกีฬาในระดับองค์กร ลูกจ้างประจ า ปัตตานีได้เข้าร่วม สุขภาพพลานามัยท่ีดี การศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหาร และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และพนักงานจ้าง แข่งขันกีฬา เกิดความสามัคคี
ส่วนจังหวัดปัตตานี พลานามัยท่ีดีของ อบจ.ปัตตานี จ านวน ภายในศูนย์ราชการ ในหมู่คณะไปสู่ความ
องค์การบริหาร บุคลากร อีกท้ังเป็นการ 150 คน ศาลากลางจังหวัด ร่วมมือในการท างาน
ส่วนจังหวัดกับองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดี ปัตตานี ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน, ระหว่าง ผู้บริหาร และหน่วยงานอ่ืน
หน่วยงานของรัฐ, ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
หน่วยงานเอกชน, และพนักงานจ้าง อบจ.
กลุ่มมวลชน,กลุ่มผู้น าฯลฯ ปน กับส่วนราชการ/

เอกชนในจังหวัดปัตตานี
15 โครงการคัดเลือกและ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ข้าราชการ บุคลากร 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     นักเรียนในสังกัด นักเรียนเกิดการพัฒนา กอง

เข้าร่วมการแข่งขัน ให้นักเรียนในสังกัด ทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วม ทักษะด้านกีฬา การศึกษาฯ
กีฬานักเรียนสังกัด อปท มีทักษะด้านกีฬา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีทักษะด้านกีฬา เกิดความสามัคคี
ในรอบคัดเลือกระดับ มีร่างกายแข็งแรง อบจ.ปัตตานี จ านวน ในหมู่คณะ 
ภาคใต้และรอบชิง และเพ่ือให้เกิดความ 70 คน เข้าร่วมโครงการ
ชนะเลิศในระดับประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจและมีความ คัดเลือก และเข้าร่วม

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระหว่างนักเรียนในสังกัด สังกัด อปท.

16 โครงการเขาตูมจูเนียร์ เพ่ือสร้างความรัก จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     โรงเรียนมีทักษะด้านกีฬา สร้างความสามัคคี กอง
ฟุตซอลคัพ ความสามัคคี และชุมชนท่ีเข้าร่วมการ  มีทักษะด้านกีฬา การศึกษาฯ

และความสัมพันธ์ท่ีดี แข่งขันมีความรัก และความสัมพันธ์
ให้กับโรงเรียนและชุมชน ความสามัคคี มีสัมพันธ์ ท่ีดีกับโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

ท่ีดีต่อกัน ร้อยละ 90 การแข่งขัน
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17 โครงการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร บุคลากรประจ าสนามกีฬา 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       บุคลากรประจ า บุคลากรประจ าสนามกีฬา กอง
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สนามกีฬาได้อบรมเชิง จ านวน 20 คน สนามกีฬาได้รับ เกิดทักษะในการท างาน การศึกษาฯ

ปฏิบัติการ พัฒนา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ความรู้เร่ืองการจัด มากข้ึน
การปฏิบัติงานให้มีผล เชิงปฏิบัติการ สนามกีฬาเพ่ิมข้ึน
สัมฤทธ์ิสูงสุด และพัฒนา ร้อยละ80
บุคลากรสนามกีฬา
ในการดูแลสนามกีฬา
ให้เป็นท่ียอมรับของชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน

18 โครงการปรับปรุงทางเดิน เพ่ือปรับปรุงทางเดิน ปูตัวหนอนไม่น้อยกว่า 300,000     - - -  - ประชาชนและผู้ใช้บริการ ประชาชนและผู้ใช้บริการ กอง
ให้มีความสะดวกและ 797 ตร.ม. (ตามแบบ ร้อยละ100 มีความ มีความสะดวก การศึกษาฯ
ปลอดภัยระหว่างเดิน อบจ.ปัตตานี ก าหนด) สะดวกและปลอดภัย และปลอดภัยในการใช้
ข้ึน-ลง อัฒจันทร์ บริการสนามกีฬา
ของประชาชน
และผู้ใช้บริการ

19 โครงการ sport I dol เพ่ือฝึกอบรมและแข่งขัน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี - - 100,000     100,000     100,000     เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี กอง
กีฬาฟุตบอล ให้กับเด็ก จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี การศึกษาฯ
และเยาวชนในพ้ืนท่ี ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอล จ านวน 150 คน จ านวน 150 คน
จังหวัดปัตตานี ได้รับการฝึกทักษะฟุตบอล มีทักษะฟุตบอลเพ่ือ

สุขภาพและการแข่งขัน
20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่น - - 1,000,000   - - สนามกีฬากลางองค์การ เด็กและเยาวชนในเขต กอง

สนาม ทางด้านร่างกาย และเป็น สนาม ภายใน บริหารส่วนจังหวัดปัตานี พ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี การศึกษาฯ
สถานท่ีพักผ่อน ภายใน สนามกีฬากลางองค์การ มีสถานท่ีส่งเสริมพัฒนา มีสถานท่ีส่งเสริมพัฒนา
สนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปัตานี การทางด้านร่างกาย การทางด้านร่างกาย 
บริหารส่วนจังหวัดปัตานี และเป็นสถานท่ีพักผ่อน และเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
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21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองออก - 300,000     477,800     - - สนามกีฬากลางองค์การ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี กอง
ก าลังกายกลางแจ้ง ทางด้านร่างกาย และเป็น ก าลังกายกลางแจ้ง ภายใน บริหารส่วนจังหวัดปัตานี จังหวัดปัตตานี การศึกษาฯ

สถานท่ีพักผ่อน ภายใน สนามกีฬากลางองค์การ มีสถานท่ีส่งเสริมสุขภาวะ มีสถานท่ีส่งเสริมสุขภาวะ
สนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดปัตานี ทางด้านร่างกาย และเป็น ทางด้านร่างกาย และเป็น
บริหารส่วนจังหวัดปัตานี สถานท่ีพักผ่อน สถานท่ีพักผ่อน 

22 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีสนาม เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีสนาม - - 551,000     - - สนามกีฬากลางองค์การ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี กอง
หย่อนใจ ภายใน ภายในสนามกีฬากลาง บริหารส่วนจังหวัดปัตานี จังหวัดปัตตานี การศึกษาฯ
สนามกีฬากลางองค์การ องค์การบริหารส่วน มีสถานท่ีพักผ่อน มีสถานท่ีพักผ่อน
บริหารส่วนจังหวัดปัตานี จังหวัดปัตตานี หย่อนใจ หย่อนใจ 

23 โครงการซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ เพ่ือซ้ือเก้าอ้ีส าหรับ ซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง - 780,000     - -  - ซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง เพ่ือให้บริการภายใน กอง
ติดต้ังในสนามกีฬา ติดต้ังในสนามกีฬา ในสนามกีฬากลาง ในสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง การศึกษาฯ

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

รวม จ านวน 23 โครงการ 9,274,530     10,856,000    8,555,800     6,450,000     6,450,000     

16               16               16               11               11               
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   1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือกรวย เพ่ือใช้ส าหรับการจัด จัดซ้ือกรวยพลาสติก 9,000          -  -  -  - ความพึงพอใจของ มีเคร่ืองมือส าหรับการ กองช่าง
พลาสติกสัญญาณเตือน ระเบียบจราจร สัญญาเตือน ขนาด ประชาชนได้รับความ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท าให้

ความสูง 0.50 ซม. ความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้
มีคาด 2 แถบ รวดเร็วและปลอดภัย
จ านวน 20 อัน

2 โครงการจัดซ้ือรถขุด เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ  - - 6,500,000   6,500,000    - ร้อยละ 20 มีท่ีพัก ท าให้สถานท่ีราชการและ กองช่าง
ตีนตะขาบไฮดรอลิค เดือดร้อนและพัฒนา ไฮดรอลิค ความจุบุ้งก้ี และเกิดความปลอดภัยใน บ้านพักทางราชการได้มี

คุณภาพชีวิตของราษฎร ไม่น้อยกว่า 0.9 ลบ.ม. ชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยท้ังชีวิต
ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย และทรัพย์สิน
ขนส่ง กว่า 14.5 แรมม้า 

จ านวน 2 คัน  
3 โครงการจัดซ้ือรถขุด เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดช้ือรถขุดตีนตะขาบ  - -  - 6,900,000    - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง

ตีนตะขาบไฮดรอลิค เดือดร้อนและพัฒนา ไฮดรอลิค ชนิดแขน จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ชนิดแขนยาวพิเศษ คุณภาพชีวิตของราษฎร ยาวพิเศษ ความจุบุ้งก้ี ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 0.4 ลบ.ม. พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ
ขนส่ง เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 

กว่า 15 ม. จ านวน 1 คัน ร้อยละ 50
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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4 โครงการจัดซ้ือรถสุขา เพ่ือให้มีรถสุขาเคล่ือนท่ี จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี  - - 4,000,000    - 4,000,000   อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เคล่ือนท่ี ชนิด 6 ล้อ บริการประชาชนในงาน ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี สะดวกสบายในการใช้

เทศกาลประเพณีหรือ ดีเซลไม้น้อยกว่า 130 ให้บริการประชาชน บริการรถสุขาเคล่ือนท่ี
กิจกรรมต่าง ๆ แรงม้า ภายในติดต้ัง ร้อยละ 50 ในเทศกาล กิจกรรม

อุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้อง ต่าง ๆ ของจังหวัด
น้ าครบชุด จ านวน 2 คัน

5 โครงการจัดซ้ือรถผลิตน้ า เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถบรรทุกชนิด  -  - - 25,000,000    - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บริโภคจากแหล่งน้ า เดือดร้อนและพัฒนา 6 ล้อ ขนาดน้ าหนัก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ธรรมชาติเป็นรถบรรทุก คุณภาพชีวิตของราษฎร บรรทุกรวม (GVW) ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง
ชนิด 6 ล้อ ในด้านการคมนาคม ไม่น้อยกว่า 10,000 กก. พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตน้ าด่ืม บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 
ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ร้อยละ 50
ยูแอสแกลลอนต่อวัน

6 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า  - - 6,500,000    - 6,500,000   อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บรรทุกน้ าดับเพลิง เดือดร้อนและพัฒนา ดับเพลิงแบบอเนก จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
แบบอเนกประสงค์ คุณภาพชีวิตของราษฎร ประสงค์ชนิด 10 ล้อ ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง
ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 
บรรทุกน้ าได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
12,000 ลิตร จ านวน 
2 คัน
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7 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก - - 3,500,000   3,500,000   3,500,000   อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
บรรทุกเทท้าย เดือดร้อนและพัฒนา เทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ขนาด 10 ลบ.ม. คุณภาพชีวิตของราษฎร ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์ ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง
ชนิด 10 ล้อ ในด้านการคมนาคม ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ

ขนส่ง 200 แรงม้า บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 
จ านวน 3 คัน ร้อยละ 50

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือเคร่ืองก าจัด  -  - - 15,000,000    - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ก าจัดส่ิงเจือปนในน้ าเสีย เดือดร้อนและพัฒนา ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ
ชนิดเร่งด่วน คุณภาพชีวิตของราษฎร เร่งด่วน สามารถบ าบัด ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม น้ าเสียได้สูงสุดไม่น้อย พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ
ขนส่ง กว่า 30 ลบ.ม./ชม. บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน 

ร้อยละ 50
9 โครงการจัดซ้ือถังขยะ เพ่ือจัดการจัดเก็บ จัดซ้ือถังขยะพลาสติก 70,000       - 98,000        - 98,000       สามารถลดระยะเวลา ระบบการจัดเก็บ กองช่าง

ขยะได้สะดวก และ แบบมีล้อเข็นความจุ จัดเก็บขยะลงประมาณ ขยะเป็นระบบตาม
ถูกต้องตามหลัก 120 ลิตร จ านวน 40 ร้อยละ ประชาชนพึง มาตรฐานและเกิด
สุขลักษณะ ใบ (แยกตามชนิดขยะ พอใจได้รับความสะดวก สภาพแวดล้อมท่ีดี

ถังขยะพลาสติกขนาด รวดเร็ว มีความสะอาด
ความจุ 80 ลิดตร และกฎหลักอนามัย
จ านวน 40 ใบ
(แยกตามชนิดขยะ)

10 โครงการเซฟเวอร์ เพ่ือจัดสร้างระบบจัด จัดซ้ือระบบเซฟเวอร์ 35,000       40,000        -  -  - ร้อยละ 30 ของข้อมูล มีระบบการจัดเก็บรักษา กองช่าง
เก็บข้อมูลก่อสร้าง เก็บข้อมูลทางการ จัดเก็บข้อมูลขนาด ทางวิศวกรรมของ ข้อมูลทางวิศวกรรมอย่าง

ก่อสร้างและข้อมูล ความจ าไม่น้อยกว่า กองช่างได้รับการเก็บ เป็นระบบสามารถน ามา
ทางวิศวกรรม ส าหรับ 20 เทเลไบท์ และ รักษาอย่างปลอดภัย ใช้อ้างอิงได้สะดวก
กองช่าง ระบบเครือข่ายพร้อม

อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด 190
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11 โครงการจัดหาเต็นท์ เพ่ือให้มีเต็นท์ส าหรับ จัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบขนาด 280,000      -  -  -  - มีวัสดุในการประกอบ สามารถสะสางการ กองช่าง
กิจกรรมต่าง ๆ ของ 4.00 X 4.00 ม. กิจกรรมต่าง ๆ ของ ปฏิบัติงานของ อบจ.ปน
อบจ.ปัตตานี สูง 3.00 ม. อบจ.ปัตตานี และลด ได้และให้บริการแก่

พร้อมอุปกรณ์จ านวน ค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 20 สาธารณะได้
40 หลัง

12 โครงการจัดหาพ้ืนฟลอร์ เพ่ือให้มีฟลอร์ส าหรับ จัดซ้ือพ้ืนฟลอร์ได้หรือ 50,000        -  -  -  - มีอุปกรณ์วัสดุพ้ืนฟลอร์ สามารถใช้ในการ กองช่าง
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ วัสดุสังเคราะห์โครง ส าหรับการปฏิบัติงาน ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบจ.ปัตตานี สร้างเหล็ก ของ อบจ.ปัตตานี ของ อบจ.ปัตตานี

ขนาด 1.00 ม. สามารถลดลงร้อยละ 15 ได้รวดเร็วและเป็นระบบ
ยาว 2.00 ม. 
สูง 0.20 ม. พร้อมขา
ติดต้ังเหล็ก สูง 0.80 ม. 
และอุปกรณ์
จ านวน 50 แผ่น

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้มีอุปกรณ์ป่ันไฟ จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ป่ันไฟ  - 40,000        -  -  - มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ช่วย สามารถท าให้การปฏิบัติ กองช่าง
ป่ันไฟเคล่ือนท่ี ช่วยเหลือการให้ต้ัง เคล่ือนท่ีขนาดยนต์ เหลือการปฏิบัติงาน งานของ อบจ.ปัตตานี

พร้อมของ อบจ.ปัตตานี 13 hp พร้อมอุปกรณ์ ในการปฏิบัติท่ีมี ได้ด าเนินการได้สะดวก
ในภาวะปกติและใน จ านวน 1 เคร่ือง สีภาพล าบาก และปลอดภัย
สถานท่ีไม่สะดวก

14 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพ่ือเป็นพาหนะในการ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 750,000      -  -  -  - ท าให้การปฏิบัติงานมี การปฏิบัติงานมีความ กองช่าง
บรรทุก ขนส่งอุปกรณ์และ ขนาด 1 ตัน ความสะดวกและ สะดวกและรวดเร็ว

ใช้ในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (รถยนต์กระบะ) คล่องตัวจากเดิม มากข้ึน
ขนาดเคร่ืองยนต์ ร้อยละ 20
2,500 ซีซี
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15 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000        -  -  -  - จัดซ้ือได้ตาม เกิดความสะดวกและ กองช่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความสะดวก แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด เป้าหมายท่ีก าหนด รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
แบบต้ังโต๊ะ รวดเร็ว โปรแกรมระบบ และพร้อมใช้

ปฏิบัติการส าหรับ ในการปฏิบัติงาน
เคร่ืองไมโคร 
คอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น
CD-ROM ชุดติดต้ัง 
และโต๊ะ-เก้าอ้ี 
จ านวน 2 ชุด

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 23,900        -  -  -  - การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกและ กองช่าง
ปร้ินเตอร์ เป็นไปด้วยความสะดวก ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

รวดเร็ว จ านวน 2 เคร่ือง มากข้ึนร้อยละ 80
17 โครงการจัดซ้ือรถสุขา เพ่ือให้มีรถสุขาเคล่ือนท่ี จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี 8,000,000   - - -  - การจัดหาเป็นไปตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เคล่ือนท่ี ชนิด 6 ล้อ บริการประชาชนในงาน ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ รูปแบบรายการ สะดวกสะบายในการใช้
เทศกาลประเพณี ดีเซลไม่น้อยกว่า 200 ร้อยละ 100 บริการรถสุขาเคล่ือนท่ี
และงานป้องกัน แรงม้า ภายในติดต้ัง ในเทศกาล กิจกรรม
และบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ า ของจังหวัด
ในจังหวัดปัตตานี ครบชุด จ านวน 1 คัน

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือให้การปฏิบัติงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600        -  -  -  - การปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกและ กองช่าง
ส ารองไป เกิดความสะดวก ขนาด 800 VA มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน

จ านวน 2 เคร่ือง มากข้ึนร้อยละ 80
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19 โครงการซ่อมแซมเรือ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ ซ่อมแซมเรือ โดยการ 855,000     - - -  - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ตรวจการณ์ ชนิดไฟเบอร์ เดือดร้อนและพัฒนา ซ่อมแซมเปลือกและ ซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ ด้านเทคโนโลยี
กลาส ขนาด 24 ฟุต คุณภาพชีวิตของราษฎร โครงสร้างเรือ ส าหรับลากจูงเรือ และนวัตกรรมของเคร่ือง

ในด้านการคมนาคม พร้อมท าสีใหม่ท้ังล า พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ
ขนส่งทางน้ า ซ่อมเปล่ียนเคร่ืองยนต์ บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

ชนิดติดท้าย 4 จังหวะ ร้อยละ 50
ขนาด 140 แรงม้า 
จ านวน 2 เคร่ืองยนต์ 
ซ่อมแซมเทรลเลอร์ 
ส าหรับลากจูงเรือ

20 โครงการจัดซ้ือรถ เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถกระเช้าส าหรับ  -  - 2,900,000    -  - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
กระเช้า เดือดร้อนและพัฒนา ซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

คุณภาพชีวิตของราษฎร เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง
ในด้านการคมนาคม กว่า 210 แรงม้า พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ
ขนส่ง ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

หมุนได้รอบตัวสูงไม่น้อย ร้อยละ 50
กว่า 15 ม.

21 โครงการจัดซ้ือรถบด เพ่ือเร่งรัดแก้ไขความ จัดซ้ือรถบดขนาดเล็ก  -  - 250,000      -  - อบจ.ปัตตานี ด าเนินการ อบจ.ปัตตานี มีศักยภาพ กองช่าง
ขนาดเล็ก ชนิดเดินตาม เดือดร้อนและพัฒนา ชนิดเดินตาม ส าหรับ จัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ด้านเทคโนโลยีและ

คุณภาพชีวิตของราษฎร บดสนามกีฬา ล้อเหล็ก ส าหรับแก้ไขภัยแล้ง นวัตกรรมของเคร่ือง
ในด้านการคมนาคม 2 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล พัฒนาท้องถ่ินและให้ จักรกล เพ่ือใช้ในการ
ขนส่ง แรงบดไม่น้อยกว่า บริการประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน

2 ดัน มีระบบส่ัน ร้อยละ 50
สะเทือน

รวม จ านวน 21 โครงการ 10,128,500    80,000         23,748,000    56,900,000    14,098,000    
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   1.11 แผนงานการพาณิชย์
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1 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือความสะอาดและมี จ้างเหมาบริการท าความ 216,000     216,000     216,000     216,000     216,000     ร้อยละ 80 ของ ห้องน้ าและสภาพ กองคลัง
ท าความสะอาดบริเวณ สภาพแวดล้อมท่ีดี สะอาด จ านวน 2 คน ประชาชนท่ีมาใช้ แวดล้อมภายใน
สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี บริการมีความ บริเวณสถานีขนส่ง

พึงพอใจ สะอาด

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือรักษาความปลอด จ้างเหมาบริการรักษา 570,000     285,000     665,500     665,500     665,500     ประชาชนท่ีใช้บริการ ประชาชนมีความ กองคลัง
รักษาความปลอดภัย ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยจาก มีความปลอดภัยและ ปลอดภัยในชีวิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บริการด้านรักษา สามารถป้องกัน และทรัพย์สิน 
จังหวัดปัตตานี ราชการ ความปลอดภัย  ทรัพย์สินของทาง สามารถรักษา

จ านวน  4  นาย ราชการ ได้ร้อยละ 80 ทรัพย์สินของ
ส าหรับรักษาความ ทางราชการได้
ความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีมาใช้
บริการ และดูแลทรัพย์สิน
ของทางราชการ

3 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม เพ่ือจัดให้มีห้องประชุม จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 18,000       - - -  - ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏิบัติงานมีความ กองคลัง
ขาเหล็ก ท่ีเหมาะสมและเป็น ขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว ผู้ปฏิบัติงานมี คล่องตัว และห้อง

ระเบียบ มีความสะดวก ประชุมมีความเป็น
เรียบร้อย ระเบียบ เรียบร้อย
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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4 โครงการจัดซ้ือโต๊ะ เพ่ือจัดให้มีห้องประชุม จัดซ้ือโต๊ะขาเหล็กพับได้ 20,000       - - -  - ร้อยละ 80 ของ ผู้ปฏิบัติงานมีความ กองคลัง
ขาเหล็กพับได้บุโฟเมก้า ท่ีเหมาะสมและเป็น บุโฟเมก้าส าหรับ ผู้ปฏิบัติงานมี คล่องตัว และห้อง
ส าหรับห้องประชุม ระเบียบ พับได้บุโฟเมก้า ขนาด มีความสะดวก ประชุมมีความเป็น

60x150x75 ซม. เรียบร้อย ระเบียบ เรียบร้อย
จ านวน 10 ตัว

5 โครงการก่อสร้างและ เพ่ือความสะดวกและ ก่อสร้างอาคารท่ีพัก 950,000     - - -  - ประชาชนท่ีใช้ ประชาชนท่ีใช้ กองคลัง
ปรับปรุงอาคาร ความเป็นระเบียบ ผู้โดยสาร  และจุดรับส่ง บริการมีความ บริการมีความ

เรียบร้อย สินค้าขนาดกว้าง พึงพอใจ  พึงพอใจ และเกิด
5.50x15.00  และเกิดความเป็น ความเป็นระเบียบ

ระเบียบ เรียบร้อย เรียบร้อย  และได้รับ
ร้อยละ 80 ของ ความสบาย

6 โครงการปรับปรุงห้องน้ า เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงห้องน้ าคนพิการ 150,000     - - -  - มีห้องน้ าส าหรับ คนพิการท่ีมาใช้ กองคลัง
คนพิการภายในบริเวณ และส่งเสริมคุณภาพ ขนาดกว้าง 3x3 เมตร รองรับคนพิการ บริการมีความพึงพอใจ
สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี ชีวิตผู้พิการ ท่ีมาใช้บริการสถานีขนส่ง และเกิดความปลอดภัย

จังหวัดปัตตานี 
ร้อยละ 100

7 โครงการก่อสร้างป้าย  - เพ่ือประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างป้ายสถานีขนส่ง 350,000      - 350,000      -  - เพ่ือให้สถานีขนส่งมี เพ่ือเป็นการประชา กองช่าง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร หน่วยงานท่ีให้บริการ ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ป้ายสถานท่ีท่ีชัดเจน สัมพันธ์ให้ประชาชน
จังหวัดปัตตานี แก่ประชาชน ขนาดสูง 1.80 ม. ประชาชนได้รับทราบ และส่วนราชการท่ี

 - เพ่ือให้ประชาชนผู้ ยาว 11.00 ม. และสถานท่ีต้ัง เก่ียวข้องท่ีมาใช้บริการ
ใช้บริการ ได้รับความ ในสถานีขนส่งได้รับรู้
เป็นธรรม เกิดความพึง ข่าวสาร 
พอใจ
 - เพ่ือความเป็นระเบียบ
การจราจรภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 195
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8 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)

9 โครงการปรับปรุง เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงห้องจ าหน่ายต๋ัว  -  - 85,000        -  - ประชาชนและ เกิดความคล่องตัว และ กองช่าง
ห้องจ าหน่ายต๋ัว ภายใน แก่ผู้ใช้บริการ และ จ านวน  2  ห้อง เจ้าหน้าท่ีท่ีมาใช้บริการ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เกิดความเป็นระเบียบ ขนาด 2.90X3.00 เมตร เกิดความพึงพอใจ เกิดความพึงพอใจ
จังหวัดปัตตานี เรียบร้อย ขนาด 2.20X5.60 เมตร ร้อยละ 80

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ า เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ ปรับปรุงห้องน้ า ภายใน  -  - 500,000      -  - ประชาชนและ เกิดความเป็นระเบียบ กองช่าง
ภายในสถานีขนส่ง ในการใช้บริการ และมี สถานีขนส่งผู้โดยสาร เจ้าหน้าท่ีท่ีมาใช้บริการ และมีห้องน้ าท่ีสะอาด
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี มาตรฐานในเร่ืองของ จังหวัดปัตตานี เกิดความพึงพอใจ ถูกสุขอนามัย

ความสะอาด ร้อยละ 80

11 โครงการจัดซ้ือโต๊ะขาเหล็ก เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือโต๊ะบุโฟเมก้า ขนาด  -  - 20,000        -  - ประชาชนและ เกิดความเกิดความ กองคลัง
พับได้บุโฟเมก้า ส าหรับใช้ แก่ผู้ใช้บริการ และ 60 x 150 x 73 ซม. เจ้าหน้าท่ีท่ีมาใช้บริการ คล่องตัวและเกิดความ
ในห้องประชุม สถานีขนส่ง เกิดความสะอาดเรียบร้อย จ านวน  10 ตัว เกิดความพึงพอใจ สะดวกในการปฏิบัติงาน
ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ร้อยละ 80 ทางราชการได้
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12 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ี เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก  -  - 18,000        -  - ประชาชนท่ีมาใช้บริการ เกิดความเกิดความ กองคลัง
บุนวมเหล็กใช้ในห้องประชุมแก่ผู้มาใช้บริการ และเกิด จ านวน  30  ตัว มีความพึงพอใจ คล่องตัวและเกิดความ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 80 สะดวกในการปฏิบัติงาน
จังหวัดปัตตานี เรียบร้อย

13 โครงการจ้างเหมา เพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดูแลความสะอาดเรียบร้อย  -  - 108,000     108,000     108,000     ประชาชนท่ีมาใช้บริการ สภาพแวดล้อมภายใน กองคลัง
ผู้ปฎิบัติงานประจ าสถานี และเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดระเบียบระบบ มีความพึงพอใจ บริเวณสถานีขนส่ง
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ภายในสถานีขนส่ง จราจรภายในสถานี ร้อยละ 80 มีความเป็นระเบียบ
ปัตตานี ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เรียบร้อย

ปัตตานี
รวม จ านวน 13 โครงการ 2,274,000  2,301,000  1,962,500  989,500    989,500    

7              3              8              3              3              
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     1.12 แผนงบกลาง

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

1 โครงการช่วยเหลือ 1.เพ่ือสงเคราะห์ ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย ผู้ป่วยท่ียากไร้ ส านักปลัดฯ
สงเคราะห์ ผู้ป่วยท่ียากไร้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่ียากไร้ ท่ีมีภูมิล าเนา ยากไร้ท่ีขอรับการ ได้รับการสงเคราะห์

ให้กับผู้ป่วยท่ียากไร้ อยู่ในจังหวัดปัตตานี สงเคราะห์ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีเข้ารักษาพยาบาล ท่ีผ่านการพิจารณาของ ด้านสุขภาพร่างกาย
ณ สถานพยาบาลของรัฐ คณะกรรมการสงเคราะห์ และสามารถด ารง
2.เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ ผู้ยากไร้ของ อบจ.ปัตตานี ชีวิตได้อย่าง
ชีวิตด้านสุขภาพร่างกาย มีความสุข
ให้กับผู้ป่วยยากไร้ 
ให้สามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข

รวม จ านวน 1 โครงการ 120,000    120,000    120,000    120,000    120,000    
1              1              1              1              1              
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



   2.3 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการสร้างคูระบายน้ า เพ่ือระบายน้ าด้านหลัง สร้างคูระบายน้ าด้านหลัง 500,000 - - - - โรงเรียนสามารถระบายน้ า โรงเรียนสามารถระบายน้ า โรงเรียน
บริเวณด้านหลังอาคาร อาคาร อาคารท้ัง 4 อาคาร ออกจากโรงเรียนอย่าง ออกจากโรงเรียน บ้านตะบิงตีงี

รวดเร็ว ร้อยละ 100 ได้อย่างรวดเร็ว
ป้องกันการเพาะพันธ์ุ
ของพาหะน าโรค

2 โครงการปรับปรุงและ  - เพ่ือให้นักเรียนมีห้องน้ า ปรับปรุงและต่อเติมห้อง 300,000       -  -  - - โรงเรียนมีห้องน้ าใช้  - นักเรียนมีห้องน้ าท่ี กองช่าง
ต่อเติมห้องน้ าโรงเรียน ใช้อย่างเพียงพอ น้ าโรงเรียนบ้านเขาตูม ร้อยละ 100 เพียงพอ
บ้านเขาตูม  - เพ่ือให้นักเรียนมีสุข  - เพ่ือให้นักเรียนมีสุข

อนามัยท่ีดีถูกสุขลักษณะ อนามัยท่ีดีในการท า
สะอาด กิจวัตรประจ าวันถูกสุข
 - เพ่ือให้นักเรียนอยู่ ลักษณะ
ในความดูแลของครู  - เพ่ือให้นักเรียนอยู่ใน
อย่างใกล้ชิด ความดูแลของครูอย่าง

ใกล้ชิด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.02
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3 โครงการปรับปรุงต่อเติม เพ่ือปรับปรุงต่อเติม ปรับปรุงต่อเติม  - 350,000       -  - - เพ่ือปรับปรุงต่อเติมและ โรงเรียนมีอาคาร กองช่าง
อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
ของโรงเรียนบ้านเขาตูม ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ อเนกประสงค์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้

สภาพใช้งานได้
4 โครงการจัดท าเหล็กดัด เพ่ือจัดท าเหล็กดัดหน้า จัดท าเหล็กดัดหน้า  - 180,000       -  - - เพ่ือจัดท าเหล็กดัดหน้า โรงเรียนมีเหล็กดัดหน้า กองช่าง

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

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

ร้ัวโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงีให้ มาตรฐานและปลอดภัย
อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

6 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือปรับปรุงต่อเติม ปรับปรุงต่อเติม  - 350,000       -  - - เพ่ือปรับปรุงต่อเติมและ โรงเรียนมีอาคาร กองช่าง
อเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์ให้อยู่ใน
เพ่ือประกอบอาหาร ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ อเนกประสงค์ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้
กลางวันของโรงเรียนบ้าน สภาพใช้งานได้
ตะบิงตีงี

7 โครงการติดต้ังเหล็กดัด เพ่ือติดต้ังเหล็กดัดหน้า ติดต้ังเหล็กดัดหน้า  - 100,000       -  - - เพ่ือติดต้ังเหล็กดัดหน้า โรงเรียนมีเหล็กดัดหน้า 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
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8 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
9 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคาร 3 ปรับปรุงอาคาร 3 ช้ัน  - 400,000       -  - - เพ่ือซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนมีอาคาร 3 ช้ัน กองช่าง

3 ช้ัน โรงเรียนบ้าน ช้ันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ ช้ันให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ตะบิงตีงี งานได้ งานได้

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ห้องน้ าโรงเรียนบ้าน ปรับปรุงห้องน้ า  - - 180,000       - - ห้องน้ าได้รับการ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กองช่าง
ในอาคารเรียน ตะบิงตีงี สะอาด โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ปรับปรุงตามแบบ มีห้องน้ าท่ีสะอาด 
สปช. 3/9 ถูกสุขลักษณะ ตามแบบแปลนท่ีก าหนด ท่ีก าหนด และถูกสุขลักษณะ 

11 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารเรียน  - - 200,000       - - อาคารเรียน สปช. อาคารเรียน สปช. กองช่าง

อาคารเรียน สปช. ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ ตามแบบแปลนท่ีก าหนด 105/29 ได้รับการ 105/29 อยู่ในสภาพ

105/29 โรงเรียนบ้าน งานได้ ปรับปรุงตามแบบท่ี ท่ีใช้งานได้

ตะบิงตีงี ก าหนด

12 โครงการปูกระเบ้ือง เพ่ือความสวยงาม ปูกระเบ้ือง ติดต้ังร้ัว - - 200,000      - - อาคารหอประชุม อาคารหอประชุม กองช่าง

และติดต้ังร้ัวสแตนเลส เป็นระเบียบเรียบร้อย สแตนเลส บริเวรอาคาร ได้รับการปรับปรุง มีความสวยงาม

โรงเรียนบ้านเขาตูม อยู่ในสภาพใช้งานได้ หอประชุม โรงเรียนบ้าน ตามแบบท่ีก าหนด เป็นระเบียบเรียบร้อย

อย่างมีประสิทธิภาพ เขาตูม ตามแบบแปลน อยู่ในสภาพใช้งานได้

ท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม จ านวน 12 โครงการ 800,000        2,380,000      580,000        -               -               

2               7               3               -            -            
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   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการขุดเจาะ เพ่ือให้มีน้ าใช้ อุปโภค ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม 12,000,000  -  -  -  - พ้ืนท่ีเป้าหมายมีน้ า สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
บ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร ถังเก็บน้ า หมู่ท่ี 5 อุปโภคบริโภค และเพ่ือ การขาดแคลนน้ า ส าหรับ
บริโภคและการเกษตร อย่างพอเพียง ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธ์ิ การเกษตรอย่างพอเพียง การอุปโภคบริโภค 

จ.ปัตตานี เกษตรกรรม 
ของประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ได้ทัน
ตามความต้องการ 
ป้องกันและบรรเทา
แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์
น้ าแล้ง รวมท้ังควบคุม
การใช้น้ าบาดาล 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพ
และความจ าเป็นโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

2 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา  - 1,200,000    -  -  - พ้ืนท่ีการเกษตรตาม เพ่ือให้ประชาชน กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล เป้าหมายมีน้ าใช้เพ่ือการ มีน้ าใช้ในด้านอุปโภค
แบบบาดาล อุตสาหกรรม ขนาดถังความจุ เกษตรอย่างพอเพียง บริโภคอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรมได้ท่ัวถึง 12 ลบ.ม. สูง 12 ม. ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก และเกษตรกรรมได้ท่ัวถึง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ
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3 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าและ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า  -  - 2,000,000    -  - สามารถลดค่าใช้จ่ายใน ท าให้ระบบไฟฟ้าและ กองช่าง
ไฟฟ้าและระบบประปา ระบบประปาสามารถ และระบบประปา โดย การซ่อมบ ารุงลง ระบบประปาของสนาม
สนามกีฬากลาง ใช้งานได้อย่างมี ปรับปรุงเสาไฟสปอร์ตไลท์ ร้อยละ20 กีฬากลางมีระบบท่ี

ประสิทธิภาพ ลดการ สกอร์บอร์ด และระบบ สามารถควบคุมและ
ร่ัวซึม และได้รับการ ควบคุมไฟฟ้าของสนาม ตรวจสอบได้สะดวก
ดูแลอย่างมีระบบ และปรับปรุงโดยเดินท่อ

เมตรประปาภายใน
สนามฟุตบอล, ลู่ว่ิง,
ภายในอัฒจรรย์มีหลังคา
และระบบควบคุมระบบ
ประปา

4 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างระบบประปา 1,200,000    -  -  -  - ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ประปาหอถังสูง ในด้านอุปโภคบริโภค หอถังสูง แบบบาดาล มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค อุปโภค บริโภค
แบบบาดาล ม.1 ขนาดถังความจุ เพียงพอ
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น 12 ลบ.ม. สูง 12 ม. 
จ.ปัตตานี

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภัยใน ติดต้ังแสงสว่าง ชนิด 15,000,000  -  -  -  - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ กองช่าง
แสงสว่าง ชนิด การใช้เส้นทางของ Post top 12.00 ม. ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ
Post top ในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี (หลอด 400 W.MH) สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป-มา ในเวลา
จังหวัดปัตตานี จ านวน 60 ต้น ไปท างาน และปลอดภัย กลางคืน

มากข้ึน
6 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์ เพ่ือให้มีร้ัวแสดงขอบเขต ก่อสร้างร้ัว คสล. รอบ  - 650,000       -  -  - ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ท าให้มีพ้ืนท่ีชัดเจนและ กองช่าง

OTOP ของพ้ืนท่ีศูนย์ OTOP พ้ืนท่ีศูนย์ OTOP  ความ รักษาความปลอดภัย สวยงาม มีความปลอดภัย
ยาวรวม 250 ม. 
สูง 2.50 ม. 203



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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

7 โครงการก่อสร้างอาคาร เป็นศูนย์รวมในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000    -  -  -  - ประชาชนในอ าเภอกะพ้อ ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
ศูนย์จริยธรรม บ.มะกอ ประชุมและติดต่อ จริยธรรม สามารถใช้อาคารส าหรับ อ.กะพ้อมีศูนย์ประชุม
ต.ปล่องหอย ประสานงานนักเรียน ขนาดกว้าง 6.00 ม. การประชุมและจัด และสถานท่ีจัดกิจกรรม
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ตาดีกาในพ้ืนท่ี ยาว 12.00 ม. กิจกรรมร้อยละ 20 ต่าง ๆ 

สูง 2.50 ม.
8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000    -  -  -  - อาคารได้มาตรฐาน ประชาชนในพ้ืนท่ีมี กองช่าง

ศูนย์จริยธรรม ม.3 มีสถานท่ีพบปะ ประชุม จริยธรรม ขนาดกว้าง ตามแบบท่ีก าหนด สถานท่ีพบปะสัมมนา
ต.ยะรัง อ.ยะรัง ได้สะดวก และเป็น 6 ม. ยาว 12 ม. ประชุม ได้สะดวกย่ิงข้ึน
จ.ปัตตานี สถานท่ีจัดกิจกรรม สูง 3.20 ม.

9 โครงการปรับปรุงเคร่ือง เพ่ือป้องกันการเกิด ปรับปรุงเคร่ืองหมาย 500,000       -  -  -  - ร้อยละ 10 ของบริเวณ ป้องกันภัยอันตรายท่ี กองช่าง
หมายจราจรและอ านวย อุบัติเหตุบนท้องถนน จราจรและอ านวย ทางแยกทางร่วมในถนน อาจเกิดข้ึนบนท้องถนน
ความปลอดภัยถนนท่ี และเพ่ิมความปลอดภัย ความปลอดภัยถนนท่ี ถ่ายโอนของ อบจ.ปน.
อบจ.ปัตตานีรับผิดชอบ ให้กับชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.ปัตตานีรับผิดชอบ ได้รับการติดต้ังไฟ

(ป้ายจราจร,เคร่ืองหมาย สัญญาณจราจรไฟ
น าจราจรบนผิวทาง, กระพริบแก้ปัญหาอุบัติ
เคร่ืองหมายน าทาง, เหตุและความปลอดภัย
หลักน าโค้ง, ไฟฟ้า
แสงสว่างตามจุดเส่ียง

10 โครงการติดต้ังสัญญาณ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย จ้างติดต้ังสัญญาณเตือน 100,000       -  -  -  - อุบัติเหตุลดลง ลดอุบัติเหตุจราจร กองช่าง
เตือนทางจราจร ในการขับข่ี จราจร เช่น ไฟเตือน ร้อยละ 70 และอุบัติเหตุบนท้องถนน

แบบโซล่าเซลล์และ
ลูกบอลสะท้อนแสง
บนถนนของ อบจ.ปน.
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11 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล. เพ่ือความปลอดภัยใน ก่อสร้างร้ัว คสล.บริเวณ 180,000       -  -  -  - เพ่ิมความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีได้รับความ กองช่าง
บริเวณบ้านพักข้าราชการ ทรัพย์สิน และความเป็น บ้านพักข้าราชการ ร้อยละ 10 ปลอดภัยในทรัพย์สิน
อบจ.ปัตตานี ระเบียบเรียบร้อย อบจ.ปัตตานี

ยาว 61.00 ม.
สูง 2.00 ม.

12 โครงการปรับปรุงอาคาร เป็นศูนย์รวมในการ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึก 1,500,000    -  -  -  - ประชาชนในอ าเภอ ประชาชนในพ้ืนท่ี กองช่าง
ศูนย์ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพกับประชาชน อาชีพ ยาว 30.00 ม. ปะนาเระ สามารถใช้ อ.ปะนาเระ
ต.ควน อ.ปะนาเระ ในพ้ืนท่ี โดยท าการซ่อมแซม อาคารส าหรับฝึกอาชีพ มีสถานท่ีฝึกอาชีพ
จ.ปัตตานี และต่อเติม (อาคารเดิม) ร้อยละ 20 

จุดท่ีต้ัง N 06 45 14
E 101 29 05

13 โครงการก่อสร้างติดต้ัง  - เพ่ือให้ในเขตพ้ืนท่ี ก่อสร้างติดต้ัง 10,000,000  -  -  -  -  - ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ กองช่าง
ระบบไฟฟ้าและแสง จังหวัดปัตตานีมีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าและแสง ร้อยละ 80 ได้รับความ ความสะดวกในการ
สว่างบนถนน ระบบ แสงสว่างเพียงพอ สว่างบนถนน ระบบ สะดวกในการเดินทาง สัญจรไป-มา ในเวลา
ไฟฟ้า Solar cell  - เพ่ือให้เกิดความ ไฟฟ้า Solar cell ไปท างาน และปลอดภัย กลางคืน

ปลอดภัยในชีวิตและ ความสูง 8.00 ม. มากข้ึน
ทรัพย์สินแก่ราษฎร ขนาด 30 วัตต์

จ านวน 140 ต้น
14 โครงการจ้างเหมา เพ่ือจัดจ้างท่ีปรึกษา จ้างเหมาส ารวจ 3,750,000   - - -  - มีรายละเอียดแบบ มีรายละเอียดแบบแปลน กองช่าง

ส ารวจออกแบบอาคาร ส ารวจออกแบบ ออกแบบประมาณราคา แปลนและรายการ รายการประมาณราคา
ขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพ ประมาณราคาอาคาร อาคารขนาดใหญ่ ประมาณราคา, ของโครงการขนาดใหญ่

ขนาดใหญ่และเกิน ท่ีเกินศักยภาพ ข้อก าหนดในการ สามารถเสนอขอรับ
ศักยภาพของ อบจ. ก่อสร้าง สามารน า งบประมาณและจัดจ้าง

เสนอขอรับงบประมาณ ได้ทันที
จากส่วนกลางได้ทันเวลา
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15 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 

16 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 

17 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

18 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
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19 โครงการจ้างเหมาเปล่ียน เพ่ิมแสงสว่างและเพ่ือ จ้างเหมาเปล่ียนหลอด - - 4,340,000   - - ติดต้ังเปล่ียนหลอดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระแส กองช่าง
หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริมการอนุรักษ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง LED แสงสว่าง LED 150 W. ไฟฟ้าภายในเขต
LED 150 W. ทดแทน พลังงาน การใช้พลังงาน 150 W ทดแทนหลอด ทดแทนหลอดเมทัล อุตสาหกรรม และสนาม
หลอดเมทัลไฮไลท์ ทดแทน และสนับสนุน เมทัลไฮไลท์ 400 W  ไฮไลท์ 400 W ภายใน กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 
400 W ภายในเขต การด าเนินงานตามแผน รายละเอียดตามแบบ เขตอุตสาหกรรมปัตตานี ได้มากกว่าร้อยละ 40 
อุตสาหกรรมปัตตานี อนุรักษ์พลังงาน แปลนท่ีก าหนด และสนามกีฬา และเพ่ิมแสงสว่าง 
และสนามกีฬากลาง พิกัด N 06 53 54 อบจ.ปัตตานี ได้มากข้ึน
อบจ.ปัตตานี E 101 15 32 ตามแบบ อบจ.ก าหนด

20 โครงการปรับปรุงห้องน้ า- เพ่ือบ ารุงรักษาห้องน้ า ปรับปรุงห้องน้ าห้องส้วม - - 160,000      - - ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม มีห้องน้ าห้องส้วม กองช่าง
ห้องส้วม ผู้บริหาร อบจ. ห้องส้วมให้อยู่ในสภาพ ภายในอาคารส านักงาน ภายในอาคารส านักงาน ท่ีสะอาดและถูก
ภายในอาคารส านักงาน ใช้งานได้ อบจ.ปัตตานี จ านวน 1 แห่ง สุขลักษณะ
อบจ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหดน

แปลนท่ีก าหนด
21 โครงการต่อเติมอาคาร เพ่ือใช้ในการจัดประชุม ต่อเติมอาคารส านักงาน - - 421,000      - - ต่อเติมอาคารส านักงาน มีห้องประชุมเพ่ือใช้ กองช่าง

ส านักงาน อบจ.ปัตตานี หน่วยงานและการบริการ อบจ.ปัตตานี อบจ.ปัตตานี ในการจัดการประชุม
(ห้องประชุมกองช่าง) สาธารณะ รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง

แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด
พิกัด N 06 52 06
E 101 14 58

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน - - 3,000,000   - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ สามารถลดการเกิด กองช่าง
ถนนสาย 4210 และความสวยงาม สาย 4210 ภายในเขต ภายในเขตอุตสาหกรรม อุบัติเหตุภายในเขต
ภายในเขตอุตสาหกรรม เป็นระเบียบเรียบร้อย อุตสาหรรกรรมปัตตานี ปัตตานี จ านวน 1 แห่ง อุตสาหกรรม
ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหดน

แปลนท่ีก าหนด
รวม จ านวน 22 โครงการ 47,230,000    13,254,000    9,921,000      -               -               
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   2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือก าจัดของเสีย ปรับปรุงอาคาร 75,000       75,000        -  -  - สามารถลดปริมาณขยะ การจัดการขยะอันตราย กองช่าง
รวบรวมของเสียอันตราย อันตรายชุมชนในเขต กว้าง 4.00 ม. ของเสีย ท่ีเป็นอันตราย เป็นไปตามระบบ
ชุมชนในเขตอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปัตตานี ยาว 8.00 ม. ของชุมชน และปลอดภัย
อุตสาหกรรมปัตตานี (รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด)
2 โครงการปรับปรุงอาคาร สร้างสถานท่ีจัดเก็บขยะ แบ่งพ้ืนท่ีโดยใช้  -  - 200,000      100,000      150,000      รวบรวมของเสียอันตราย รองรับการเก็บของเสีย กองช่าง

เตาเผาขยะเป็นท่ีจัดเก็บ อันตรายให้ถูกต้องตาม โครงสร้างผนังเบา ได้อย่างเป็นระบบและ อันตรายชุมชนได้อย่าง
ขยะอันตราย หลักวิชา และถูกสุข พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า มีการแยกประเภทอย่าง มีประสิทธิภาพ และ

ลักษณะ และด าเนินการจัดหา ถูกต้อง ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์บรรจุของเสีย
อันตราย แยกตาม
ประเภท ประเภทละ
5 ชุด รวม 15 ชุด

รวม จ านวน 2 โครงการ 75,000          75,000          200,000        100,000        150,000        

1               1               1               1               1               
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

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

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)



   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรลาดยาง 5,887,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0075 บ.จะบัง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
โต๊ะกู-บ.สาบัน ปลอดภัย  ข้างละ 1.00 ม. 
ต.ตันหยงดาลอ ยาว 1,973 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

2 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 1,600,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 1) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 573.00 ม.
จ.ปัตตานี

3 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  - 8,818,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
0027 บ.ดาลอ-บ.ปาเส ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
ต.มะนังยง อ.ยะหร่ิง ยาว 1.941 กม.
จ.ปัตตานี
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หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

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

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส 9,976,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม ฟัลท์คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภัย  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,900  ม.

5 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส - 9,976,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม ฟัลท์คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภัย  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,900  ม.

6 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอส  -  - 8,315,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม ฟัลท์คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
0035 บ.ชะเมาสามต้น- ปลอดภัย  ข้างละ 1.50 ม. 
บ.ละหาร ต.เตราะบอน หนา 0.04 ม. 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,614  ม.

7 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 9,067,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 1) กว้าง 5.00- เดินทาง
0040 บ.กะลูแป- ปลอดภัย  6.00 หนา 0.04 ม.
บ.โต๊ะชูด ต.เตราะบอน ยาว 3,280 ม.
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

8 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 4,250,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 1) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
0036 บ.บาเลาะ-บ.ป่าทุ่ง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,535 ม.

9 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  - 9,951,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
0036 บ.บาเลาะ-บ.ป่าทุ่ง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม.
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 2,120 ม.

10 โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร 6,339,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 1) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
0067 บ.กะโผ๊ะ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.00-
บ.ช้างให้ตก ต.โคกโพธ์ิ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,909 ม.

11 โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจร  - 9,826,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- มีความสะดวก รวดเร็ว (ตอนท่ี 2) กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.กะโผ๊ะ-บ้านช้างให้ตก ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.00-
ต.โคกโพธ์ิ อ.โคกโพธ์ิ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 2,237 ม.
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12 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 9,849,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บ.บ่อม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,300 ม.

13 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 9,835,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
บ.บ่อม่วง  อ.มายอ 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,300 ม.

14 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 5,802,000   - - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจรพารา ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
แอสฟัลต์สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ปน.ถ1-0092 ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
แยกทางหลวงหมายเลข หนา 0.04 ม.
4082-บ.จาเราะบองอ ระยะทาง 1,130 ม.
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

15 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,830,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1-0047 บ.ปูแล มีความสะดวก รวดเร็ว 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ เดินทาง
ปูโล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง ปลอดภัย  0.00 - 1.00 ม. หนา
ต.ยะรัง  อ.ยะรัง 0.04 ม. ระยะทาง 
จ.ปัตตานี 1,000 ม.
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16 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 9,492,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1-0047 บ.ปูแล มีความสะดวก รวดเร็ว 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ เดินทาง
ปูโล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง ปลอดภัย  0.00 - 1.00 ม. หนา
(ตอนท่ี 2) ต.ยะรัง 0.04 ม. ระยะทาง 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3,300 ม.

17 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 8,163,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1 - 0023 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.พงสะตา-บ.ตะโล๊ะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.00 -
ต.ยะรัง อ.ยะรัง 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,617 ม.

18 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 9,908,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
3006 แยกทางหลวง ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
หมายเลข 410-บ.ปูยุด ระยะทาง 2,945 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี

19 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร 8,968,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
3018 บ.มูหลง-บ.ตาแกะ ปลอดภัย  ข้างละ 1.00 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ระยะทาง 1,974 ม.
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20 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 9,890,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3056 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.โคกโหนด-บ.ควนแปลงงู ปลอดภัย  1.00 ม. หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,300 ม.

21 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 9,510,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3061 บ.ป่าไร่- มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 0.50 - เดินทาง
บ.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  1.00 ม. หนา 0.035 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,541 ม.

22 โครงการปรับปรุง เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา ปรับปรุงซ่อมสร้าง/  -  - 22,980,000    -  - ถนนได้รับการปรับปรุง การคมนาคมมีความ กองช่าง
ซ่อมสร้าง/เสริมผิว ทางให้มีสภาพท่ีดี เสริมผิวถนนผิวจราจร ซ่อมสร้างจ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็ว
ถนนผิวจราจรพารา ผู้ใช้ทางได้รับความ พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ อบจ.ก าหนด และปลอดภัยในการ
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย สะดวก ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. สัญจร
ปน.ถ1-0080 ยาว 5,500 ม.
บ.ดอนเค็ต - เทศบาล หนา 0.05 ม.
ต าบลนาประดู่ หมู่ท่ี 2 ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ป่าบอน-ต.นาประดู่ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 44,000 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 43 05.4
E 101 06 05.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 00.6
E 101 08 22.9
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23 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 9,891,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4055 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.คลองช้าง-บ.ควนโนรี ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. 
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,320 ม.

24 โครงการซ่อมสร้างและ เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา ซ่อมสร้างและเสริมผิว 9,010,000   - - -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ถนนทางหลวงท้องถ่ิน กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ทางให้มีสภาพท่ีดี จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีสภาพท่ีดี ผู้ใช้ทาง
คอนกรีต สาย ปน.ถ1- ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา ได้รับความสะดวก
0093 แยกทางหลวง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี ปลอดภัย และป้องกัน
หมายเลข 4082 - หนา 0.045 ม. ก าหนด ความเสียหายมิให้
บ.จาเราะบองอ ต.เขาตูม ยาว 2,894.00 ม. เกิดการลุกลาม
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขยายแผ่ออกไป

25 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 9,190,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
3085 แยกทางหลวง ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
หมายเลข 4082 ระยะทาง 2,030 ม.
บ.จาเราะบองอ (ตอนท่ี2)
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

26 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 4,092,000    - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.3037 มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
บ.บางตาหยาด -บ.ไม้แก่น ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. 
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,039 ม.
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27 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 9,813,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย อบจ.ปน.4057 มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.03 ม. เดินทาง
บ.วังกว้าง-บ้านเป้ีย ปลอดภัย  ระยะทาง 5,582 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

28 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,239,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอน ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
กรีตสาย ม.5 ต.ยามู - มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 580 ม. เดินทาง
ต.บางปู อ.ยะหร่ิง ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
จ.ปัตตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
29 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,164,000    - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์คอน ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
กรีตสายบ้านกาเระ ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ละหาร - บ้านจลาโก ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
ม.6 ต.มะนังดาล า 0.15 ม. ผิวแอสฟัลท์ 
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

30 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,149,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.7 ต.ป่าไร่ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม.ยาว 1,650 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน - ต.คอลอ ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
ตันหยง อ.หนองจิก 0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์
จ.ปัตตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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31 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 8,692,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1  มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 เดินทาง
ต.ควนโนรี - ม.5 ปลอดภัย  ม. เสริมหินคลุกหนา
ต.นาเกตุ อ.โคกโพธ์ิ 0.15 เมตร ผิวแอสฟัลต์
จ.ปัตตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

32 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,664,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม.ยาว 1,280 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ - ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
ต.คอลอตันหยง -  0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

33 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 8,606,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม. เดินทาง
บ.ปลักปรือ ม.1 - ปลอดภัย   เสริมหินคลุกหนา 
ต.ม่วงเต้ีย - ต.ดาโต๊ะ 0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์
จ.ปัตตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม.

34 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,003,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.5  มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม.ยาว1,700 ม. เดินทาง
ต.บางโกระ - ม.1 ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธ์ิ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.
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35 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 12,090,000   -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 เมตร เดินทาง
ต.ป่าบอน -ม.2 ปลอดภัย  ยาว 2,850 ม. เสริม
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ หินคลุกหนา 0.15 ม. 
จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
36 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,508,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. เดินทาง
ต.ตะโล๊ะกาโปร์ - ม.1 ปลอดภัย  ยาว 2,400 ม.
ต.หนองแรต อ.ยะหร่ิง เสริมหินคลุก 
จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม

37 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,261,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านคลอง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. เดินทาง
ม.1 ต.ดอน - ม.1 ปลอดภัย  ยาว 1,900 ม.
ต.ตันหยงจึงงา เสริมหินคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.
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38 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,585,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบ้านบองอ ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 950 ม. เดินทาง
ต.ตรัง - ม.4 ต.เกาะจัน ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
อ.มายอ จ.ปัตตานี  0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
39 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,830,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านกาโด มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ตรัง - ต.ปะโด ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
อ.มายอ จ.ปัตตานี 0.15 ม. ผิวแอสฟัลต์ 

คอนกรีต หนา 0.04 ม.
40 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,267,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. เดินทาง
ต.เกาะจัน - ม.2 ปลอดภัย  ยาว 1,400 ม.
ต.กระเสาะ อ.มายอ เสริมหินคลุก 
จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.
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41 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,396,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. เดินทาง
ต.มายอ - ม.1 ต.ถนน ปลอดภัย  เสริมหินคลุก 
อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.

42 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,097,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. เดินทาง
ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ - ปลอดภัย  ยาว 2,000 ม. 
ม.4 ต.พิเทน หนา 0.15 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
43 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,002,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านโตะชูด มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. เดินทาง
ม.6 ต.พิเทน ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง - ต.ลางา เสริมหินคลุก
อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.
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44 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,358,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลท์คอน ถนนในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
กรีตสายบ้านสะพานหิน มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวแอสฟัลท์ติก เดินทาง
ม.4 ต.ดอนทราย- ปลอดภัย  คอนกรีต กว้าง 5. ม. 
บ.ม่วงชุม ม.2 ยาว 1,860 ม. 
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น หนา 0.04 ม. เสริมหิน
จ.ปัตตานี คลุก หนา 0.15 ม.

45 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,359,000    - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายมัสยิด - มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. เสริมหินคลุก เดินทาง
พรุโลทู ม.6 ต.ปล่องหอย ปลอดภัย  หนา 0.15 ม. ระยะทาง
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 1,090 ม. ผิวแอสฟัลท์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
46 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,896,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 ต.ยามู มีความสะดวก รวดเร็ว ช่วงท่ี 1 กว้าง 15.50 ม. เดินทาง
-ม.3 ต.บางปู อ.ยะหร่ิง ปลอดภัย  ยาว 600 ม. เสริม
จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.15 ม.

ช่วงท่ี 2 กว้าง 8.50 ม.
ยาว  140 ม. หนา
0.10 ม. ผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต หนา 0.04 ม.
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47 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 4,259,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1,3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ต.ตาลีอายร์ - ต.ปุลากง ปลอดภัย  เสริมหินคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม. 

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
หนา 0.04 ม.

48 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,970,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. เดินทาง
ต.สาบัน- ม.1 ปลอดภัย  ยาว 1,800 ม.
ต.ตันหยงดาลอ เสริมหินคลุก 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.10 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

49 โครงการถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,644,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.5-ต.ควนโนรี มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ ม.3 ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน เสริมหินคลุก 
จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.
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50 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,630,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1,3 มีความสะดวก รวดเร็ว (ช่วงท่ี 1) กว้าง 5 ม. เดินทาง
ต.บ้านนอก-ม.5 ปลอดภัย  ยาว 675 ม.
ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ  เสริมหินคลุก
จ.ปัตตานี หนา 0.15 ม. (ช่วงท่ี 2)

กว้าง 4 ม. ยาว 325 ม. 
เสริมหินคลุก
หนา 0.15 ม.
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

51 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 1,989,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้าน มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 636 ม. เดินทาง
ปุลามาวอ ม.5 ต.ดอน ปลอดภัย  กว้าง 4 ม. เสริมหินคลุก
อ.ปะนาเระ - ม.4 หนา 0.15 ม. 
บ.หัวคลอง ต.บ้านนอก ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.
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52 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 8,205,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.บาลูกา มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 2,185 ม. เดินทาง
สะแลแม ม.4 ต.ปะโด ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
อ.มายอ - บ.ลานควาย 0.15 ม. กว้าง 5 ม.
ต.กอล า อ.ยะรัง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม

53 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 4,623,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ปาเซตีงี มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,500 ม. เดินทาง
-บ.บือแต ม.1, ม.8 ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
ต.ตะโละดือรามัน 0.15 ม. กว้าง 4 ม.
อ.กะพ้อ-บ.ตะบิงรูโบะ ระยะทาง 1,600 ม.
ม.4 ต.มะนังดาล า ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

54 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,007,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,300 ม. เดินทาง
ต.ละหาร- ต.ตะลุบัน ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 0.15 ม. กว้าง 5 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.
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55 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,703,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ตะบ้ิง - บ.จ่ากอง ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
ม.6 ต.ปะเสยะวอ 0.15 ม. ขนาดกว้าง
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 5 ม. ผิวแอสฟัลต์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
56 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,798,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.บาเลาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้าง 5 ม. เดินทาง
ม.5 - บ.ท่ากุน ปลอดภัย  ยาว 2,000 ม. 
ต.ปะเสยาวอ - ม.4 หนา 0.15 ม. 
บ.ป่าทุ่ง ต.บางเก่า ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

57 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 5,754,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ท่าเรือ - มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4 ม. ระยะทาง เดินทาง
บ.ล้อแตก ม.5 ปลอดภัย  1,955 ม. เสริมหิน
ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ คลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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58 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,167,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต  ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.5 - มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมหินคลุกหนา เดินทาง
ต.ทรายขาว - ม.3 ปลอดภัย   0.15 ม. กว้าง 4 ม.
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ยาว 2,435 ม.
จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา 0.04 ม.
59 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 3,097,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว เสริมหินคลุกหนา เดินทาง
บ.เตราะหมอชาย ม.3 ปลอดภัย  0.15 ม. กว้าง 5 ม.
ต.ทุ่งพลา - ม.1 ยาว 850 ม. 
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

60 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,438,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 800 ม. เดินทาง
บ.ม่วงหวาน ม.2 ปลอดภัย  กว้าง 4 ม. เสริมหิน
ต.สาคอบน - ม.2 คลุกหนา 0.15 ม.
ต.ปาหนัน อ.มายอ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.
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61 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,661,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.ถนนตก มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,765 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ถนน - ต.มายอ ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
จ.ปัตตานี 0.15 ม. กว้าง 5 ม.

ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
หนา 0.04 ม.

62 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,413,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.อาเนาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 1,666 ม. เดินทาง
บากา - บ.ทุ่งโพธ์ิ ม.5 ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา
ต.ลิปะสะโง-เช่ือมต่อ 0.15 ม. กว้าง 6 ม.
ทางหลวงแผ่นดินสาย ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
ปัตตานี-ยะลา หนา 0.04 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

63 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 9,167,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านปรัง มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 2,080 ม. เดินทาง
ม.2 ต.ท่าก าช า - ม.9 ปลอดภัย  เสริมหินคลุกหนา 
บ.ใหม่วิทยา ต.บ่อทอง 0.15 ม. กว้าง 6 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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64 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 8,300,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. เสริม เดินทาง
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. 
 - ม.4 ต.ปะกาฮารัง ยาว 2,236 ม. 
อ.เมือง จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
65 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 7,662,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านปากา มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม. ยาว เดินทาง
ลือซง (ริมคลอง ปลอดภัย  1,726 ม. เสริมหินคลุก
ชลประทาน) ม.6 หนา 0.15 ม. 
ต.ดอนรัก - ต.ตุยง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

66 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 6,673,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. ระยะทาง เดินทาง
ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน- ปลอดภัย  1,788 ม. เสริมหินคลุก
ต.คอลอตันหยง หนา 0.15 ม. ผิว
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี แอสฟัลต์คอนกรีต 

หนา 0.04 ม.
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67 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนลาดยาง 1,707,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีตกว้าง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว 5 ม. หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.รูสะมิแล - ต.ปะกา ปลอดภัย  ยาว 450 ม.
ฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา 0.04 ม.
68 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 5,359,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีตเสริม ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายบ้านข่าลิง มีความสะดวก รวดเร็ว หินคลุกหนา 0.15 ม. เดินทาง
ม.1 ต.พิเทน ปลอดภัย   กว้าง 5 ม. 
อ.ทุ่งยางแดง - ม.6 ยาว 1,420 ม.
ต.ลุโบ๊ะยิไร อ.มายอ ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

69 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,932,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบ้านกูนิง ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ต.เขาตูม อ.ยะรัง ปลอดภัย  ยาว 500 ม. 
จ.ปัตตานี - บ.วังพญา หนา 0.15 ม.
อ.เมือง จ.ยะลา

70 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 1,079,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหินคลุกสาย ม.1 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.กอล า - บ.ดูซงปาแย มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,100 ม. เดินทาง
ม.2 ต.เมาะมาวี ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี
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71 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 1,887,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหินคลุกสาย ม.1 ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.บางตาวา - ม.8 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ตุยง อ.หนองจิก ปลอดภัย  ลงหินคลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

72 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 2,398,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย บ.กอแล มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
มิและ ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภัย  ยาว 700 ม.
อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ลงหินคลุกหนา 0.10 ม.

73 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,380,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 8.00 ม. เดินทาง
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน ปลอดภัย  ยาว 1,000.00 ม.
จ.ปัตตานี - ม.4 หนา 0.03 เมตร
 ต.ตาเซะ อ.เมือง 
จ.ยะลา

74 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างคูระบายน้ า 3,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.กาหยี ม.3 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตะโละดือรามัน มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,500 ม. เดินทาง
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี - ปลอดภัย  ลึก 1.50 เมตร
บ.เชิงเขา ต.บูลาสาเมาะ
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
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75 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 10,150,000  -  -  -  - ถนนได้รับการซ่อมสร้าง การคมนาคม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย
ปน.ถ1-0044 บ้านเขาวัง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร
อ.มายอ-บ้านปุลากาซิง หนา 0.04 ม. ระยะทาง 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3,255.00 ม. 

ช่วงท่ี 1 
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 39 45 
E 101 19 07.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 40.4
E 101 19 30.5
ช่วงท่ี 2
จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 39 52.4 
E 101 19 44.7
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 03.5
E 101 21 16.5

76 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 5,800,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.6 สายล าหยัง- ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ทุ่งแรด ต.ทรายขาว- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 4,200 ม. เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.20 ม.
จ.ปัตตานี 231
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77 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 3,300,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.1 สายกลางบ้าน ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ตก อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.

78 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 4,800,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.6 สายปอเนาะ ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
เก่า ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500 ม. เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

79 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 5,100,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ต.ปาหนัน- ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.สาคอบน อ.มายอ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. เดินทาง
จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม.

80 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก 2,650,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.4 บ.นางโอ ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.แม่ลาน - ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,200 ม. เดินทาง
ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

81 โครงการบุกเบิกถนนสาย เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนน  - 11,500,000   -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ม.1 ต.ดอนรัก ถนนในการคมนาคม กว้าง 12.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อ.หนองจิก - บ.บาง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 520.00 ม. เดินทาง
ปลาหมอ - ต.รูสะมิแล ปลอดภัย  ลึก 3.00 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี เสริมผิวลูกรัง 0.25 ม.

หินคลุก 0.15 ม.
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82 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 6,900,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย บ.กาแล มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,300 ม. เดินทาง
กือหมิ ม.5 ต.คอลอ ปลอดภัย  หินคลุก 0.10 ม.
ตันหยง - ม.2 ต.ยาบี หนา 0.03 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

83 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 1,850,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อม ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 8.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ลานจอดรถบริเวณ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 250 ม. และลาน เดินทาง
โรงเก็บเคร่ืองจักรกล ปลอดภัย  แอสฟัลต์ขนาดพ้ืนท่ี
อบจ.ปัตตานี ไม่น้อย 850 ม2

84 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,000,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ข้ามคลองระหว่าง ถนนในการคมนาคม ขนาดกว้าง 7 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.2 ต.ตาลีอายร์ กับ ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 10 ม. เดินทาง
ต.บาโลย อ.ยะหร่ิง ปลอดภัย  
จ.ปัตตานี

85 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,637,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย บ.ปาเส ม.4 ถนนในการคมนาคม ขนาดกว้าง 5 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตาลีอายร์ - ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 400 ม. เดินทาง
ต.ตะโละ อ.ยะหร่ิง ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี
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86 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ โครงการเสริมผิวจราจร 3,768,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายสามแยกบ้านท่าก าช า มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 8 ม. เดินทาง
ต.ท่าก าช า เช่ือมต่อ ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม. 
บ้านบางทัน ต.บางเขา หนา 0.04 ม.

87 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล  - 10,000,000   -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ข้ามหมู่บ้าน ม.4 ถนนในการคมนาคม กว้าง 7 ม. ยาว 120 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ท่าก าช าถึง ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว เดินทาง
ต.บางเขา อ.หนองจิก ปลอดภัย  
จ.ปัตตานี

88 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 4,500,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายปอเนาะ มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกว้าง 6 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ปะกาฮารัง ปลอดภัย  ยาว 1,500 ม. 
อ.เมือง จ.ปัตตานี- หนา 0.04 ม.
ปะกาลียะ ม.2 
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี

89 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 4,322,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ขนาด ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบ้านกะมิยอ- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม.ยาว1,000 ม. เดินทาง
บ้านคลองมานิง ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง
ต.คลองมานิง อ.เมือง กว้างข้างละ 1 ม. 
จ.ปัตตานี ยาว 1,000 ม. 
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90 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 7,191,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว ขนาดผิวจราจร เดินทาง
3032 บ้านท่าน้ าตะวันตก ปลอดภัย  กว้าง 6 ม. 
บ้านคอกกระบือ ยาว 1,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

91 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,900,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสาย ม.4 ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลท์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตาลีอาร์-บ่อม่วง มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6 ม. เดินทาง
ต.บาโลย-ต.ตาลีอายร์ ปลอดภัย  ยาว 1,200 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

หินคลุกหนา 0.10 ม. 
92 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนเลียบพรุคอ  - 4,650,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบพรุคอ สาย บ.กอลี ถนนในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.6- บ.ตะโละและห์ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. เดินทาง
ม.7-ม.6 บ.กอลอกาปะ ปลอดภัย  ดินถม 0.04 ม.
ต.กะรุบี อ.กะพ้อ ลูกรัง 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

93 โครงการยกระดับถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนเลียบพรุคอ  - 2,900,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายพงตือเบาะ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.5 บ.มือลอ ม.7 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. เดินทาง
ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ ปลอดภัย  ดินถม 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

235



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

94 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3,800,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ลาดยาง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สายบ.ตะกูโบ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม. เดินทาง
ต.สาคอบน อ.มายอ- ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
บ.มาปะ ต.ระแว้ง ลงหินคลุก หนา 0.10 ม.
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี หนา 0.03

95 โครงการสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 9,300,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางสาย ถนนในการคมนาคม ลาดยาง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.สาคอบน ต.สาคอบน- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6 ม. เดินทาง
บ.สมาหอ ต.สาคอใต้ ปลอดภัย  ยาว 2,500 ม.
อ.มายอ จ.ปัตตานี หินคลุก 0.10 ม.

หนา 0.03 ม.
96 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,000,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ม.7 บ.ต้นซ่าน มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5 ม. เดินทาง
ต.แม่ลาน-บ.ปลักใหญ่ ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

97 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนเสริมผิว  - 7,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม จราจรแบบแอสฟัลท์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย บ.ควน ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6 ม. เดินทาง
ต.ท่าเรือ-บ.ชะเมา ปลอดภัย  ยาว 3,500 ม.
ม.1 ต.นาเกตุ หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี
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98 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล.  - 1,500,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สายตันหยงเปาว์ ถนนในการคมนาคม กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ท่าก าช า-บ้านแคนา มีความสะดวก รวดเร็ว เดินทาง
ต.บางเขา อ.หนองจิก ปลอดภัย  
จ.ปัตตานี

99 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก 1,400,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก สาย บ. ถนนในการคมนาคม กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปายอดุนง ม.4 ต.สะนอ- มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.20 ม. เดินทาง
บ.ปรือเยาะ ม.2 ปลอดภัย  
ต.สะนอ อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

100 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างทางลาดยาง  - 3,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ทางลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6 ม. เดินทาง
บ.ลางา ม.4 ต.สะนอ- ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
บ.ต้นทุเรียน ม.6 หินคลุก 0.10 ม. 
ต.ยะรัง อ.ยะรัง ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต
จ.ปัตตานี หนา 0.03 ม.

101 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 4,300,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.6 ต.ท่าเรือ- ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.โคกโพธ์ิ-ม.3 ต.ป่าไร่ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. เดินทาง
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปลอดภัย  หนา 0.20 ม.
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102 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง 2,020,000    -  -  -  - บุกเบิกถนนลูกรัง การคมนาคม กองช่าง
ลูกรังผิวจราจรหินคลุก ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจรหินคลุก มีความสะดวก 
ม.5 บ้านควนประ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย
ต.นาประดู่ - ม.5 ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ หินคลุกหนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 42 43
E 101 10 32
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 56
E 101 10 27

103 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนลูกรัง 1,950,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลูกรัง ม.5 ต.ควนประ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.นาประดู่ - ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. เดินทาง
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  ลูกรัง 0.30 ม.
จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.15 ม.

วางท่อระบายน้ า คสล
 0.80 ม. 2 จุด
(84 ท่อน)

104 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล.  - 2,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.ต้นซ่าน- ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ปลักใหญ่ ม.9 มีความสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. เดินทาง
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  ยาว 500 ม.
จ.ปัตตานี
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105 โครงการก่อสร้างพ้ืน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างพ้ืนคอนกรีต 1,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็กพร้อมราง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
พร้อมรางคอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตพ้ืนท่ีไม่น้อย เดินทาง
(หน้าอาคารอัฒจันทร์) ปลอดภัย  กว่า 1,100 ตร.ม.
สนามกีฬากลาง
อบจ.ปัตตานี

106 โครงการซ่อมสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างและเสริมผิว 2,850,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ต.ทุ่งพลา มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ - ม.1 ต.ป่าไร่ ปลอดภัย  ยาว 945 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี หนา 0.05 ม.

(ลงหินคลุก 0.10 ม.
ยาว 350 ม.)

107 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนน 4,000,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย อบจ.ปน.3074 ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ยามูเฉลิม - บ.บือแน มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
ปีแน อ.ยะรัง ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.10 ม.
จ.ปัตตานี ผิวจราจรลาดยาง

แอสฟัลท์คอนกรีตหนา
0.03 ม.
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108 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 2,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. บ.กาหยี ม.3 ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.50 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ตะโละดือรามัน มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 700 ม. เดินทาง
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี - ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
บ.เชิงเขา 
ต.ปะลูกาสาเมาะ 
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

109 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน 1,650,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สาย ม.1 ต.ปุลากง- ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.3 ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหร่ิง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,100 ม. เดินทาง
จ.ปัตตานี ปลอดภัย  โดยยกระดับลูกรัง

หนา 0.20 ม.
ลงหินคลุกหนา 0.15 ม.

110 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,000,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ต.กะดุนง - ม.5 ปลอดภัย  ยาว 1,200 ม.
ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี หนา 0.04 ม. เสริม
จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.05 ม.

111 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 1,960,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก สาย ม.2 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.นาเกตุ - ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000 ม. เดินทาง
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี
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112 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  - 11,302,000   -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ม.3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ม.6 ต.ควนโนรี ปลอดภัย  ยาว 3,180 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.05 เมตร

เสริมหินคลุก 0.10 ม.
113 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 1,350,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีตกว้างข้างละ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0001 มีความสะดวก รวดเร็ว 7.00 ม. จ านวน 2 ช่อง เดินทาง
เข้าท่าเทียบเรือประมง ปลอดภัย  จราจร ยาว 250 ม.
ปัตตานี ต.บานา หนา 0.04 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี

114 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ 1,130,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0002 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 486 ม. เดินทาง
ท่าเทียบเรือเก่า-ท่าเทียบ ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
เรือใหม่ ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

115 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์  - 2,747,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม กว้าง 14.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ1-0005 มีความสะดวก รวดเร็ว ระยะทาง 525 ม. เดินทาง
สายภายในเขต ปลอดภัย  หนา 0.04 ม.
อุตสาหกรรม B6
ต.บานา  อ.เมือง
จ.ปัตตานี 241
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116 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 5,793,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลท์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ1-0048 ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
รอบเมืองโบราณยะรัง หนา 0.04 ม.
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,645 ม.

117 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0006 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.แบรอจะรัง-บ.จือโซะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะลุโบะ-ต.บานา ยาว 2,000 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี

118 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 3,525,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0006 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.แบรอจะรัง-บ.จือโซะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะลุโบะ-ต.บานา ยาว 1,441 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี

119 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 2,957,500   -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0007 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0-1.00 ม.
ต.บานา-ต.คลองมานิง ยาว 1,183 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี
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120 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 5,675,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,270 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

121 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,000 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

122 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.บานา-บ.คลองมานิง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ยาว 2,000 ม.
ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
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123 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 1,650,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0010 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.สระมาลา-บ.ตาเนาะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.คลองมานิง-ต.กะมิยอ ยาว 0.649 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี

124 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 2,250,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0012 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.สะนิง-บ้านสระมาลา ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.บาราเฮาะ- ยาว 0.900 ม.
ต.คลองมานิง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี

125 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 4,940,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0018 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.มูหลง-บ.ตาแกะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ราตาปันยัง-ต.ตาแกะ ยาว 1,974 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

126 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 6,107,500    -  -.  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปูลากง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปุลากง ยาว 2,443 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี 244
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127 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปูลากง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปุลากง ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

128 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.ตะโละ-บ.ปูลากง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ตะโล๊ะ-ต.ปุลากง ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

129 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ 6,930,000    - -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. เดินทาง
ปน ถ.1-0028 บ.ปาเส- ปลอดภัย  ยาว 2,769 ม.
บ.ตาหมน ต.ปิยามุมัง-
ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหร่ิง 
จ.ปัตตานี
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130 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0029 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นอก-บ.กะดี ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ยาว 2,000 ม.
ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง
จ.ปัตตานี

131 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0029 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นอก-บ.กะดี ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ ยาว 2,000 ม.
ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง
จ.ปัตตานี

132 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  - 5,940,000    - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,375 ม.
ต.เมาะมาวี, ต.กอล า,
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

246



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

133 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,000 ม.
ต.เมาะมาวี-ต.กอล า-
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

134 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 4,475,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0058 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.วังกว้าง ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ป่าไร่ ยาว 1,900 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

135 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0043 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.เกาะบาตอ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บาโงยะหา ยาว 2,000 ม.
ต.เมาะมาวี, ต.กอล า,
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
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136 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์  - 5,000,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ.1-0089 บ.นางโอ- ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.ปรีกี ต.แม่ลาน- ยาว 800 ม.
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตานี

137 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0089 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.ปรีกี ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ม่วงเต้ีย ยาว 2,000 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

138 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0089 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.นางโอ-บ.ปรีกี ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.แม่ลาน-ต.ม่วงเต้ีย ยาว 2,000 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

139 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0085 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
4157-บ.คอกกระบือ ยาว 2,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 248
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140 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,000,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0085 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
4157-บ.คอกกระบือ ยาว 2,000 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

141 โครงการปรับปรุง เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา ปรับปรุงเสริมผิวถนน  -  - 19,450,000    -  - ถนนได้รับการปรับปรุง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวถนนลาดยาง ทางให้มีสภาพท่ีดี ลาดยางผิวจราจรพารา เสริมผิวจ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ผู้ใช้ทางได้รับความ แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
คอนกรีตสาย ปน.ถ1- สะดวก ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม.
0084 แยกทางหลวง ยาว 5,250 ม.
หมายเลข 42 - หนา 0.05 ม.
บ.เกาะชะนี หมู่ท่ี 1 ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ต าบลตอหลัง อ.ยะหร่ิง- พ้ืนท่ีน้อยกว่า
หมู่ท่ี 2 ต.บ้านนอก 42,000 ตร.ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 47 54.1
E 101 26 00.5
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 38.2
E 101 28 41.7
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142 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 5,000,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 2) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0084 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
42-บ.เกาะชะนี ยาว 2,000 ม.
อ.ยะหร่ิง-อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี

143 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 3,140,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 3) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ถนนสาย ปน ถ.1-0084 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
แยกทางหลวงหมายเลข ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
42-บ.เกาะชะนี ยาว 1,253 ม.
อ.ยะหร่ิง-อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี

144 โครงการซ่อมสร้าง/เสริม เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ โครงการซ่อมสร้าง/ 10,090,000 - - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตถนนสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ.1-0078 ปลอดภัย  หนา 0.04 เมตร
สาย บ.โสร่ง ต.เขาตูม- ระยะทาง 4,044 ม.
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี -
บ.ตลาดเก่า อ.เมือง
จ.ยะลา
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145 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 1,966,000    -  -  -  - ถนนได้รับการเสริมผิว การคมนาคม กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง จราจรแอสฟัลต์ มีความสะดวก 
สาย ปน.ถ1-0081 มีความสะดวก รวดเร็ว 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ คอนกรีต รวดเร็วและปลอดภัย
บ้านกอล า-ต.เมาะมาวี ปลอดภัย  1.00 ม. ระยะทาง จ านวน 1 สาย ในการสัญจร
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 800.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

จุดเร่ิมต้นโครงการ 
N 06 40 59.2
E 101 19 01.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 23.2
E 101 19 01.8

146 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,575,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย อบจ.ปน. มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
039/2557  ม.7 ปลอดภัย  ยาว 1,000 ม.
ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน- หนา  0.04 ม. 
ต.คอลอตันหยง ลงหินคลุกหนา 0.05 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้นN 06 42 53

E 101 13 17
พิกัดส้ินสุด N 06 43 8
E 101 13 11
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147 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,668,500    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 7.00 ม. เดินทาง
บ.คูระ ต.ม่วงเต้ีย ปลอดภัย  ยาว 920.00 ม.
อ.แม่ลาน-ม.4 ต.ตาเซะ หนา 0.04 ม. 
อ.เมือง จ.ยะลา (พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

6,380 ตร.ม.)
พิกัดเร่ิมต้นN 06 40 36
E 101 16 45
พิกัดส้ินสุด N 06 40 35
E 101 16 44

148 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000   3,500,000   4,100,000    -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ต.ยาบี อ.หนองจิก- ปลอดภัย  ยาว (ปี 61)1,000.00 ม.
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง ยาว (ปี 62)1,000.00 ม.
จ.ปัตตานี ยาว (ปี 63)1,200.00 ม.

หนา  0.04 ม. 
พิกัดเร่ิมต้นN 06 45 32
E 101 14 29
พิกัดส้ินสุด N 06 44 19
E 101 15 40
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149 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ต.คอลอตันหยง ปลอดภัย  ยาว 1,000.00 ม.
อ.หนองจิก - ถนนส่ีเลน หนา 0.04 ม.
สาย 418 ต.ยาบี ลงหินคลุกหนา 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้นN 06 45 46

E 101 13 13
พิกัดส้ินสุด N 06 45 45
E 101 13 34

150 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,100,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ต.คลองใหม่ - ม.1 ปลอดภัย  ยาว 900.00 ม.
ต.ยาบี อ.หนองจิก หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ลงหินคลุกหนา 0.15 ม.

พิกัดเร่ิมต้นN 06 45 24
E 101 14 23
พิกัดส้ินสุด N 06 45 37
E 101 14 6
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151 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 4,000,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย ม.5 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.คอลอตันหยง- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000.00 ม. เดินทาง
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้นN 06 45 51

E 101 14 4
พิกัดส้ินสุด N 06 45 53
E 101 14 06

152 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สายออเลาะ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
บากา ต.ลิปะสะโง- ปลอดภัย  ยาว 1,300.00 ม.
ถนนส่ีเลนสาย 419 หนา 0.04 ม. 
ต.คอลอตันหยง ลงหินคลุกหนา 0.12 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้นN 06 46 39

E 101 13 19
พิกัดส้ินสุด N 06 46 40
E 101 13 18

153 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,400,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ม.1 ต.ควน ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 10.00 ม. เดินทาง

ปลอดภัย  สูง 2.50 ม.
จุดท่ีต้ัง N 06 45 21
E 101 28 50
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154 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน คสล. 3,695,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. สาย ม.6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ต.กะรุบี-ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000.00 ม. เดินทาง
ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้น N 06 

E 101 
พิกัดส้ินสุด N 06 
E 101 

155 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง  - 9,754,000    -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  (ตอนท่ี 1) กว้าง เดินทาง
ปน ถ1-0009  6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 
บ.กรือเซะ-บ.ลือเมาะ 0.50-1.00 ม.  
อ.เมือง จ.ปัตตานี ยาว 3,270 ม. 

หนา0.04 ม.
156 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 8,949,000   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  (ตอนท่ี 2) กว้าง6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ1-0009  ไหล่ทาง ข้างละ 
บ.กรือเซะ-บ.ลือเมาะ 0.50-1.00 ม.  
อ.เมือง จ.ปัตตานี ยาว 3.000 ม. 

หนา0.04 ม.
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157 โครงการถนนลาดยาง ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต - 2,684,000   - -  - ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง  6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
สาย ปน ถ1-0010 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.สระมาลา-บ.ตาเนาะ ยาว 900 ม. 
อ.เมือง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

158 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,933,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0090 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหมายเลข 42- ยาว 3,350 ม. 
บ.ดอนป่าสัก หนา 0.04  ม.
อ.ยะหร่ิง, อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี

159 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0085 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหลวงหมายเลข ยาว 3,350 ม. 
4157-บ.คอกกระบือ หนา 0.04  ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

160 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0086 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
สายทุ่งเค็ต-บ.บางเก่า ยาว 3,350 ม. 
อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 256
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161 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0084 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหลวงหมายเลข ยาว 3,350 ม. 
42-บ.เกาะชะนี หนา 0.04 ม.
อ.ยะหร่ิง, อ.ปะนาเระ

162 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0025 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.กระเสาะ-บ.กูวิง ยาว 3,350 ม. 
อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

163 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 9,993,050   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0076 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
บ.บุเกะกุง-บ.เขาวัง ยาว 3,350 ม. 
อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

164 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 10,000,000   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0091 ข้างละ 0.50-1.00 ม. 
แยกทางหมายเลข 42- ยาว 3,510  ม. 
บ.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี 257
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165 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง - 6,308,000   - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทาง เดินทาง
ปน ถ1-0058 ข้างละ  -   ม. 
บ.นางโอ-บ.วังกว้าง ยาว 1,900  ม. 
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

166 โครงการปรับปรุงเกาะ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงโดยเทคอนกรีต 2,500,000    -  -  -  - ปรับปรุงถนนได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

กลางถนนสาย A1 ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก ปูตัวหนอน มาตรฐานตามแบบ สะดวก รวดเร็วในการ
ภายในเขตอุตสาหกรรม มีความสะดวก รวดเร็ว และอ่ืน ๆ ท่ีก าหนด เดินทาง
ปัตตานี ปลอดภัย  ยาว 1,100.00 ม

167 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 2,866,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.4 ต.ม่วงเต้ีย ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
อ.แม่ลาน - ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000.00 ม. เดินทาง
ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

168 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 3,694,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม. 3,4,8 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.50 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000.00 ม. เดินทาง
ม.4 ต.ดอนรัก ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

169 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 3,174,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.3 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ต.คอลอตันหยง มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000.00 ม. เดินทาง
อ.หนองจิก - ม.4 ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี 258
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170 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนลงหินคลุก 3,734,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลงหินคลุก ม.2,4 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
บ.บ่อหว้า ต.ปากล่อ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,700.00 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  ดินถม 0.40 ม.
 - ม.3 ต.ล าใหม่ ลงหินคลุกหนา 0.15 ม.
อ.เมือง จ.ยะลา ลงดินลูกรัง หนา 0.20 ม.

171 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 2,333,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสาย ม.1 ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ยาบี อ.หนองจิก - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000.00 ม. เดินทาง
ม. 2 ต.คลองใหม่ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

172 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 3,794,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสาย ม.6 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
(มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,520.00 ม. เดินทาง
ต.ควน อ.ปะนาเระ - ปลอดภัย  โดยลงดินถมหนา 
ม.5 ต าบลลางา 0.30 ม. 
อ.มายอ ดินลูกรังหนา 0.20 ม.

หินคลุก 0.15 ม.
173 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 3,005,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ม.5 ต.บางโกระ ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
 - ม.1 ต.ท่าเรือ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,900.00 ม. เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ปลอดภัย  ลงหินคลุกหนา 0.20 ม.
(ประตูน้ า - บ.ล้อแตก)
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174 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน 1,100,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล.ลอดสะพาน ถนนในการคมนาคม คสล.ลอดสะพาน ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
หน้าโรงพยาบาลยะหร่ิง มีความสะดวก รวดเร็ว หน้าโรงพยาบาลยะหร่ิง เดินทาง
ต.ยามู - เขตเทศบาล ปลอดภัย  กว้าง 4.00 ม.
ต าบลยะหร่ิง อ.ยะหร่ิง ยาว 76.00 ม.
จ.ปัตตานี และ กว้าง 2.1 ม.

ยาว 86.00 ม.
175 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงเชิงลาด 519,000       -  -  -  - ปรับปรุงถนนได้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เชิงลาดคอสะพาน ถนนในการคมนาคม คอสะพาน (APPROACH) ตามมาตรฐานตามแบบ สะดวก รวดเร็วในการ
(APPROACH) มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 20.90 ม. ท่ีก าหนด เดินทาง
เขตเทศบาลต าบลยะหร่ิง ปลอดภัย  ยาว 10.00 ม.
- ต.บางปู อ.ยะหร่ิง  
จ.ปัตตานี 

176 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนน 1,410,000    -  -  -  - ถนนได้ตามมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ลาดยางผิวจราจร ตามแบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต เดินทาง
ต.รูสะมิแล - เขตเทศบาล ปลอดภัย  ผิวจราจรกว้าง 8.50 ม.
เมืองปัตตานี (ตอนท่ี2) หนา 0.04 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 200.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
1,700.00 ตร.ม.
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177 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนน 1,200,000    -  -  -  - ซ่อมสร้างถนนได้ตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ลาดยางผิวจราจร มาตรฐานตามแบบ สะดวก รวดเร็วในการ
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีก าหนด เดินทาง
แยกถนนสามัคคีสาย ข ปลอดภัย  ผิวจราจรกว้าง 5.00-
เขตเทศบาล ต.รูสะมิแล 6.00 ม. หนา 0.04 ม.
 - บ.จือแรนีบง ระยะทาง 400.00 ม.
ต.สะบารัง อ.เมือง 
จ.ปัตตานี

178 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนน 3,683,000    -  -  -  - ซ่อมสร้างถนนได้ตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ มาตรฐานตามแบบ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.4 ต.สะก า- มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ท่ีก าหนด เดินทาง
บ.พอเบาะ, บ.ราวอ ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.
ต.กระหวะ อ.มายอ ยาว 1,000.00 ม.
จ.ปัตตานี หนา 0.03 ม.

179 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,048,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ต.คลองมานิง - ม.1 ปลอดภัย  ยาว 650.00 ม.
บ.ท่าราบ (ปอเนาะ หนา 0.03 ม
ตาระบาตอ) ต.กะมิยอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี
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180 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 1,654,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายคูลึก ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ล าอานเหนือ ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500.00 ม. เดินทาง
ต.ทรายขาว - ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ
จ.ปัตตานี

181 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 2,330,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายวังพรายบัว ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
สวนใน ม.5 ต.ทรายขาว มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000.00 ม. เดินทาง
 - ต.ช้างไห้ตก ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี

182 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 2,205,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายหลวงจันทร์ ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ป่าลาม ม.2 ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,000.00 ม. เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี

183 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนลงหินคลุก 2,027,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก สาย ม.4 ถนนในการคมนาคม ยกระดับดินถมหนา แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
ต.คลองใหม่ - ม.2 มีความสะดวก รวดเร็ว เฉล่ีย 1.20 - 2.00 ม. เดินทาง
ต.ยะรัง อ.ยะรัง ปลอดภัย  กว้าง 3.00 ม.
จ.ปัตตานี ยาว 600.00 ม.

ลงลูกรังหนา 0.20 ม.
หินคลุกหนา 0.15 ม.
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184 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 3,550,000    -  -  -  - ถนนได้มาตรฐานตาม ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แบบท่ีก าหนด สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.2 ต.น้ าด า- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. เดินทาง
ม.5 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง ปลอดภัย  ยาว 1,500.00 ม.
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

185 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,830,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต (ตอนท่ี 1) ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
อบจ.ปน.4034 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 0.50 - 
ต.เกาะจัน อ.มายอ - 1.00 ม. หนา 0.04 ม.
บ.บ่อม่วง ต.ปิยามุมัง ระยะทาง 1,000 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

186 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,990,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน ถ.1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ เดินทาง
บ.ตะโละ ต.ตะโละ - ปลอดภัย  1.00 ม. ยาว 260.00 ม.
บ.ปุลากง ต.ปุลากง กว้าง 6.00 ม. 
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี ยาว 796.00 ม และ

กว้าง 5.50-6.00 ม.
ยาว 310.00 ม.
หนา 0.04 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,716.00 ตร.ม.
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187 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 16,690,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0082 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 เมตร เดินทาง
หลวงหมายเลข 4061 - ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 - 
บ.บ่อม่วง  อ.มายอ 1.50 ม. หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 6,077 ม.

188 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 4,843,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1 - 0023 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.พงสะตา-บ.ตะโล๊ะ ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ต.ยะรัง อ.ยะรัง หนา 0.05 ม.
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1,600 ม.

189 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 7,500,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ในการคมนาคมมีความ คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
ปน ถ1-0025 สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
บ.กระเสาะ-บ.กูวิง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ระยะทาง 3,260 ม.
190 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 12,910,000    -  - -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ในการคมนาคมมีความ แอสฟัลต์คอนกรีต ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. เดินทาง
ปน ถ1-0076 ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
บ.บุเกะกุง-บ.เขาวัง หนา 0.04 ม.
อ.มายอ จ.ปัตตานี ระยะทาง 3,550 ม.

264



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

191 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

192 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

265



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

193 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

194 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
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195 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

196 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
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197 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

198 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
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199 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

200 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-ถนน ปลอดภัย  ยาว 1,125 ม. ได้รับความสะดวก
ส่ีเลน 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
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201 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

202 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
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203 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

204 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
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205 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

206 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
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207 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

208 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
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209 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

210 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
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211 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

212 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
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213 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

214 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
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215 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

216 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
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217 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

218 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
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219 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

220 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก 3,692,000   -  -  -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก การคมนาคม กองช่าง
หินคลุกสายล าอานเหนือ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีความสะดวก รวดเร็ว
หมู่ท่ี 6 ต.ทรายขาว- มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. หินคลุก ตามแบบ อบจ.ก าหนด และปลอดภัย 
ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย  หนา 0.15 ม. ในการสัญจร
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 35 45
E 101 08 44
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 16
E 101 08 52
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221 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนบุกเบิก 3,000,000   -  -  -  - ถนนได้รับการก่อสร้าง การคมนาคม กองช่าง
บุกเบิกบ่อหว้าเหนือ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย มีความสะดวก รวดเร็ว
หมู่ท่ี 4 ต.ปากล่อ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,250.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด และปลอดภัย 
อ.โคกโพธ์ิ-บ้านป่าพ้อ ปลอดภัย  หินคลุกหนา 0.15 ม. ในการสัญจร
ม. 3 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จุดเร่ิมต้นโครงการ
จ.ยะลา (ตอนท่ี 3) N 06 36 47

E 101 11 49
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 35 49.5
E 101 11 49.5

222 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 618,000      -  -  -  - ถนนลาดยางแอสฟัลต์ การคมนาคม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต ได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว
คอนกรีต สายบ้านกาหยี มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ซ่อมสร้าง จ านวน 1 สาย และปลอดภัย 
ม.1 ต.ปูโล๊ะปูโย-ม.2 ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร
ต.เกาะเปาะ (ช่วงท่ี 2) ระยะทาง 300.00 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 48 27.4
E 101 12 33
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 27
E 101 12 33
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223 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 3,013,000   -  -  -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน การคมนาคม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีความสะดวก รวดเร็ว
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา และปลอดภัย 
ปน.ถ1-0074 บ้านยามู ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี ในการสัญจร
เฉลิม-บ้านบือแนปีแน หนา 0.04 ม. ก าหนด
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ระยะทาง 883.00 ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 48 29
E 101 19 46.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 32.1
E 101 19 17.8

224 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 3,620,000   -  -  -  - ถนนลาดยางแอสฟัลต์ การคมนาคม กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต ได้รับการ มีความสะดวก รวดเร็ว
สายวัดมหันตคาม ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ซ่อมสร้าง จ านวน 1 สาย และปลอดภัย 
ต.ไม้แก่น-เทศบาลเมือง ปลอดภัย  ยาว 1,290.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในการสัญจร
ตะลุบัน อ.สายบุรี หินคลุกหนา 0.10 ม.
จ.ปัตตานี ผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีตหนา 0.04 ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 13
E 101 38 56
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 31
E 101 39 07
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225 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร 8,560,000   -  -  -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน การคมนาคม กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีความสะดวก รวดเร็ว
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา และปลอดภัย 
ปน.ถ1-0087 ปลอดภัย  ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี ในการสัญจร
แยกทางหลวง 4092- หนา 0.04 ม. ระยะทาง ก าหนด
บ้านบือแนลาแล 2,481.00 ม.
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 36 01.2
E 101 28 49.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 28.8 
E 101 30 40.0

226 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจร 6,163,000   -  -  -  - ถนนทางหลวงท้องถ่ิน การคมนาคม กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย มีความสะดวก รวดเร็ว
สาย ปน.ถ1-0050 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา และปลอดภัย 
บ้านกาเดาะ-บ้านอาเนาะ ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง ตามแบบท่ี อบจ.ปัตตานี ในการสัญจร
ปูโล๊ะ อ.หนองจิก ข้างละ 0.00-1.00 ม. ก าหนด
จ.ปัตตานี ระยะทาง 2,970.00 ม. 

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 42.0
E 101 12 56.0
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 47 41.4
E 101 14 10.0
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227 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์  - 2,722,000    -  -  - ได้รับการก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง ถนนในการคมนาคม ปรับปรุงคุณภาพด้วย ดินซีเมนต์ปรับปรุง สะดวก รวดเร็วในการ
คุณภาพด้วยยางพารา มีความสะดวก รวดเร็ว ยางพารา กว้าง 5.00 ม. คุณภาพด้วยยางพารา เดินทาง และแก้ไขปัญหา
สาย ม.2 ต.สะดาวา ปลอดภัย  ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 จ านวน 1 สาย ราคายางตกต่ า 
อ.ยะรัง - ม.7 ต.กะมิยอ ม. จุดเร่ิมต้นโครงการ รายละเอียดตามแบบ โดยการน ายางพารา
อ.เมือง จ.ปัตตานี N 06 49 46.2 อบจ.ก าหนด ไปสร้างถนนภายใน

E 101 18 22.4 หมู่บ้าน
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 08.8
E 101 18 42.2

228 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์  - 5,069,000    -  -  - ได้รับการก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ดินซีเมนต์ปรับปรุง ถนนในการคมนาคม ปรับปรุงคุณภาพด้วย ดินซีเมนต์ปรับปรุง สะดวก รวดเร็วในการ
คุณภาพด้วยยางพารา มีความสะดวก รวดเร็ว ยางพารา กว้าง 6.00 ม. คุณภาพด้วยยางพารา เดินทาง และแก้ไขปัญหา
สาย ปน.ถ1-0051 ปลอดภัย  ยาว 2,400 ม. หนา 0.15 จ านวน 1 สาย ราคายางตกต่ า 
บ.ปาการียะ-บ.ปะกาฮะรัง ม. พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า รายละเอียดตามแบบ โดยการน ายางพารา
ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก 14,400 ตร.ม. อบจ.ก าหนด ไปสร้างถนนภายใน
 - ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จุดเร่ิมต้นโครงการ หมู่บ้าน
จ.ปัตตานี N 06 47 40.2

E 101 14 1.1
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 55.2
E 101 13 43.2
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229 โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนผิวจราจร  - 4,780,000    -  -  - ได้รับการเสริมผิวถนน ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม พาราแอสฟัลต์ กว้าง ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0047 มีความสะดวก รวดเร็ว 6.00 ม. ยาว 1,450 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง และแก้ไขปัญหา
บ.ปูแลปูโล๊ะ - ปลอดภัย  หนา 0.04 ม. ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ ราคายางตกต่ า 
บ.บาซาเวาะเซ็ง ม.2 ข้างละ 1.00 ม. พ้ืนท่ี อบจ.ก าหนด โดยการน ายางพารา
ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง ไม่น้อยกว่า11,600 ตร.ม. ไปสร้างถนนภายใน
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ หมู่บ้าน

N 06 43 44.8
E 101 19 17.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 44 02.8
E 101 18 36.7

230 โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนน  - 7,390,000    -  -  - ได้รับการซ่อมสร้าง/ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวถนนผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ เสริมผิวถนนผิวจราจร สะดวก รวดเร็วในการ
พาราแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม.  พาราแอสฟัลต์ เดินทาง และแก้ไขปัญหา
สาย ปน.ถ1-0050 ปลอดภัย  ยาว 1,930 ม. จ านวน 1 สาย ราคายางตกต่ า 
บ.กาเดาะ-บ.อาเนาะปูโล๊ะ หนา 0.04 ม. รายละเอียดตามแบบ โดยการน ายางพารา
ม.3 ต.ลิปะสะโง - ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. อบจ.ก าหนด ไปสร้างถนนภายใน
ม.6 ต.ยาบี อ.หนองจิก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 15,440 หมู่บ้าน
จ.ปัตตานี ตร.ม. จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 47 8.16
E 101 15 40.104
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 47 48.696
E 101 14 53.124

284



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

231 โครงการซ่อมเปล่ียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า  - 69,503.08  -  -  - เปล่ียนหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ประกอบการโรงงาน กองช่าง
หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ ในชีวิตและทรัพย์สิน สาธารณะถนนสาย A1 สาธารณะถนนสาย A1 และพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ถนนสาย A1 ต.บานา ของประชาชน ต.บานา อ.เมือง แผนกหม้อแปลงภายใน ท่ีปฏิบัติงานภายใน
อ.เมือง จ.ปัตตานี และเพ่ือให้ระบบไฟฟ้า จ.ปัตตานี แผนก ร้ือถอนหม้อแปลงระบบ เขตอุตสาหกรรมปัตตานี

สาธารณะภายในเขต หม้อแปลงภายในร้ือถอน 1 เฟส19,000/230 โวลท์ รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมปัตตานี หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ ตลอดจนส่วนราชการ
มีความพร้อมใช้งาน 19,000/230 โวลท์ แบบแขวน จ านวน 1 เอกชน องค์กรต่างๆ
อยู่เสมอ ขนาด 30 เควีเอ เคร่ือง และติดต้ัง ท่ีใช้เส้นทางได้รับ

แบบแขวน จ านวน 1 หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ความสะดวกในการ
เคร่ือง และติดต้ัง 19,000/230 โวลท์ สัญจรไปมา มีความ
หม้อแปลงระบบ 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ ปลอดภัยในการใช้
19,000/230 โวลท์ แบบแขวน จ านวน 1 เส้นทาง มีแสงสว่างท่ี
ขนาด 30 เควีเอ เคร่ือง เพียงพอ รวมท้ังป้องกัน
แบบแขวน จ านวน 1 ปัญหาอาชญากรรม
เคร่ือง ในเขตอุตสาหกรรม

ปัตตานี
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232 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - 4,034,000    -  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ปน.ถ1-0036 ปลอดภัย ยาว 1,100 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.บาเลาะ - บ.ป่าทุ่ง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,800 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 12.7
E 101 35 10.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 44 34.5
E 101 35 28.6
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233 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
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 50 08.2
E 101 20 07.0
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234 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - 3,300,000    -  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ปน.ถ1-0024 ปลอดภัย ยาว 1,730 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.ตะโล๊ะ - บ.ปุลากง หนา 0.04 ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
(ตอนท่ี 2) 9,515 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 28.7
E 101 21 30.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 21 30.4
E 101 22 12.5
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235 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - -  - 7,243,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0061 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.ป่าไร่ - บ.ควนโนรี ปลอดภัย ยาว 3,541 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
21,246 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 40.7
E 101 11 01.7
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 28.2
E 101 11 19.1
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 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

236 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - - 3,667,000    - ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.เกาะพลอง ปลอดภัย ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.มะนังดาล า - บ.ละหาร หนา 0.04 ม.
อ.สายุบรี  จ.ปัตตานี หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

8,000 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 38 50.7
E 101 36 44.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 38 48
E 101 36 11.5
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237 โครงการซ่อมสร้าง/ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิว  -  - -  - 4,514,000   ซ่อมสร้าง/เสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ปน.ถ1-0069 ปลอดภัย ยาว 1,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.ทุ่งนเรนทร์ - บ.ท่ายามู ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
เสริมผิว N 06 48 25.7
E 101 07 25.1
จุดส้ินสุดโครงการเสริมผิว
N 06 48 58.6
E 101 07 15.6
จุดเร่ิมต้นโครงการ
ซ่อมสร้าง N 06 50 05.3
E 101 05 57.5
จุดส้ินสุดโครงการ
ซ่อมสร้าง N 06 50 05.8
E 101 05 41.3
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238 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - - 4,021,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0086 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.ทุ่งเค็ต - บ.บางเก่า ปลอดภัย ยาว 1,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หนา 0.04 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
12,000 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 51.3
E 101 36 45.3
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 36.5
E 101 36 30.4
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239 โครงซ่อมสร้างผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - -  - 5,534,000   ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0087 แยกทาง มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
หลวงหมายเลข 4092- ปลอดภัย ยาว 1,559 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.บือแนลาแล อ.กะพ้อ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,472 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 36 01.2
E 101 28 48.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 25.7
E 101 29 21.5

293



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

240 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - - 1,439,000    - ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ปน.ถ1-0068 ปลอดภัย ยาว 431 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.โคกอ้น - บ.ทุ่งศาลา หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
3,448 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 21.4
E 101 04 43.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 20.9
E 101 04 24.6
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241 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - 3,753,000    -  - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
ปน.ถ1-0038 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.ดินเสมอ - บ.ไม้แก่น ปลอดภัย ยาว 1,400 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
11,200 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 37 34.5
E 101 39 16.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 38 02.5
E 101 39 47.5
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242 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - - 3,741,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0032 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.ท่าน้ าตะวันตก- ปลอดภัย ยาว 1,600 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
บ.คอกกระบือ หนา 0.04 ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,800 ตร.ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 47 40.6
E 101 31 35.1
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 47 13.8
E 101 30 52.5
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243 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 8,497,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สายตะโล๊ะโน- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.เจาะปะตัย ม.6 ปลอดภัย ยาว 2,700 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.ปากู (สามแยกถนน หนา 0.04 ม.
ถ่ายโอน) สาย รายละเอียดตามแบบ
ปน.1-0000 แปลนท่ีก าหนด
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 37 23.3
E 101 29 29.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 29 27.7
E 101 30 12.6
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244 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - 4,450,000    -  - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ต.วัด - ม.2 ต.กระโด ปลอดภัย ยาว 1,600 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี หินคลุกหนา 0.05 ม.

ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีตหนา 0.04 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 44 21.1
E 101 18 14.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 34.3
E 101 18 16.9
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245 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - 3,088,000    -  - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.50 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.อูแตบือราแง ม.2 ปลอดภัย ยาว 1,200 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.ตะโล๊ะดือรามัน - ผิวจราจรหนา 0.04 ม.
บ.คอลอกาปะ ม.6 รายละเอียดตามแบบ
ต.กะรุบี อ.กะพ้อ แปลนท่ีก าหนด
จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 36 30
E 101 34 03
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 45.2
E 101 33 31.0

246 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงผิวจราจร  -  - - 1,613,000    - ปรับปรุงผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตสายตะบ้ิง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
รูโบะ-กือบง (ช่วงท่ี 2) ปลอดภัย ยาว 955 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.มะนังดาล า อ.สายบุรี หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 37 56.8
E 101 35 38.1
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 37 56.8
E 101 35 57.3 299
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247 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 2,432,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.โสร่ง ต.เขาตูม - ปลอดภัย ยาว 950 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ม.5 บ.บ่อดาน หินคลุกหนา 0.10 ม.
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง ผิวจราจรแอสฟัลต์
จ.ปัตตานี คอนกรีตหนา 0.04 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 37 14
E 101 19 48
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 37 39
E 101 19 45

300



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

248 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - -  - 3,098,000   ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลางยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.พงจิจา ต.กอล า- ปลอดภัย ยาว 1,200 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ม.2 บ.ดูซงปาแย หนา 0.04 ม.
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง รายละเอียดตามแบบ
จ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 28.6
E 101 18 29.8
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 21.7
E 101 18 56.0

249 โครงการปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงถนนหินคลุก  -  - 2,781,000    -  - ปรับปรุงถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก สาย ม.3 ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
บ.ชะมา ต.น้ าด า มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,050 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อ.ทุ่งยางแดง - ม.1 ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
บ.ท่าธง ต.ท่าธง รายละเอียดตามแบบ
อ.รามัน จ.ยะลา แปลนท่ีก าหนด

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 35 36.9
E 101 27 37.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 35 07
E 101 28 0.3
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250 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  - -  - 2,538,000   ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในการคมนาคม เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก สะดวก รวดเร็วในการ
บ.กาหยี ม.3 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4.50 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ต.ตะโละดือรามัน ปลอดภัย ยาว 750 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี - หนา 0.15 ม.
บ.เชิงเขา รายละเอียดตามแบบ
ต.ปะลุกาสาเมาะ แปลนท่ีก าหนด
อ.บาเจาะ จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 35 38.4
E 101 34 9.7
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 35 49.3
E 101 34 29.5

251 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - - 1,445,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ม.4 ต.ยาบี - มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
หมู่ท่ี 5 ต.คอลอตันหยง ปลอดภัย ยาว 800 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 53
E 101 14 7
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 17
E 101 14 27
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252 โครงการปรับปรุง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ปรับปรุงซ่อมสร้าง/  -  - -  - 22,980,000 ปรับปรุงซ่อมสร้าง/ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซ่อมสร้าง/เสริมผิว ถนนในการคมนาคม เสริมผิวจราจรพารา เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ สะดวก รวดเร็วในการ
จราจรพาราแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต เดินทาง
คอนกรีตสาย ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย
ปน.ถ1-0080 บ.ดอนเค็ต ยาว 5,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
 - เทศบาลนาประดู่ หนา 0.05 ม.
ม.2 ต.ป่าบอน - พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
เทศบาลนาประดู่ 44,000 ตร.ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 43 05.4
E 101 06 05.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 00.6
E 101 08 22.9

253 โครงการก่อสร้างเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างเสริมผิวและ  -  - 6,774,000    -  - เสริมผิวและซ่อมสร้าง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
และซ่อมสร้างถนน ถนนในการคมนาคม ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ สะดวก รวดเร็วในการ
ลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต เดินทาง
คอนกรีตบริเวณสนาม ปลอดภัย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า จ านวน 1 สาย
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 17,975 ตร.ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง หินคลุกหนา 0.20 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
พิกัด N 06 53 23
E 101 14 38.4
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254 โครงการซ่อมสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  - - 1,894,000    - ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4.50 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.กูแบกือแย ต.ดาโต๊ะ ปลอดภัย ยาว 900 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.หนองจิก - ม.6 ลงหินคลุกหนา 0.05 ม.
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน ผิวจราจรหนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 45
E 101 15 05
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 14
E 101 15 01

255 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ บุกเบิกถนนหินคลุก  -  - 1,643,000    -  - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.5 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
บ.คลองช้าง ต.โคกโพธ์ิ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 925 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 48.4 304
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256 โครงการซ่อมสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างเสริมผิว  -  - 3,687,000    -  - ซ่อมสร้างและเสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม จราจรแอสฟัลต์ จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย ม.8 มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.กูแบซือโยะ ปลอดภัย ซ่อมสร้างถนนกว้าง ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก- 7.00 ม. ยาว 700.00 ม.
ม.5 ต.นาเกตุ ลงหินคลุกหนา 0.10 ม. 
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ผิวจราจรหนา 0.04 ม.

ผิวถนน กว้าง 5.00 ม.
ยาว 142.00 ม. 
ลงหินคลุกหนา 0.10 ม.
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 575.00 ม. 
ผิวจราจรหนา 0.04 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 00
E 101 11 01
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 45
E 101 10 54
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257 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 1,368,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสาย บ.ก านัน- ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ทุ่งเหนือ ม.4 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ทรายขาว อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 33
E 101 06 41
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 02
E 101 05 41

258 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,451,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายล าหยัง - ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
นาโก๋ หมู่ท่ี 6 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ทรายขาว-ต.ช้างให้ตก ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 48
E 101 05 02
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 04
E 101 05 30
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259 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - -  - 1,307,000   ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายคอกไก่ - ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
คูลึก ม.6 ต.ทรายขาว - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,600 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 03
E 101 04 40
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 39
E 101 04 53

260 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,605,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายม่วงหลุง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.1 ต.บางโกระ - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 49
E 101 13 99.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 17
E 101 16 97.5
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261 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,859,000    -  - ก่อสร้างถนนบุกเบิก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บุกเบิกบ้านบ่อหว้าเหนือ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.4 ต.ปากล่อ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,200 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี - ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
บ.ป่าพ้อ ม.3 ต.ล าใหม่ รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ยะลา แปลนท่ีก าหนด
(ตอนท่ี 4) จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 36 51
E 101 14 44
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 36 54
E 101 11 58

262 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 3,647,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายบ้านล้อแตก ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.5 ต.บางโกระ - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ม.1 ต.ท่าเรือ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 36
E 101 06 21
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 47
E 101 06 09
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263 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,580,000    -  - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายโคกม่วง ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.2 ต.บางโกระ - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,880 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 01
E 101 05 39
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 19
E 101 06 27

264 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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265 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

266 โครงการซ่อมสร้างและ เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างและเสริมผิว  -  - - 5,939,000    - ซ่อมสร้างและเสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต จราจรแอสฟัลต์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตแยกทางหลวง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00-8.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง
ชนบท ปน.3011- ปลอดภัย ยาว 2,400 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
แยกถนนสาย ปน.ถ1- หนา 0.04 ม.
0056 อ.แม่ลาน รายละเอียดตามแบบ
จ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 33
E 101 12 23.1
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 34.8
E 101 12 44.7
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267 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - -  - 2,026,000   ซ่อมสร้างผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์ จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สาย มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 4.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.โก๊ะฆาเย๊าะ - ปลอดภัย ยาว 1,040 ม.
บ้านม่วงหมัง อ.ยะรัง หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 36 39 49.1
E 101 18 41.6
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 32.4
E 101 18 37.4

268 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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269 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  - - 5,259,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0024 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ้านตะโล๊ะ - บ้านปุลากง ปลอดภัย ยาว 2,600 ม.
อ.ยะหร่ิง อ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.
(ตอน 2) พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

14,300 ตร.ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 28.7
E 101 21 30.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 08.9
E 101 22 40.1

270 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 3,832,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.1 ต.ม่วงเต้ีย ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
อ.แม่ลาน - ต.ดาโต๊ะ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปลอดภัย หนา 0.15 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 17
E 101 14 54
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 06
E 101 14 54
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271 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 1,304,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีตบริเวณ มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
สนามกีฬากลาง ปลอดภัย ยาว 280 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อบจ.ปัตตานี ลูกรังหนา 0.20 ม.

หินคลุกหนา 0.20 ม
ผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต หนา 0.04 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 53 13
E 101 14 15.7
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 53 12.6
E 101 14 40.5

272 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,361,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0047 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.ปูแลปูโล๊ะ- ปลอดภัย ยาว 2,000 ม.
บ.บาซาเวาะเซ็ง หนา 0.04 ม.
อ.มายอ-อ.ยะรัง ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,000 ตร.ม.
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273 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  - 1,072,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0041 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.บือจะ - บ.ปาเดปาลัส ปลอดภัย ยาว 400 ม.
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,200 ตร.ม.

274 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  - 3,753,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0038 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.ดินเสมอ - บ.ไม้แก่น ปลอดภัย ยาว 1,400  ม.
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
11,200 ตร.ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 37 34.5
E 101 39 16.9
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 38 02.5
E 101 39 47.5
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275 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 2,291,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0005 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 14.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ภายในเขตอุตสาหกรรม ปลอดภัย ยาว 525  ม.
ปัตตานี หนา 0.04 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

7,350 ตร.ม.
276 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 3,597,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0029 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.นอก - บ.กะดี ปลอดภัย ยาว 1,200  ม.
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
10,800 ตร.ม.

277 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 1,842,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0012 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.สะนิง - บ.สระมาลา ปลอดภัย ยาว 900  ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
5,400 ตร.ม.
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278 โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างผิวจราจร  -  - 4,280,000    -  - ซ่อมสร้างเสริมผิว ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต จราจรแอสฟัลต์ สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต บ.ดาลอ- มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.บ่อม่วง อ.ยะหร่ิง ปลอดภัย ยาว 1,100 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
8,800 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 46 28.7
E 101 21 30.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 08.9
E 101 22 40.1

279 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  - 9,687,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0021 มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.สะนอ - บ.ยามูเฉลิม ปลอดภัย ยาว 3,665  ม.
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
29,320 ตร.ม.
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280 โครงการเสริมผิวจราจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  - 1,145,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0001 กว้าง 14.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ท่าเทียบเรือประมง ยาว 250  ม.
ปัตตานี อ.เมือง หนา 0.04 ม.
จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

3,500 ตร.ม.
281 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  - 8,005,000   เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0009 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,000  ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.กรือเซะ - บ.ลือเมาะ ปลอดภัย หนา 0.04 ม.
อ.เมือง จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
24,000 ตร.ม.

282 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 1,627,000    -  -. บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.1 ต.ทุ่งพลา ถนนในการคมนาคม กว้าง 4.00 ม.  จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
อ.โคกโพธ์ิ - ม.1 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,200 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหดน เดินทาง
ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 32
E 101 11 00
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 25
E 101 11 01 317



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

283 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,605,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสาย ม.4 ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ต.ม่วงเต้ีย - ม.5 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 40 06
E 101 14 54
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 55
E 101 15 01

284 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลูกรัง  -  - 2,956,000    -  - ก่อสร้างถนนลูกรัง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลูกรัง ม.6 ต.ควน - ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.2 ต.ดอน อ.ปะนาเระ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,700 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
จ.ปัตตานี ปลอดภัย หนา 0.20 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 45 45
E 101 28 37
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 45 15
E 101 28 55
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285 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 3,447,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต ม.5 ต.ตะบ้ิง- มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ม.2 ต.กะดุนง ปลอดภัย ยาว 1,147 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 53
E 101 34 28
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 40
E 101 33 48

286 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,088,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.5 ต.ป่าไร่ - ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
อ.แม่ลาน - ม.6 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,300 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ต.คอลอตันหยง - ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 13
E 101 12 21
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 38
E 101 12 27
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287 โครงการบุกเบิกถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,780,000    -  - บุกเบิกถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุกสายแม่กัง ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ม.1 ต.ควนโนรี - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ม.3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 31
E 101 11 17
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 25
E 101 11 12

288 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 4,688,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ม.7 ต.ป่าไร่ ถนนในการคมนาคม กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
อ.แม่ลาน - ต.คอลอ มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,438 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
ตันหยง อ.หนองจิก ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 53
E 101 11 16
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 13
E 101 13 10
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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

289 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 3,888,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0058 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,900  ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.นางโอ - บ.วังกว้าง ปลอดภัย หนา 0.04 ม.
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

11,400 ตร.ม.
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 51.3
E 101 13 31.5
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 47.9
E 101 13 36.2

290 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 4,021,000    - เสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0056 มีความสะดวก รวดเร็ว ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.โคกโหนด - ปลอดภัย ยาว 1,500 ม.
บ.ควนแปลงู หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 0.50-
(ตอนท่ี 2) 1.00 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
12,000 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
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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

291 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 3,718,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สายแยก มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ทางหลวงหมายเลข 42 ปลอดภัย ยาว 950 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ม.9 ต.ตะลุโบ๊ะ - ม.4 หินคลุก หนา 0.15 ม.
ต.บานา อ.เมือง ผิวจราจรแอสฟัลต์
จ.ปัตตานี คอนกรีต หนา 0.04 ม. 

รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 51 41
E 101 16 14
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 51 54
E 101 16 41

292 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  - 5,796,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0062 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,832  ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.ช้างไห้ออก - บ.ตุปะ ปลอดภัย หนา 0.04 ม.
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
22,656 ตร.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

293 โครงการขยายสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ขยายสะพาน คสล.  -  -  - 4,700,000    - ขยายสะพาน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ถนนสาย ปน.ถ1- ถนนในการคมนาคม ขยายข้างละ 2.00 ม. จ านวน 2 แห่ง สะดวก รวดเร็วในการ
0050 บ.กาเดาะ - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 21.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.อาเนาะปูโล๊ะ ปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก รายละเอียดตามแบบ
จ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด

จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 47 36.25
E 101 13 46.51
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 47 50
E 101 12 20.43

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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

295 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างสะพาน คสล.  -  -  -  - 4,000,000   ก่อสร้างสะพาน คสล. ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คสล. ถนนสาย ปน.ถ1- ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. จ านวน 2 แห่ง สะดวก รวดเร็วในการ
0045 บ.คลองช้าง - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 10.00 ม ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.เขาวัง  ต.เกาะจัน - ปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง
ต.ตรัง อ.มายอ รายละเอียดตามแบบ
จ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด

296 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์  -  -  -  -. 4,659,000   เสริมผิวจราจร ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
สาย ปน.ถ1-0056 มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,738 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
บ.โคกโหนด - ปลอดภัย หนา 0.04 ม.
บ.ควนแปลงู ไหล่ทางข้างละ 0.50-
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี 1.00 ม. หรือพ้ืนท่ี
(ตอนท่ี 3) ไม่น้อยกว่า 

13,904 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 22.9
E 101 13 03.4
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 40.9
E 101 13 13.2
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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

297 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 2,578,000    -  - ก่อสร้างถนนหินคลุก ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก สายแฆแฆ ถนนในการคมนาคม กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ
ชลประทาน ม.5 - มีความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง
อนามัยน้ าบ่อ ปลอดภัย หนา 0.15 ม.
ม.1 ต.น้ าบ่อ อ.ปะนาเระ รายละเอียดตามแบบ
- ม.2 ต.บางเก่า แปลนท่ีก าหนด
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จุดเร่ิมต้นโครงการ

N 06 49 04
E 101 34 92
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 49 40
E 101 34 03

298 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 8,606,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สายบอเม็ง มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
บ.ปูซูปูเต๊ะ - ม.3,ม.4 ปลอดภัย ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหดน
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง- หนา 0.04 ม.
ต.ยาบี อ.หนองจิก รายละเอียดตามแบบ
จ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด
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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

299 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  - 8,720,000    -  - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม แอสฟัลต์คอนกรีต แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ
คอนกรีต สายบ้าน มีความสะดวก รวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. จ านวน 1 สาย เดินทาง
ลูโบะซือละ ม.2,ม.3 ปลอดภัย ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด
ต.เกาะจัน - ต.ตรัง หนา 0.04 ม.
อ.มายอ จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
รวม จ านวน 299 โครงการ 535,982,500    501,181,803    223,588,000    102,236,000    93,976,000      

118           90             47             27             19             
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   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการบริหารจัดการ เพ่ือลดจ านวนของเสีย บริหารจัดการของเสีย 100,000      100,000      100,000      150,000      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      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 โครงการบริหารจัดการ จัดการก าจัดของเสีย จัดส่งของเสียอันตราย  -  - 500,000      500,000      500,000      ลดปริมาณของเสีย สามารถก าจัดของเสีย กองช่าง
ของเสียอันตรายรวม อันตรายได้อย่างมี ก าจัด โดยบริษัทก าจัด อันตรายชุมชน อันตรายชุมชน ได้อย่าง
จังหวัดปัตตานี ระบบ และมีประสิทธิภาพ เอกชนท่ีได้รับอนุญาต ร้อยละ 15 มีประสิทธิภาพ มีสภาพ

ก าจัด ได้ตามมาตรฐาน แวดล้อมของชุมชนท่ีดี
และปลอดภัย

รวม จ านวน 3 โครงการ 100,000         600,000         1,400,000      1,150,000      1,150,000      

1               2               3               3               3               
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ตัวช้ีวัด
(KPI)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02



    3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพ่ือป้องกันและบรรเทา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า - - 82,400        - - อบจ.ปัตตานี มีเคร่ือง สามารถป้องกันและ กองช่าง
สูบน้ าแบบท่อสูบน้ า สาธารณภัยอ่ืน ๆ แบบท่อสูบน้ าพญานาค สูบน้ าแบบท่อสูบน้ า บรรเทาสาธารณภัย
พญานาค ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล พญานาค จ านวน ภายในเขตจังหวัด

จ านวน 1 เคร่ือง 1 เคร่ือง ปัตตานี

รวม จ านวน 1 โครงการ -               -               82,400          -               -               

-               -               1                  -               -               

-            -            1               -            -            
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เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



   3.10 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการสร้างการมีส่วน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จัดฝึกอบรมการอนุรักษ์ 50,000         -  -  -  - เพ่ิมประสิทธิภาพ ประชาชนท่ีเข้าอบรม กองช่าง
ร่วมของประชาชนในการ มีส่วนร่วมของประชาชน และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ของประชาชนท่ี ได้ประโยชน์และรู้จักใช้
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพ ในพ้ืนท่ีในการรณรงค์ เข้าอบรมได้ร้อยละ 15 น้ าอย่างคุ้มค่า
น้ า อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และประหยัด

และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
2 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 4,924,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง

สาย ต.กระเสาะ- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 20.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.มายอ, ต.ถนน ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปัตตานี ลึก 3.50 ม.

3 โครงการขุดลอก เพ่ือก าจัดวัชพืชการ จ้างขุดลอกผักตบชวา 6,000,000    6,000,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ผักตบชวาในพ้ืนท่ี ระบายน้ า ในแม่น้ าและล าคลอง ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
จ.ปัตตานี ในอ าเภอหนองจิก ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน

ระยะยาว 15 กม.
4 โครงการขุดลอกร่องน้ า เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,616,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง

ธรรมชาติ บ้านบีติง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 15.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.5, ม.7 ต.ตะโละ ในแหล่งน้ า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ดือรามัน อ.กะพ้อ ลึก 2.50 ม.
จ.ปัตตานี
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วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ



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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

5 โครงการดูแลอุดหนุน เพ่ือสร้างแหล่งอนุบาล อุดหนุนกลุ่มประมง 1,800,000    1,800,000     -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
การอนุรักษ์กลุ่มประมง ปลาในพ้ืนท่ีประมงพ้ืน พ้ืนบ้านในการสร้าง ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
พ้ืนบ้าน บ้าน แหล่งอนุบาลปลา เช่น ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน

ถังน้ าต้ืนและส่งเสริม
การเล้ียงหอยของชาว
ประมงพ้ืนบ้านจ านวน
9 อ าเภอ/ละ 2 กลุ่ม
รวม 18 กลุ่ม
กลุ่มละ 100,000 บาท

6 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 330,000       -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.2 ต.ลิปะสะโง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 5.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ าเภอหนองจิก ม.8 ในแหล่งน้ า ยาว 1,300 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.ประจัน อ.ประจัน ลึก 2.50 ม
จ.ปัตตานี วางท่อระบายน้ า คสล.

ขนาด Æ 1.20 เมตร
จ านวน 6 จุดๆละ 
4 ท่อน (24 ท่อน)

7 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,150,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.1, ม.3 ต.สาคอบน- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 15.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ระแว้ง อ.ยะรัง ในแหล่งน้ า ยาว 2,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึก 3.50 ม.

8 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,694,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.2 ต.ไทรทอง-ม.4 และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 6.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น ในแหล่งน้ า ยาว 6,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึก 3.50 ม.
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2561 2562 2563 2564 2565
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9 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,954,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.3 ต.ดอนทราย- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.4 ต.ไทรทอง ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ลึก 3.00 ม.

10 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,143,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.3 ต.ตันหยงลูโละ- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.บาราโหม อ.เมือง ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึก 3.00 ม

11 โครงการจัดระบบระบาย เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง ก่อสร้างระบบระบายน้ า 2,000,000     -  -  -  - สามารถระบายน้ าท่ี ป้องกันน้ าท่วมขังใน กองช่าง
น้ าสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลางและมี โดยใช้ระบบไฟฟ้า ท่วมขังภายในเขต สนามกีฬาและป้องกัน

อบจ.ปัตตานี บ่อรวบรวมน้ า ควบคุมและสร้างบ่อ 10 นาที ทรัพย์สินทางราชการ

เพ่ือระบายน้ าออก รับน้ าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1000 ม2

(20X20X2.5 ม.)
12 โครงการสร้างคู เพ่ือระบายน้ าด้านหลัง สร้างคูระบายน้ า 500,000       -  -  -  - โรงเรียนสามารถ โรงเรียนสามารถ กองช่าง

ระบายน้ าบริเวณ อาคาร ด้านหลังอาคารท้ัง ระบายน้ าออกจาก ระบายน้ าออกจาก
ด้านหลังอาคาร 4 อาคาร โรงเรียนอย่างรวดเร็ว โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
รร.ตะบิงตีงี อ.มายอ ร้อยละ 100 ป้องกันการเพาะพันธ์ุ

ของพาหะน าโรค
13 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,062,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง

ม.2 ต.บ่อทอง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.หนองจิก - ม.4 ในแหล่งน้ า ยาว 8,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ลึก 2.50 ม.
จ.ปัตตานี
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14 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,810,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.5 บ.ปูลากาซิง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 5.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.กอล า - ม.5 ในแหล่งน้ า ยาว 7,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง ลึก 2.50
จ.ปัตตานี

15 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย บ.คอนดินเหนือ และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.4 ต.บ่อทอง - ม.7 ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธ์ิ ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม.

จ.ปัตตานี

16 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย บ.ดอนดินเหนือ และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.4 ต.บ่อทอง-ม.7 ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ลึก 2.50 ม.
จ.ปัตตานี

17 โครงการก่อสร้างระบบ  - เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างหอถังประปา 2,320,000  -  -  -  - ระบบประปาตรงตาม ประชาชนได้ใช้น้ าอุปโภค กองช่าง
ประปา ม.3 ต.แหลมโพธ์ิ บริโภคอุปโภคใช้ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. มาตรฐานท่ีก าหนด บริโภคท่ีสะอาด
(แหลมตาชี) อ.ยะหร่ิง  - เพ่ือส่งเสริมการ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)
จ.ปัตตานี ท่องเท่ียวในจังหวัด พร้อมระบบถังกรองและ

ปัตตานี ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
 6 น้ิว ลึกไม่น้อยกว่า
 120 ม.(รายละเอียด
ตามแบบท่ี อบจ.ก าหนด)
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18 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,732,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย บ. ม.2 ต.บ่อทอง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.หนองจิก-ม.4 ต.ท่าเรือ ในแหล่งน้ า ยาว 8,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ลึก 2.50 ม.

19 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย บ. ม.2 ต.บ่อทอง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.หนองจิก-ม.4 ต.ท่าเรือ ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ลึก 2.50 ม.

20 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,903,500  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.5 บ.ปูลากาซิง และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 5.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.กอล า-ม.5 ต.เมาะมาวี ในแหล่งน้ า ยาว 7,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ลึก 2.50 ม.

21 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 512,400  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.4 บ.ต้นมะขาม- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 5.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
บ.ยือราแป ต.เมาะมาวี ในแหล่งน้ า ยาว 1,500 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ลึก 2.50 ม.

22 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,800  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.4 บ.ยือราแป และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.เมาะมาวี-ม.4 ต.กอล า ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ลึก 2.50 ม.

23 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 2,646,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.2 บ.กูแว ต.กอล า และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.ยะรัง-ต.ปานัน- ในแหล่งน้ า ยาว 7,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.เกาะจัน อ.มายอ ลึก 3.00 ม.
จ.ปัตตานี
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24 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,390,000     -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
บ.สะตา ม.3 ต.กอล า และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.ยะรัง - ม.2 บ.มะหุด ในแหล่งน้ า ยาว 3,800 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.ปะโด อ.มายอ ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จ.ปัตตานี

25 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,024,800  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.2 บ.มะหุด และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ปะโด - ต.เกาะจัน ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

26 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,998,000    - - -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.5 ต.บ่อทอง - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.3 ต.บางเขา ในแหล่งน้ า ยาว 5,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ลึก 3.00 ม.

พิกัดเร่ิมต้น N06 49 06
E 101 7 49.7
พิกัดส้ินสุด N 06 50
 0.05 E 101 7 49.3

27 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,599,000    - - -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.3, 5, 6 และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.บางเขา-ม.5 ในแหล่งน้ า ยาว 4,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก ลึก 3.00 ม.
จ.ปัตตานี พิกัดเร่ิมต้น N06 49 

23.4 E 101 7 49.7
พิกัดส้ินสุด N 06 50 
0.05 E 101 7 49.3
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28 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 3,824,000 - - -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.2 ต.เมาะมาวี- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.กอล า-ต.กระโด ในแหล่งน้ า ยาว 10,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.ยะรัง - ต.ปานัน ลึก 3.00 ม.
อ.มายอ จ.ปัตตานี

29 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง 1,237,000  -  -  -  - จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือ มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
แหล่งน้ า (แก้มลิง) และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 20.00 ม. ชุมชมเพ่ิมข้ึน ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.5  ต.ปล่องหอย ในแหล่งน้ า ยาว 1,000 ม. ร้อยละ 20 น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.กะพ้อ  จ.ปัตตานี ลึก 3.50 ม.

30 โครงการอบรมให้ความรู้  - ให้ความรู้ด้านส่ิง จัดค่ายฝึกอบรมด้าน 60,000        - - -  - เพ่ิมความรู้ด้าน เยาวชนท่ีเข้าอบรมมี กองช่าง
ด้านส่ิงแวดล้อม แวดล้อมเบ้ืองต้นแก่ ส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชน ส่ิงแวดล้อมแก่เยาวชน ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม

เยาวชน เป้าหมายจ านวน 4 วัน ท่ีเข้าอบรม ร้อยละ 20
จ านวน 2 รุ่น

31 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
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32 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

33 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

34 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 25 336
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ท่ี โครงการ

35 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

36 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
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37 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

38 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 338
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39 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

40 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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41 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

42 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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43 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

44 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขุดลอกคลองกว้าง 2,844,000    - - -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง
สายหมู่ท่ี 1 ต.ดอนรัก- และประชาชนมีน้ า 18.00 ม. จ านวน 1 สาย น้ าท่วม และประชาชน
หมู่ท่ี 8 ต.ตุยง เพียงพอในการใช้อุปโภค ยาว 3,000.00 ม. มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค 
อ.หนองจิก-หมู่ท่ี 2, 3 บริโภคและท าการเกษตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม. บริโภค และใช้เพ่ือการ
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จุดเร่ิมต้นโครงการ เกษตร
จ.ปัตตานี N 06 47 34

E 101 2 53
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 46 22
E 101 4 10
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45 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขุดลอกคลองกว้าง 1,266,000    - - -  - แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา สามารถป้องกันปัญหา กองช่าง
สายหมู่ ท่ี 7,4 ต.ท่าเรือ- และประชาชนมีน้ า 8.00 ม. จ านวน 1 สาย น้ าท่วม และประชาชน
ต.บางโกระ อ.โคกโพธ์ิ เพียงพอในการใช้อุปโภค ยาว 3,500.00 ม. มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภค 
จ.ปัตตานี บริโภคและท าการเกษตร ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม. บริโภค และใช้เพ่ือการ

จุดเร่ิมต้นโครงการ เกษตร
N 06 51 14
E 101 12 30.8
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 51 47.1
E 101 11 47.4

46 โครงการสร้างการมีส่วน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จัดฝึกอบรมความรู้เชิง  -  - 50,000        50,000        50,000        ประชาชนในพ้ืนท่ี ประกาศท่ีได้รับอบรม กองช่าง
ร่วมของประชาชนในการ มีส่วนร่วมของประชาชน ปฏิบัติด้านทรัพยากร เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม มีความตระหนักในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ในพ้ืนท่ีในการรณรงค์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อบรมไม่ต่ ากว่า ส าคัญของทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม ด้านทรัยากรธรรมชาติ แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 20 ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

และส่ิงแวดล้อม เป้าหมาย จ านวน 2 และสามารถสร้างเครือ
อ าเภอ ข่ายย่อยการอนุรักษ์

ในพ้ืนท่ี
47 โครงการอบรมการ ส่งเสริมการคัดแยก อบรมให้ความรู้การ  -  - 50,000        50,000        50,000        เพ่ือประสิทธิภาพในการ บุคลากรในสังกัด อบจ. กองช่าง

คัดแยกขยะมูลฝอยและ ขยะมูลฝอยตามหลัก คัดแยกขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะของ สามารถคัดแยกขยะ
ลดปริมาณขยะ 3R ในองค์กร ตามหลัก 3R แก่ องค์กร ร้อยละ 15 ตามหลัก 3R และมีการ
ตามหลัก 3R บุคลากรใน อบจ. จัดการขยะมูลฝอย

โรงเรียนในสังกัด อย่างถูกต้อง
อบจ. และประชาชน
ในเครือข่าย
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48 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 2,023,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.3 และก าจัดขยะของเสีย ช่วงท่ี 1 กว้าง 8.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ตะโละแมะนา - ในแหล่งน้ า ยาว 5,700 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.น้ าด า อ.ทุ่งยางแดง ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จ.ปัตตานี ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.00 ม.

ยาว 1,400 ม.
ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 35 36.9
E 101 27 37.2
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 35 0.7
E 101 28 0.7

49 โครงการฝึกอบรมการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ จัดฝึกอบรมอนุรักษ์  - - 50,000         -  - ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กองช่าง
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีส่วนร่วมของประชาชน และฟ้ืนฟูทรัพยากร ได้รับความรู้ด้านการ ได้รับความรู้ด้านการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีในการรณรงค์ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฟ้ืนฟูทรัพยากร ฟ้ืนฟูทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

50 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 1,372,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.5 ต.เมาะมาวี - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 10.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.5 ต.กอล า อ.ยะรัง ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 25
E 101 19 39
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 38 56
E 101 19 53

51 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  - - 1,917,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ต.ตรัง-ต.เกาะจัน- และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 12.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.กระเสาะ อ.มายอ ในแหล่งน้ า ยาว 4,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 

3.50 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 43 47
E 101 22 10
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 47
E 101 22 10
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

52 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 714,000       -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.6 ต.คลองใหม่ และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.ยะรัง - ม.4 ต.ยาบี ในแหล่งน้ า ยาว 2,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 43 06
E 101 16 33
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 19
E 101 15 33

53 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 618,000       -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.7 ต.บ่อทอง - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.4 ต.บางเขา ในแหล่งน้ า ยาว 2,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 43 06
E 101 08 55
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 48 14
E 101 08 07
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

54 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 790,000       -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.6 ต.กะดุนง - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.5 ต.ตะบ้ิง อ.สายบุรี ในแหล่งน้ า ยาว 3,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 39 49
E 101 34 16
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 39 14
E 101 34 37

55 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 978,000       -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.3 ต.บือเระ - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 6.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ปะเสยาวอ อ.สายบุรี ในแหล่งน้ า ยาว 4,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 41 34
E 101 35 12
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 41 48
E 101 35 20
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

56 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 1,857,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ม.3 ต.ตรัง - ม.3 และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 12.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.เกาะจัน - ต.กระเสาะ ในแหล่งน้ า ยาว 3,500 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
อ.มายอ จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 27 
E 101 21 07
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 43 47
E 101 22 10

57 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 347,000       -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.3 ต.ตรัง - ม.1 และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 4.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ต.ปะโด อ.มายอ ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 2.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 42 06 
E 101 22 49
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 40 60
E 101 22 47
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

58 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 1,011,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.4 ต.เกาะจัน - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.2 ต.กระเสาะ อ.มายอ ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 44 33
E 101 23 14
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 44 17
E 101 24 07

59 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 1,011,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
สาย ม.2 ต.ตรัง - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.3 ต.เกาะจัน อ.มายอ ในแหล่งน้ า ยาว 3,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
จุดเร่ิมต้นโครงการ
N 06 47 07
E 101 21 33
จุดส้ินสุดโครงการ
N 06 42 14
E 101 22 59
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

60 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - 3,010,000     -  - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ต.ตุยง - ต.บางเขา และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 15.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในแหล่งน้ า ยาว 4,500.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน

ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

61 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - - 1,928,000     - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ส่งน้ า สายบ้านนาเกตุ - และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 8.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
บ้านควนโนรี อ.โคกโพธ์ิ ในแหล่งน้ า ยาว 6,000 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
จ.ปัตตานี ลึกไม่น้อยกว่า 3.50 ม.

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

62 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือป้องกันการต้ืนเขิน ขุดลอกคลอง  -  - - 613,000       - ขุดลอกคลอง มีน้ าเพาะปลูกพืชใน กองช่าง
ยายเขียด (บ้านยางแดง) และก าจัดขยะของเสีย กว้าง 7.00 ม. จ านวน 1 สาย ช่วงฤดูแล้งและป้องกัน
ม.1 ต.มะกรูด  - ม.4 ในแหล่งน้ า ยาว 2,200 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม.
จ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด
รวม จ านวน 62 โครงการ 58,486,500    37,488,500    15,798,000    2,641,000      100,000         
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   4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการน้ าคือชีวิต : - เพ่ือน าศาสตร์พระราชา - จัดหาท่ีดินว่างเปล่า 50,000        100,000      300,000      300,000      300,000      - จัดสรรท่ีดินให้กับ - ประชาชนสามารถน า กองแผนฯ
ศาสตร์พระราชาสู่ ในการใช้ประโยชน์จาก ท าแปลงเกษตรผสมผสาน ประชาชนในพ้ืนท่ี ศาสตร์พระราชาในการ
แปลงเกษตรผสมผสาน แหล่งน้ ามายกระดับ และพัฒนาแหล่งน้ า อ.แม่ลาน ครอบครัว/ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
ประชารัฐ คุณภาพชีวิตและสร้าง ให้ได้ใช้ประโยชน์ คนละ 1-2 งาน มายกระดับชีวิตและสร้าง

รายได้ให้กับประชาชน - ส่งเสริมการท างาน - ประชาชนได้รับความรู้ รายได้ให้กับครอบครัว
- เพ่ือส่งเสริมการท างาน บูรณาการร่วมกันภาครัฐ เก่ียวกับหลักปรัชญา ได้อย่างย่ังยืน
บูรณาการร่วมกันภาครัฐ กับภาคประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง - สามารถน าหลักปรัชญา
กับภาคประชาชน - อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
- เพ่ืออบรมให้ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ส่งเสริมและขยายผล พอเพียง
ให้กับประชาชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

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

แบบ ผ.02



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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม - เพ่ือให้เกษตรกร สนับสนุนปัจจัยการผลิต 65,000        -  -  - - ประชาชนมีอาชีพ ประชาชนมีอาชีพ กองแผนฯ
เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม สามารถใช้พ้ืนท่ี เพ่ือร่วมด าเนินการตาม และรายได้เพ่ิมข้ึน และรายได้เพ่ิมข้ึน 
ปลอดภัยจากสารพิษ สาธารณบริเวณพ้ืนท่ี โครงการกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 20 และสามารถขยายตลาด
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พรุให้เกิดประโยชน์ ปลูกแตงโมปลอดภัย ได้เพ่ิมข้ึน

สูงสุด จากสารพิษ 
4 โครงการ น้ าคือชีวิต :  -เพ่ือน าศาสตร์พระราชา จัดอบรมให้ความรู้ - 345,000      - - - 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
ส่งเสริมและขยายผลให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 
ประชาชนตามหลัก 450 ลิตรต่อนาที
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -จัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม
 - เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและ ขนาด 10 แรงม้า
จัดให้มีเคร่ืองมือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินโครงการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
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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

5 โครงการส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้ - - 500,000      500,000      500,000      ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนได้รับ กองแผนฯ
การเรียนรู้สู่การพัฒนา พัฒนาตนเองและฝึกฝน เก่ียวกับการฝึกอาชีพ ได้รับความรู้เก่ียวกับ ความรู้ด้านการ
อาชีพ ในอาชีพต่าง ๆ สามารถ การฝึกอาชีพ ร้อยละ 80 ฝึกอาชีพ

น าไปประกอบอาชีพ
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ -เพ่ือส่งเสริมและแก้ไข -อบรมให้ความรู้ 34,000         -  -  - - -ประชาชนในพ้ืนท่ี กองคลัง

และส่งเสริมการประกอบ ปัญหาการประกอบอาชีพ ท่ีเก่ียวข้องกับตลาด ทุกสาขาอาชีพมีสถานท่ี
อาชีพตามแนวทาง ของประชาชน ประชารัฐ และแนวคิด จ าหน่ายสินค้า
ประชารัฐ องค์การบริหาร -เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย การสร้างสรรค์นวัตกรรม -มีการขับเคล่ือนนโยบาย
ส่วนจังหวัดปัตตานี รัฐบาลตามโครงการ และกลยุทธ์ทางการ รัฐบาลตามโครงการ

ตลาดประชารัฐ บริหารการตลาด ตลาดประชารัฐ
ให้เกิดผลการปฎิบัติ -อบรมให้ความรู้ ให้เกิดผลการปฎิบัติ
เป็นรูปธรรม ความเข้าใจเก่ียวกับ เป็นรูปธรรม
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ การใช้เทคโนโลยี -พัฒนาศักยภาพของ
ของประชาชน ในการพัฒนา ประชาชนและ
และผู้ประกอบการ และจัดระบบฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ สามารถ
สามารถยกระดับ ของการบริหาร ยกระดับการสร้างงาน
การสร้างงาน สร้าง การตลาด สร้างอาชีพและสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ รายได้
-เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน -ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ส่วนราชการ ให้ส่วนราชการ
และผู้บริหารจัดการ และผู้บริหารจัดการ
ตลาดประชารัฐ (CMO) ตลาดประชารัฐ (CMO)
สามารถให้ค าแนะน า สามารถให้ค าแนะน า
การบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 352
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

7 โครงการศูนย์เรียนรู้  -เพ่ือน าศาสตร์พระราชา อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ - - 120,000      - - ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ประชาชนสามารถน า กองช่าง

บ้านละโพ๊ะ"น้ าคือชีวิต ในการใช้ประโยชน์ ปรัชญาเศรษฐกิจ 3 บ้านละโพ๊ะ ต.ป่าไร่ ศาสตร์พระราชาในการ

:ศาสตร์พระราชา จากแหล่งน้ ามายกระดับ พอเพียง การท าเกษตร อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า

สุ่แปลงเกษตรผสม คุณภาพชีวิตและสร้าง อ่ืน ๆ ให้กับกลุ่ม สามารถท าการเกษตร มายกระดับคุณภาพชีวิต

ผสานประชารัฐ รายได้ให้กับประชาชน เป้าหมาย และพัฒนา แบบผสมผสานได้อย่าง และสร้างรายได้ให้กับ

 -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการ เป็นรูปธรรม เกิดความรู้ ประชาชน และสามารถ

การท างานบูรณาการ เกษตรให้กับประชาชน เข้าใจ และน าหลัก ท ากิจกรรมเฉลิม

ร่วมกันภายใต้หลัก ในชุมชนอ่ืน ๆ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พระเกียรติเน่ืองใน

ประชารัฐ ให้ทุกภาคส่วน พอเพียงมาปรับใช้ วโรกาสสมเด็จพระเจ้า

ได้มีส่วนร่วมในการสร้าง ในการใช้ชีวิตประจ าวัน อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ชุมชนให้เกิดควมสามัคคี ได้อย่างย่ังย่ืน บดินทรเทพวรางกูร 

เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง ทรงพระเจริญพระชนม

ในอนาคต พรรษา 65 พรรษา

8 โครงการก่อสร้างป้าย เพ่ือใช้แสดงสถานท่ี ก่อสร้างป้ายประตู  -  - 100,000       -  - ก่อสร้างป้ายและประตู โครงการน้ าเพ่ือชีวิตมี กองช่าง
และประตูทางเข้า โครงการน้ าเพ่ือชีวิต และประตูทางเข้า ทางเข้า ป้ายโครงการ และประตู
(น้ าคือชีวิต) รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง ทางเข้าท่ีม่ันคง 
ม.6 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด
จ.ปัตตานี พิกัด N 06 42 38

E 101 12 42

รวม จ านวน 7 โครงการ 149,000         445,000         1,020,000      800,000         800,000         

3               2               4               2               2               
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   4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีรวม ก่อสร้างอาคารศูนย์ 1,500,000     -  -  -  - ประชาชนในพ้ืนท่ีลดค่า มีการรวมกลุ่มของ กองช่าง
รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ รวบรวมผลิตภัณฑ์ ใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เกษตรกรในการผลิตทาง
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ชุมชน เช่น ผลผลิตทาง โครงสร้าง คสล และมีความพึงพอใจ การเกษตรให้มีคุณภาพ

การเกษตรเพ่ือรวมกลุ่ม โครงหลังคาเหล็กมุง ร้อยละ 20 และสามารถสร้าง
ขายพ่อค้าคนกลาง ด้วยเมทอลซีท รายได้เพ่ิมข้ึน

ขนาด 6.00 ม. 
X 18.00 ม.
จ านวน 1 หลัง

รวม จ านวน 1 โครงการ 1,500,000   -            -            -            -            
1               -            -            -            -            
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

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

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)



   4.10 แผนงานการเกษตร

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

1 โครงการจัดต้ังศูนย์ เพ่ือให้ประชาชน -สร้างศูนย์การเรียนรู้ - 100,000      - - - ชุมชนให้มีความร่วมมือ ประชาชนในชุมชน กองคลัง
การเรียนรู้การเกษตร ในชุมชนให้ความ จ านวน 1 แห่ง ในการสนับสนุนและ ให้ความร่วมมือ
ผสมผสานปลอด ร่วมมือในการด าเนิน -จัดต้ังตลาดแม่ข่าย ร่วมด าเนินโครงการ และได้รับประโยชน์
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

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

รายได้ให้แก่เกษตรกร
รวม จ านวน 2 โครงการ -            150,800     -            -            -            

-            2               -            -            -            
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก



   5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

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

1 โครงการฝึกอบรม 1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ - - 500,000      500,000      500,000      ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม ส านักปลัดฯ
อาสาสมัครท่องเท่ียว มีความรู้ ความเข้าใจ การให้กับอาสาสมัคร ฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ชุมชน ทางด้านประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียวชุมชน ของกลุ่มเป้าหมาย ทางด้านประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์ ศาสนาละ ศาสนาและวัฒนธรรม
วัฒนธรรมในท้องถ่ิน ในท้องถ่ินตนเอง
ของตน และมีความรู้ ความเข้าใจ
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ในด้านการจัดการ
ความเข้าใจในด้านการ การท่องเท่ียวและ
จัดการท่องเท่ียว การจัด เป็นพ้ืนฐานในการ
น าเท่ียว และส่งเสริม ประกอบอาชีพ
ให้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ในอนาคตได้
3. เพ่ือให้เข้าใจใน
บทบาท มารยาท 
จรรยาบรรณ และวิธีการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
เบ้ืองต้น 356

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02



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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

2 โครงการสนับสนุน เพ่ือเผยแพร่ จัดประชาสัมพันธ์ 250,000      250,000      300,000      300,000      300,000      ประชาชนและ เผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว ส านักปลัดฯ
การประชาสัมพันธ์แหล่ง ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว ให้เป็นท่ีรู้จักท้ังชาวไทย
ท่องเท่ียวจังหวัดปัตตานี และแนะน าแหล่ง ท่ีส าคัญของจังหวัด ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ และต่างประเทศ
ทางส่ือทีวีและส่ิงพิมพ์ ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ โดยทางทีวี หรือ สถานท่ีท่องเท่ียว

ของจังหวัดปัตตานี หนังสือพิมพ์ เพ่ิมข้ึน
รวม จ านวน 1 โครงการ 250,000     250,000     300,000     300,000     300,000     

1               1               1               1               1               
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   5.3 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการเข้าค่ายเก็บตัว เพ่ือเสริมสร้างทักษะ เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬา 30,000        50,000        50,000        - - นักกีฬามีทักษะ นักกีฬามีทักษะ โรงเรียน
นักกีฬา เพ่ือเข้าร่วม ด้านกีฬาและความ เพ่ือเตรียมความพร้อม และความพร้อมในการ และความพร้อมในการ บ้านตะบิงตีงี
แข่งขันกีฬา อปท. สามัคคีของนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท.

ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ร้อยละ 100
อปท.

2 โครงการกีฬาสู่ความ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ นักเรียนและเยาวชน 70,000        70,000        70,000        - - นักเรียนและเยาวชน นักเรียนและเยาวชน โรงเรียน
เป็นเลิศ พัฒนาการด้านกีฬา ในชุมชนบ้านตะบิงตีงี ในชุมชนบ้านตะบิงตีงี ในชุมชนบ้านตะบิงตีงี บ้านตะบิงตีงี

และก้าวไกลถึงระดับ ร้อยละ 80 ได้พัฒนา มีทักษะและพัฒนาการ
ประเทศ ทักษะด้านกีฬา ด้านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน

รวม จ านวน 2 โครงการ 100,000     120,000     120,000     -            -            
2               2               2               -            -            
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วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี
งบประมาณ

โครงการ



   5.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ - - 1,200,000    - - ปรับปรุงภูมิทัศน์นาเกลือ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น กองช่าง
นาเกลือ ต.บานา ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
อ.เมือง  จ.ปัตตานี และเป็นแหล่งเรียนรู้ แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด ประชาชนในพ้ืนท่ี

พิกัด N 06 53 23 จังหวัดปัตตานี
E 101 16 35

รวม จ านวน 1 โครงการ -            -            1,200,000   -            -            
-            -            1               -            -            
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ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการปรับปรุงสวน เพ่ือปรับปรุงสวนเฉลิม เสริมผิวแอสฟัลต์และ 1,400,000     -  -  -  - สวนเฉลิมพระเกียรติ มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติให้เป็นสถานท่ี ปูผิวยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. และเด็ก สามารถใช้
สนามกีฬากลาง พักผ่อนหย่อนใจของ หนา 5 มม.ขนาดกว้าง ได้รับการปรับปรุงให้เกิด บริหารและออกก าลัง
อบจ.ปัตตานี ผู้สูงอายุและเด็ก 1.50 ม.ยาว 402 ม. ความสวยงามและเป็นท่ี กายอย่างปลอดภัย

พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้า พักผ่อนหย่อนใจ
สนามและติดต้ังระบบ
รดน้ าอัตโนมัติพร้อม
เคร่ืองออกก าลังกาย

2 โครงการจัดภูมิทัศน์ จัดระบบการใช้พ้ืนท่ีหน้า ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,400,000     - 1,500,000     -  - สามารถจัดการพ้ืนท่ีให้ จัดระเบียบการใช้ กองช่าง
หน้าอัฒจันทร์มีหลังคา อัฒจรรย์ให้มีความ และร้านจ าหน่ายสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า ประโยชน์ของพ้ืนท่ีให้
สนามกีฬากลาง เหมาะสมและสมดุล ขนาด 5.00 X 15.00 ม. เดิมร้อยละ 15 เป็นระบบและดูแลได้ง่าย
อบจ.ปัตตานี โครงสร้างเหล็กจ านวน 

2 หลัง พร้อมจัดภูมิทัศน์
บริเวณอัฒจันทร์สนาม
กีฬา

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ า  - เพ่ือให้นักท่องเท่ียว ก่อสร้างห้องน้ าห้อง 880,000       -  -  -  - ห้องน้ า-ห้องส้วม ราย ประชาชนมีห้องน้ า กองช่าง
ห้องส้วม ม.3 - ประชาชนมีห้องน้ า - ส้วม ขนาดกว้าง 2.40 ม. ละเอียดตามแบบแปลน ห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ
ต.แหลมโพธ์ิ (แหลมตาชี) ห้องส้วมใช้ ยาว 4.80 ม. จ านวน ท่ีก าหนด
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี  - เพ่ือส่งเสริมการท่อง 4 ห้อง (รายละเอียดตาม

เท่ียวในจังหวัดปัตตานี แบบท่ี อบจ.ก าหนด)

360

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ



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

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

4 โครงการติดต้ังทุ่นเอนก  - เพ่ือใช้เป็นทางเดิน ติดต้ังทุ่นอเนกประสงค์ 360,000       -  -  -  - ทุ่นอเนกประสงค์ใช้ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ประสงค์เป็นท่ีจอดเรือ และจอดเรือ จ านวน 200 ตร.ม. จอดเทียบเรือท่ีได้ สะดวกปลอดภัยในการ
ม.3 ต.แหลมโพธ์ิ  - เพ่ือเป็นการส่งเสริม มาตรฐาน ข้ึนลง - เรือ
อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี การท่องเท่ียวใน

จังหวัดปัตตานี
5 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนก่อสร้างสระว่ายน้ า 50,000,000  -  -  -  - ได้สระว่ายน้ าแข่งขันท่ี ประชาชนและเยาวชน กองช่าง

สระว่ายน้ าแข่งขัน เยาวชนมีสระว่ายน้ า กว้าง 25.00 ม. ได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไว้ออกก าลังกาย ยาว 50.00 ม.
อบจ.ปน.ปัตตานี

6 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามเทนนิส  - 25,000,000   -  -  - ได้สนามเทนนิสท่ี ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามเทนนิส ประชาชนมีสนามเทนนิส จ านวน 4 คอร์ด ได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไว้ออกก าลังกาย พ้ืนท่ีรวม 3,000 ตร.ม.
อบจ.ปัตตานี

7 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตซอล 12,000,000  -  -  -  - ได้สนามฟุตซอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามฟุตซอล ประชาชนและเยาวชน พ้ืนท่ีรวม 1,500 ตร.ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง มีสนามฟุตซอล
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย

8 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามแบตมินตัน  - 13,000,000   -  -  - ได้สนามแบตมินตัน ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามแบตมินตัน ประชาชนมีสนาม พ้ืนท่ีรวม 1,600 ตร.ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง แบตมินตัน
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย
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9 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามบาส 6,000,000     -  -  -  - ได้สนามบาสเกตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามบาสเกตบอล เยาวชนและประชาชนมี เกตบอล พ้ืนท่ีรวม ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามบาสเกตบอล 1,000 ตร.ม.
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย

10 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามตะกร้อ  - 7,000,000     -  -  - ได้สนามตะกร้อ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามตะกร้อ สนามตะกร้อ พ้ืนท่ีรวม 8,000 ตร.ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ไว้ออกก าลังกาย
อบจ.ปัตตานี

11 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตบอล 10,000,000   -  -  -  - ได้สนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามฟุตบอล สนาม(2) เยาวชนและประชาชนมี สนามฟุตบอล 1 สนาม ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล อาคารอัฒจันทร์ 1 หลัง
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย

12 โครงการก่อสร้างลู่ว่ิง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างลู่ว่ิงยาง  - 30,000,000   -  -  - ได้ลู่ว่ิงยางสังเคราะห์ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ยางสังเคราะห์ เยาวชนและประชาชนมี สังเคราะห์ พ้ืนท่ีรวม ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง ลู่ว่ิงยางสังเคราะห์
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย

13 โครงการปรับปรุงสนาม เพ่ือสนับสนุนให้ ปรับปรุงสนามฟุตบอล 4,000,000     -  -  -  - ได้สนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ฟุตบอล ม.2 ต.ม่วงเต้ีย เยาวชนและประชาชนมี ขนาดกว้าง 74 ตร.ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี สนามฟุตบอล ยาว 110 ม.

ไว้ออกก าลังกาย จุดเร่ิมต้น N 06 40 41.2
E 101 16 45.2
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14 โครงการก่อสร้างสนาม เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตซอล 10,000,000   -  -  -  - ได้สนามฟุตซอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
ฟุตซอลหน่ึงสนามหน่ึง เยาวชนและประชาชนมี ขนาดกว้าง 20.00 ม. ท่ีได้มาตรฐาน มีสถานท่ีออกก าลังกาย
ต าบล (รร.อะห์มะดีวิทยา สนามฟุตซอล ยาว 40.00 ม.
มูลนิธิ) ม.2 ต.ม่วงเต้ีย ไว้ออกก าลังกาย จุดเร่ิมต้น N 06 40 59
อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี E 101 16 42.2

15 โครงการปรับปรุง เพ่ือสนับสนุนให้ ปรับปรุงสนาม 2,570,000     -  -  -  - สนามกีฬาได้มาตรฐาน ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามกีฬากลาง เยาวชนและประชาชนมี กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี ตามแบบท่ีก าหนด มีสถานท่ีออกก าลังกาย
อบจ.ปัตตานี (สนาม 3) สนามฟุตบอล (สนาม 3)

ไว้ออกก าลังกาย รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

16 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารให้  - งานทาสีอาคาร 550,000       -  -  -  - เตรียมการรับเสด็จ อาคารอัฒจันทร์ กองช่าง
อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคา อยู่ในสภาพท่ีสะอาด อัฒจันทร์มีหลังคา ตกแต่งด้านอาคาร มีหลังคา ได้มาตรฐาน
สนามกีฬากลาง อบจ. เรียบร้อย สวยงาม ท้ังภายนอกและภายใน สถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง ม่ันคง และมีสภาพท่ีดี
เพ่ือการรับเสด็จ สมพระเกียรติเน่ือง  - ปรับปรุงห้องน้ า เป็นไปด้วยความ มีความเป็นระเบียบ

ในโอกาสเสด็จปฏิบัติ อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคา เรียบร้อย  ร้อยละ 80 เรียบร้อยสมพระเกียรติ
พระราชกรณียกิจใน  - งานเปล่ียนฝ้าเพดาน
พ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี  - งานซ่อมหลังคาและ

เปล่ียนประตูอลูมิเนียม
17 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือท าการติดต้ังระบบ ติดต้ังระบบฉีดพ่นน้ า  - 2,960,900     -  -  - ติตระบบฉีดพ่นน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองช่าง

ฉีดพ่นน้ าสนามฟุตบอล ฉีดพ่นน้ าฟ้ืนฟูสนามหญ้า รายละเอียดตาม จ านวน 3 สนาม รดน้ าสนามฟุตบอล
สนามกีฬากลาง ก่อนและหลังการแข่งขัน แบบแปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด ลดการใช้ปริมาณน้ า
อบจ.ปัตตานี ให้พร้อมอยู่เสมอ ประหยัดเวลา
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี
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18 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

19 โครงการปรับปรุงร้ัว เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ -ปรับปรุงร้ัวเหล็ก 2,700,000    -  -  -  - ปรับปรุงร้ัวสนามกีฬา สนามกีฬากลาง กองช่าง
สนามกีฬากลางองค์การ และแสดงแนวเขตท่ีดิน ขนาด 2.65X1.28 ม. กลาง อบจ.ปน. อบจ.ปัตตานี มีภูมิทัศน์
บริหารส่วนจังหวัด ของสนามกีฬากลาง จ านวน 87 ช่อง ตามแบบ อบจ.ปน. ท่ีสวยงาม และมีแนว
ปัตตานี ต.รูสะมิแล อบจ.ปัตตานี -ร้ัวคอนกรีต ขนาด ก าหนด เขตท่ีชัดเจน
อ.เมือง จ.ปัตตานี 2.65X1.28 ม. จ านวน

23 ช่อง
-ประตูเหล็ก ขนาด
10.00X2.20 ม.
จ านวน 5 บาน
-ปรับปรุงห้องจ าหน่ายต๋ัว
จ านวน 4 ห้อง
รายละเอียดตามแบบ
อบจ.ปัตตานี ก าหนด
พิกัด N0 6 53 17
E 101 14 34
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20 โครงการส่งเสริมพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย 4,000,000    2,000,000    2,000,000     -  - นักกีฬาของชมรมใน นักกีฬาของชมรมในสังกัด กองคลัง
การกีฬาของสมาคม สร้างโอกาสให้กับนักกีฬา ในการจัดกิจกรรมและ สังกัดสมาคมกีฬา สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี อุดหนุน
กีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ของชมรมกีฬาในสังกัด การพัฒนากีฬาประเภท จังหวัดปัตตานี ได้รับการส่งเสริมและมี (สมาคมกีฬา

สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีต่างๆ สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาการทางกีฬาสู่ระดับ จังหวัดปัตตานี)
ไปสู่ระดับมาตรฐาน มาตรฐาน

21 โครงการจัดงาน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จัดงานประเพณี 30,000        - - -  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้า ประชาสัมพันธ์ กองคลัง
สมโภชศาลเจ้า วัฒนธรรมประเพณี สมโภชศาลเจ้า ร่วมกิจกรรม ตระหนัก ภาพลักษณ์ท่ีดีงาม
จ้าวเองสือปัตตานี อันเป็นท่ีเคารพศรัทธา จ้าวเองสือ ถึงการอนุรักษ์ ของจังหวัดปัตตานี
ประจ าปี 2561 ของชาวไทยเช้ือสายจีน วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความเช่ือม่ัน

ให้คงอยู่ต่อไป ของชาวไทยเช้ือสายจีน ให้กับนักท่องเท่ียว 
และนักลงทุนมากย่ิงข้ึน

22 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์  - 1,220,000     -  -  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬากลาง กองช่าง
ภูมิทัศน์ในสนามกีฬา และอ านวยความสะดวก ในสนามกีฬา อบจ. ภายในสนามกีฬา อบจ.ปัตตานีมีสภาพ
อบจ.ปัตตานี ให้กับผู้มาขอใช้สนาม ปัตตานี จ านวน 1 แห่ง สวยงาม ร่มร่ืน 

กีฬากลางให้เกิดความ รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด ในพ้ืนท่ีมีสถานท่ีออก
สวยงาม ร่มร่ืน อบจ.ก าหนด ก าลังกาย และพักผ่อน
รองรับโครงการปัตตานี พิกัด หย่อนใจ รวมท้ังรองรับ
สปอร์ตคอมเพล็ก N 06 53 22 การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

E 101 14 37.1 ภายในจังหวัด
23 โครงการสวนสาธารณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์  - 1,220,000    -  -  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง มีสภาพร่มร่ืน สวยงาม
สนามกีฬากลาง อบจ. ให้มีสภาพสวยงาม แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด รองรับประชาชนในการ
ปัตตานี ร่มร่ืน รวมท้ังเป็นการ พิกัด ใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน

ฉลองในวาระพระบรม N 06 53 22 หย่อนใจ
ราชาภิเษก E 101 14 37.1
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24 โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า  -  - - 5,024,000     - ก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ สนามกีฬากลาง กองช่าง
ระบบไฟฟ้า Under สนามกีฬากลาง อบจ. Under ground ดินและน าสายไฟฟ้า อบจ.ปัตตานี มีความ
ground สนามกีฬา ให้สวยงาม เพ่ิมความ ประกอบด้วย ลงดิน ถนนภายใน เรียบร้อย ปลอดภัย
กลาง อบจ.ปัตตานี ปลอดภัยให้ชีวิต 1. งานเคล่ือนย้ายหม้อ สนามกีฬากลาง สร้างทัศนียภาพท่ี
ต.รูสะมิแล  อ.เมือง ประชาชนและนักกีฬา แปลง ขนาด 500 KVA อบจ.ปัตตานี สวยงามเพ่ิมความ
จ.ปัตตานี รวมท้ังเพ่ิมขีดความ 1 ลูก จ านวน 5 สายทาง ปลอดภัยต่อชีวิต

สามารถในการ 2. งานติดต้ังตู้เมน ตามแบบ อบจ.ก าหนด และทรัพย์สิน
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้มี MDB 2 ตู้ ประชาชนเดินหน้า
เสถียรภาพย่ิงข้ึน 3. งานปรับปรุงระบบ เข้าสู่การเป็นปัตตานี

เมนไฟฟ้าอัฒจันทร์ สปอร์ตคอมเพล็ก
4. งานปรับปรุงระบบ
เมนไฟฟ้าอาคารอเนก
ประสงค์,โรงยิม

25 โครงการปรับปรุงโรงยิม ปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียม ปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียม  -  - -  - 1,870,000    ปรับปรุงโรงยิมเนเซ่ียม โรงยิมเนเซ่ียม (หลังเก่า) กองช่าง
เนเซ่ียม (หลังเก่า) (หลังเก่า) เช่น ระบบ (หลังเก่า) จ านาน 1 แห่ง มีสภาพสวยงาม
สนามกีฬากลาง ไฟฟ้าพ้ืนสนามให้อยู่ รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด ปลอดภัย รองรับการ
อบจ.ปัตตานี ในสภาพท่ีดิ แปลนท่ีก าหนด แข่งขันกีฬาต่าง ๆ

พิกัด ในระดับจังหวัด
N 06 53 16.9
E 101 14 37.1

26 โครงการปรับปรุงทาง ปรับปรุงทางเข้าสนาม ปรับปรุงทางเข้า  -  - 370,000       -  - ปรับปรุงทางเข้าสนาม ทางเข้าสนามฟุตบอล กองช่าง
เข้าสนามฟุตบอลใต้ ฟุตบอลใต้อัฒจันทร์ สนามฟุตบอลใต้ ฟุตบอล จ านวน 1 แห่ง อัฒจันทร์มีหลังคาได้รับ
อัฒจันทร์ฝ่ังมีหลังคา มีหลังคา โดยปรับปรุง อัฒจันทร์ ตามแบบ อบจ.ก าหนด การปรับปรุงยกระดับ
สนามกีฬากลาง พ้ืนทางเท้า ป้องกัน รายละเอียดตามแบบ แก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
อบจ.ปัตตานี ปัญหาน้ าท่วมขัง แปลนท่ีก าหนด ใช้ในการแข่งขันกีฬา

พิกัด N 06 53 22 ได้ทุกฤดูกาล
E 101 14 37.1 366
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27 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ิมแสงสว่างและเพ่ือ ติดต้ังระบบไฟฟ้า  -  - - 3,834,000     - ติดต้ังเสาไฟฟ้าและชุด ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระแส กองช่าง
ไฟฟ้า LED ปรับปรุง ส่งเสริมการอนุรักษ์ LED ปรับปรุงภูมิทัศน์ โคมไฟฟ้า LED ภายใน ไฟฟ้าภายในสนามกีฬา
ภูมิทัศน์ ภายในสนาม พลังงาน การใช้พลังงาน ภายในสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง กลาง อบจ.ปัตตานี
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี ทดแทน และสนับสนุน อบจ.ปัตตานี จ านวน 5 สายทาง ได้มากกว่าร้อยละ 40

การด าเนินงานตามแผน ประกอบด้วย ตามแบบ อบจ.ก าหนด และเพ่ิมแสงสว่าง
อนุรักษ์พลังงานใน 1. ติดต้ังเสาไฟฟ้าสนาม ได้มากข้ึน
อาคาร สถานท่ีต่าง ๆ ประกอบชุด โคมหลอด
ของ อบจ.ปัตตานี LED 5 เมตร 

จ านวน 50 ต้น
2. ชุดโคมไฟฟ้า LED 
30 Walt จ านวน 50 ชุด
3. ติดต้ังตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้าสนามพร้อมชุด
อุปกรณ์ควบคุม
จ านวน 4 ตู้

28 โครงการต่อเติมห้องน้ า เพ่ือรองรับนักกีฬา และ ต่อเติมห้องน้ านักกีฬา  -  - 1,200,000     -  - ต่อเติมห้องน้ า เพ่ือให้อาคารอัฒจันทร์ กองช่าง
นักกีฬาอัฒจันทร์ฝ่ังมี ประชาชนท่ีเข้ามาใช้ อัฒจันทร์มีหลังคา จ านวน 1 แห่ง ฝ่ังมีหลังคามีห้องน้ า
หลังคา สนามกีฬากลาง สนามกีฬากลางในการ รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด เพ่ิมข้ึน รองรับการ
อบจ.ปัตตานี แข่งขันกีฬาฟุตบอลใน แปลนท่ีก าหนด แข่งขันกีฬาฟุตบอล

ระดับจังหวัด พิกัด ระดับจังหวัด และกีฬา
N 06 53 22 อ่ืน ๆ
E 101 14 37.1

29 โครงการเปล่ียนหลังคา เพ่ือเปล่ียนกระเบ้ือง เปล่ียนหลังคาอัฒจันทร์  -  - 600,000       -  - เปล่ียนหลังคาอัฒจันทร์ อาคารอัฒจันทร์ฝ่ังมี กองช่าง
อัฒจันทร์สนามกีฬา หลังคาท่ีช ารุดแตกร้าว รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง หลังคาอยู่ในสภาพท่ีดี
กลาง อบจ.ปัตตานี ของอาคารอัฒจันทร์ แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด ป้องกันปัญหาการร่ัวซึม

ให้อยู่ในสภาพท่ีดี พิกัด N 06 53 22 ของอาคาร
ป้องกันการร่ัวซึม E 101 14 37.1 367
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30 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

31 โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้มีน้ าใช้ส าหรับ ก่อสร้างระบบประปา  -  - 2,620,000     -  - ก่อสร้างระบบประปา สนามกีฬากลาง อบจ. กองช่าง
ประปาถังเชมเปญ อุปโภค บริโภค เชมเปญ ถังเชมเปญ ปัตตานี มีระบบน้ า
สนามกีฬากลาง ส าหรับประชาชน ขนาดความจุ 18 ลบ.ม. จ านวน 1 แห่ง ประปา ใช้ส าหรับ
อบจ.ปัตตานี ท่ีใช้บริการสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบ ตามแบบ อบจ.ก าหนด การอุปโภค บริโภค

กลาง อบจ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด และการบ ารุงรักษา
พิกัด สนามฟุตบอล
N 06 53 19 สวนสาธารณะ และการ
E 101 14 48 กีฬาต่าง ๆ 

32 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามแบดมินตัน  -  -  - 18,900,000   - ก่อสร้างสนามแบดมินตัน ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามแบดมินตันและ ประชาชนมีสนาม และก่อสร้างอาคาร และก่อสร้างอาคาร มีสถานท่ีออกก าลังกาย
ก่อสร้างอาคาร แบดมินตัน รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง
สนามกีฬากลาง ไว้ออกก าลังกาย แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อบจ.ปัตตานี พิกัด

N 06 53 25
E 101 14 40.7
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33 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนาม  -  -  - 7,400,000     - ก่อสร้างสนาม ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามบาสเกตบอล เยาวชนและประชาชนมี บาสเกตบอล บาสเกตบอล มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามบาสเกตบอล รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด

พิกัด
N 06 53 23
E 101 14 46

34 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามตะกร้อ  -  -  - 7,300,000     - ก่อสร้างสนามตะกร้อ ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามตะกร้อ เยาวชนและประชาชนมี รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามตะกร้อ แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย พิกัด

N 06 53 27
E 101 14 46

35 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตบอล  -  -  -  - 13,400,000  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

พิกัด N 06 53 19
E 101 14 45

36 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างสนามฟุตซอล  -  -  -  - 15,000,000  ก่อสร้างสนามฟุตบอล ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
สนามฟุตซอล เยาวชนและประชาชนมี รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง มีสถานท่ีออกก าลังกาย
สนามกีฬากลาง สนามฟุตบอล แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด
อบจ.ปัตตานี ไว้ออกก าลังกาย พิกัด

N 06 53 24.5
E 101 14 43 369
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37 โครงการก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการประชุม ก่อสร้างสกอร์บอร์ด  -  -  - 12,500,000   - ติดต้ังสกอร์บอร์ด อบจ.ปัตตานี สามารถ กองช่าง
สกอร์บอร์ด สัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง ประชาสัมพันธ์
สนามกีฬากลาง และการแข่งขัน แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด กิจกรรมต่าง ๆ 
อบจ.ปัตตานี กีฬาต่าง ๆ ของ พิกัด N 06 53 23.2 ภายในสนามกีฬา

อบจ.ปัตตานี E 101 14 40.7 กลาง และใช้ในการ
แข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

38 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนให้ ก่อสร้างอาคารออก  -  -  - 20,000,000   - ก่อสร้างอาคารออก ประชาชนและเยาวชน กองช่าง
อาคารออกก าลังกาย เยาวชนและประชาชนมี ก าลังกาย ก าลังกาย มีสถานท่ีออกก าลังกาย
ในร่ม สนามกีฬากลาง สถานท่ีออกก าลังกาย รายละเอียดตามแบบ จ านวน 1 แห่ง
อบจ.ปัตตานี แปลนท่ีก าหนด ตามแบบ อบจ.ก าหนด

พิกัด
N 06 53 25
E 101 14 41.5

39 โครงการก่อสร้างและ เพ่ิมแสงสว่างและเพ่ือ ก่อสร้างและติดต้ังระบบ  -  - 1,715,000     -  - ก่อสร้างและติดต้ังระบบ ลดค่าใช้จ่าย ค่ากระแส กองช่าง
ติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคาร ส่งเสริมการอนุรักษ์ ไฟฟ้าอาคารเอนก ไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ไฟฟ้าภายในสนามกีฬา
เอนกประสงค์ พลังงาน การใช้พลังงาน ประสงค์ ภายในสนามกีฬากลาง กลาง อบจ.ปัตตานี
ภายในสนามกีฬา ทดแทน และสนับสนุน รายละเอียดตามแบบ อบจ.ปัตตานี ได้มากกว่าร้อยละ 40
กลาง อบจ.ปัตตานี การด าเนินงานตามแผน แปลนท่ีก าหนด จ านวน 1 แห่ง และเพ่ิมแสงสว่าง

อนุรักษ์พลังงานใน ตามแบบ อบจ.ก าหนด ได้มากข้ึน
อาคาร สถานท่ีต่าง ๆ
ของ อบจ.ปัตตานี
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ

40 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือปรับปรุงอาคารให้ ปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์  -  - 1,200,000     -  - ปรับปรังอาคารอัฒจันทร์ อาคารอัฒจันทร์ กองช่าง
อัฒจันทร์ด้านมีหลังคา อยู่ในสภาพท่ีสะอาด รายละเอียดตามแบบ มีหลังคา มีหลังคา ได้มาตรฐาน
สนามกีฬากลาง อบจ. เรียบร้อย สวยงาม แปลนท่ีก าหนด จ านวน 1 แห่ง ม่ันคง และมีสภาพท่ีดี
ปัตตานี ตามแบบ อบจ.ก าหนด มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
41 โครงการปรับปรุง เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ -  - 2,037,000     -  - สวนเฉลิมพระเกียรติ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ภูมิทัศน์สวนเฉลิม พักผ่อนหย่อนใจ สวนเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬากลาง อบจ.ปน. ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
พระเกียรติ ของประชาชน สนามกีฬากลาง ได้รับการปรับปรุงให้เกิด
 สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี ความสวยงามและเป็นท่ี
อบจ.ปัตตานี รายละเอียดตามแบบ พักผ่อนหย่อนใจ

แปลนท่ีก าหนด
พิกัด N 06 53 22
E 101 14 37.1

42 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ก่อสร้างระบบไฟฟ้า  -  - 22,628,000  -  - ติดต้ังระบบไฟฟ้า ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่องสว่างสนามฟุตบอล ส่องสว่าง ภายในสนาม ปลอดภัยในการใช้
สนามฟุตบอล (สนาม 1) ประชาชนและนักกีฬา สนามกีฬากลาง ฟตุบอล (สนาม 1) บริการสนามกีฬากลาง 
สนามกีฬากลาง รวมท้ังเพ่ิมขีดความ อบจ.ปัตตานี ตามแบบ อบจ.ก าหนด อบจ.ปัตตานี
อบจ.ปัตตานี สามารถในการ รายละเอียดตามแบบ

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้มี แปลนท่ีก าหนด
เสถียรภาพย่ิงข้ึน พิกัด N 06 53 21

E 101 18 37
รวม จ านวน 42 โครงการ 105,890,000   90,100,900    35,870,000    74,958,000    65,182,000    

15             9               10             7               4               
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   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 โครงการค่ายลูกเสือ เพ่ือให้ลูกเสือมีความรู้ นักเรียนและครูในศูนย์ 480,000       - - - - ลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี ส านักปลัดฯ
ต้านภัยยาเสพติด ความเข้าใจถึงภัย เครือข่ายคุณภาพปูยุด ช้ัน ป.6 ของศูนย์ ผ่านการเข้าค่าย

อันตรายและความเส่ียง เครือข่ายปูยุด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ต่อยาเสพติดเพ่ือให้ มีทักษะชีวิตของ สามารถรับวุฒิบัตร
ลูกเสือมีทักษะชีวิต ลูกเสือในการป้องกัน ลูกเสือ-เนตรนารี
ของลูกเสือในการป้องกัน ตนเองให้ห่างไกล มีคุณภาพ
ตนเองให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด และคุณลักษณะ

 ยาเสพติดเพ่ือฝึกหัดให้ ท่ีพึงประสงค์ตาม
เยาวชนเป็นผู้ประพฤติ นโยบายท้ัง 3 ด้าน 
และเป็นพลเมืองดี คือ ยึดม่ันประชาธิปไตย
ของชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม และห่างไกล
ในอนาคต ยาเสพติด
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6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

แบบ ผ.02



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการค่ายเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนในพ้ืนท่ี ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 500,000      500,000      - - - เยาวชนในพ้ืนท่ี อัตราการติดยาเสพติด ส านักปลัดฯ
รณรงค์เพ่ือป้องกัน จังหวัดปัตตานี เยาวชนท่ัวไป ได้รับการอบรม ของเยาวชนในพ้ืนท่ี
และแก้ไขปัญหา ได้มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันและแก้ไข จังหวัดปัตตานี ลดลง
ยาเสพติด และตระหนักในพิษภัย ปัญหายาเสพติด

ของยาเสพติด ร้อยละ 70
3 โครงการรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชน จัดท าป้ายประชา 200,000      200,000      - - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การ ได้มีความรู้ความเข้าใจ สัมพันธ์ และแผ่นพับ เก่ียวกับปัญหา ความเข้าใจเก่ียวกับ
ป้องกันการแก้ไขปัญหา เก่ียวกับโทษของส่ิง เพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้น ยาเสพติด และการ ปัญหายาเสพติด 
ยาเสพติดและปัญหา เสพติดและปัญหาด้าน แก่ประชาชน ดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ
ด้านสุขภาพ สุขภาพ ร้อยละ 80

4 โครงการสร้างสรรค์ -เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ -เยาวชนได้รับรู้ ส านักปลัดฯ
เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล และรับทราบถึงปัญหา เก่ียวกับปัญหา การอบรมได้รับรู้และ และรับทราบถึงปัญหา
ยาเสพติด และ TO BE และพิษภัยของยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด รับทราบถึงปัญหาและ และพิษภัยของ
NUMBER ONE -เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชน และทักษะชีวิตการอยู่ พิษภัยของยาเสพติด ยาเสพติด

ในการต่อต้านป้องกัน ในสังคมให้ห่างไกล -มีผู้น าเยาวชนในการ
การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด ต่อต้านป้องกันการแพร่
ยาเสพติด ระบาดของยาเสพติด
-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต -มีผู้น าเยาวชนในการ
ทักษะทางความคิด ต่อต้านป้องกันการแพร่
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ระบาดของยาเสพติด
ทางด้านร่างกาย -เยาวชนมีทักษะ
และจิตใจให้ห่างไกลยา ทางความคิดการสร้าง
เสพติด ภูมิคุ้มกันทางด้าน

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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

5 โครงการประชุม -เพ่ือระดมความคิดเห็น ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน 200,000      200,000      - - - ร้อยละ 60 ได้รับ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ส านักปลัดฯ
เชิงปฏิบัติการป้องกัน แลกเปล่ียนความรู้ในการ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ทราบปัญหาและ ได้รับทราบปัญหาและ
และแก้ไขปัญหาเด็ก แก้ปัญหาการม่ัวสุมแหล่ง และเยาวชนในพ้ืนท่ี แนวทางการ แนวทางการแก้ปัญหา
และเยาวชนม่ัวสุม อบายมุขและส่ิงเสพติด จังหวัดปัตตานี แก้ปัญหาการม่ัวสุม การม่ัวสุมแหล่งอบายมุข
แหล่งอบายมุข ของเด็กและเยาวชน แหล่งอบายมุขและ และส่ิงเสพติดของเด็ก
และส่ิงเสพติดในจังหวัด กลุ่มเส่ียง ส่ิงเสพติดของเด็ก และเยาวชน
ปัตตานี -เพ่ือเป็นข้อมูลสรุปผล และเยาวชน ได้ข้อมูล ข้อสรุป

ปัญหาของเด็ก ผลปัญหาของเด็ก
และเยาวชนสู่การป้องกัน และเยาวชนท่ีชัดเจน 
และแก้ไขท่ีถูกวิธีให้ลดลง แน่นอน ส่งผลให้
และหมดส้ินไป การป้องกันและแก้ไข

ถูกวิธี ลดลงและหมดไป
6 โครงการป้องกันและ 1. เพ่ือจัดหาวัสดุ จัดซ้ือชุดตรวจหาสาร  - 8,000,000    - - - ร้อยล 20 ของกลุ่มเส่ียง สามารถจัดหาวัสดุ ส านักปลัดฯ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ตรวจสารเสพติดและ เสพติด จ านวน 2 ได้รับการตรวจหาสาร ตรวจหาสารเสพติด
กิจกรรม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับค้นหา รายการ ดังน้ี เสพติดและเข้ารับการ เพ่ือน าไป ค้นหาผู้เสพ 
ตรวจสารเสพติดเพ่ือ ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ 1. ชุดตรวจยาบ้า บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู ผู้ติด ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด
ค้นหาผู้เสพ เข้ารับการ บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู 2. ชุดตรวจกัญชา สมรรถภาพของผู้ติดยา ยาเสพติด เข้ารับ
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด การบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด เสพติด และเป็นการหยุดย้ัง

2. เพ่ือหยุดย้ังและ การแพร่ระบาดของยา
ป้องกันการแพร่ระบาด เสพติด ท าให้มีความ
ของยาเสพติด ม่ันคงและปลอดภัย
3. เพ่ือให้ครอบครัว ในชีวิตและทรัพย์สิน
ชุมชนและสังคม
มีความสงบสุขปลอดภัย
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

7 โครงการสตรีสานใจ -เพ่ือเผยแพร่ความรู้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 300,000      - - - - ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน กองคลัง
เยาวชนรุ่นใหม่ ความเข้าใจเก่ียวกับ เก่ียวกับกฏหมาย อบรมได้ความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ
ต้านยาเสพติด โทษของยาเสพติด และโทษของยาเสพติด ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต เก่ียวกับโทษยาเสพติด

- สร้างเครือข่าย ประจ าวัน
เยาวชนในการป้องกัน
ตนเองไม่ให้ไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติด

8 โครงการเยาวชน - เพ่ือเป็นการส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ 57,000        - - - - - ผู้เข้าร่วมโครงการ - เด็กและเยาวชน กองคลัง
มุสลิมต้นแบบ ให้เด็กและเยาวชน เก่ียวกับยาเสพติด มีความพึงพอใจ ตระหนักถึงพิษภัย
ต้านภัยยาเสพติด ตระหนักถึงภัย ร้อยละ 80 ของยาเสพติด

ของยาเสพติด - มีจ านวนผู้เข้าร่วม - เด็กและเยาวชน
- เพ่ือเป็นแบบอย่าง โครงการร้อยละ 80 เป็นบุคคลท่ีมีคุณาภาพ
ในการสร้างเยาวชน ของเป้าหมาย สามารถเป็นแบบ
ท่ีดี อย่างท่ีดีให้กับผู้อ่ืนได้

9 โครงการป้องกันและ เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน จัดซ้ือชุดตรวจหาสาร 6,000,000    2,000,000     -  -  - ปัญหาการแพร่ระบาด สามารถเฝ้าระวังและ กองคลัง
ปราบปรามยาเสพติด การแพร่ระบาดของ เสพติดในปัสสาวะ ของยาเสพติดลดน้อยลง ป้องกันปัญหายาเสพติด อุดหนุน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ี (ต ารวจภูธร

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี)
10 โครงการอุดหนุน เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม จัดฝึกอบรม และอบรม 180,000      180,000      - - - เพ่ิมประสิทธิภาพของ อบจ.ปัตตานีมีสมาชิก กองช่าง

การฝึก อปพร. ทบทวนของ อปพร. ทบทวน อปพร ของ สมาชิก อปพร.ของ อปพร. ท่ีสามารถช่วย
ของ อบจ.ปน อบจ.ปัตตานี อบจ.ปัตตานี และเพ่ิม เหลือกิจกรรมในการ

จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ ในฐานสมาชิกได้ รักษาความสงบและ
30 คน รวม 60 คน ร้อยละ 15 เสริมสร้างสันติสุข
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

11 โครงการฝึกซ้อมแผน เพ่ือให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 100,000      100,000      150,000      150,000      100,000      ร้อยละ 80 ประชาชน ชุมชน/หมู่บ้านเส่ียงภัย กองช่าง
การป้องกันและบรรเทา ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ด้านการป้องกัน ในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย มีความ มีความพร้อมในการจัด
สาธารณภัย มีความพร้อมในการ และบรรเทาสาธารณภัย พร้อมในการจัดการ การภัยพิบัติ ถูกต้องตาม

จัดการสาธารณภัย และฝึกซ้อมแผน ภัยภิบัติ สามารถ หลักสากล 
ของชุมชน และสามารถ การป้องกัน ช่วยเหลือตนเอง
ป้องกัน และลดการ และผู้อ่ืนได้อย่างถูกวิธี 
สูญเสียได้อย่าง และลดการสูญเสีย
มีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12 โครงการป้องกัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ติดต้ังป้ายรณรงค์ 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      สาธารณภัยต่าง ๆ ประชาชนต่ืนตัวและ กองช่าง
สาธารณภัยช่วงเทศกาล รณรงค์ป้องกัน ป้องกันสาธารณภัย ในช่วงเทศกาลลดลง มีการป้องกันสาธารณภัย

สาธารณภัยช่วงเทศกาล ช่วงเทศกาลขนาด ร้อยละ 10 ต่าง ๆ ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น วันข้ึนปีใหม่ 1.20 X 2.40 ม.พร้อม ส าคัญ
วันสงกรานต์ วันตรุษจีน ติดต้ังตามจุดท่ีก าหนด
ฯลฯ รวม 20 ป้าย

13 โครงการส่งเสริม เพ่ือสนับสนุนการฝึก ฝึกอบรม อบรมทบทวน  -  - 100,000      100,000      100,000      เพ่ิมประสิทธิภาพของ สมาชิก อปพร.มีความรู้ กองช่าง
การฝึกทบทวน อปพร. อบรมทบทวน อปพร. อปพร.ขององค์กร สมาชิก อปพร.ของ เพ่ิมเติม และสร้างความ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี ปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.ปัตตานี และเพ่ิม ร่วมมือองค์กรในการ
จังหวัดปัตตานี จ านวน เคร่ือข่าย อปพร. ป้องกัน และบรรเทา
1 รุ่น 30 คน ร้อยละ 10 สาธารณภัยของ 

จังหวัดปัตตานี
รวม จ านวน 13 โครงการ 8,217,000   11,580,000 650,000     650,000     600,000     

11             9               4               4               4               
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   6.3แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการรณรงค์ เพ่ือให้นักเรียนและ จัดกิจกรรมรณรงค์ 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        นักเรียนทุกคนในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน โรงเรียน
เพ่ือป้องกันยาเสพติด ผู้ปกครองมีความ สัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด บ้านเขาตูม

ท่ีดีและดูแลซ่ึงกันและกัน
2 โครงการรณรงค์เพ่ือ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์ 15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        นักเรียนท่ีเข้าร่วมอบรม นักเรียนมีความรู้ความ โรงเรียน

ป้องกันยาเสพติด ความเข้าใจเก่ียวกับโทษ ต่อต้านยาเสพติด ได้เรียนรู้ถึงโทษ พิษภัย เข้าใจเก่ียวกับโทษ บ้านตะบิงตีงี
ในโรงเรียน ของส่ิงเสพติดเกิดความ และตระหนักถึงอันตราย และพิษภัยของส่ิงเสพติด

ตระหนักถึงโทษ จากสารเสพติด และมีทักษะในการปฏิเสธ
และพิษภัยของยาเสพติด ร้อยละ 100
มีทักษะในการปฏิเสธ

รวม จ านวน 2 โครงการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       
2               2               2               2               2               
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ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ



   6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการจิตอาสาเพ่ือการ  -เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมให้ความรู้และ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ  -ประชาชนได้ร่วมเฉลิม กองแผนฯ
พัฒนาล าน้ ากับชีวิตบน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความตระหนักให้ ชุมชนริมคลองตุยงได้รับ พระเกียรติสมเด็จ
วิถีแห่งความพอเพียงเพ่ือ และสืบสาน รักษา กับจิตอาสาด้านการ ความรู้ความเข้าใจด้าน พระเจ้าอยู่หัว
ประโยชน์และความสุข ต่อยอด สร้างสุข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสาน รักษา
ของประชาชน ปวงประชา พัฒนาพ้ืนท่ี ส่ิงแวดล้อม และด้าน ด้านการส่งเสริมอาชีพ ต่อยอด สร้างสุข

ตามแนวพระราชด าริ การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ฯลฯ ปวงประชา พัฒนาพ้ืนท่ี
-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชด าริ
และแก้ปัญหาและขจัด  -จิตอาสาได้รับความรู้
ความเดือดร้อนของ และตระหนักถึง
ประชาชน ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง
-เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจ 
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สนับสนุน
การเป็นจิตอาสาในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

378

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



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

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

2 โครงการเยาวชนจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึก ด าเนินการช่วยเหลือ - - 10,000        10,000        10,000        ผู้เข้าร่วมได้ฝึกกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษาฯ
อาสาท าดีเพ่ือพัฒนา ด้านจิตสาธารณะ และพัฒนาสังคม จิตสาธารณะ มีจิตส านึกด้านการ
สังคม และฝึกกิจกรรมสาธารณะ ตามแผนท่ีก าหนดไว้ บริการสาธารณะ

อย่างต่อเน่ือง
รวม จ านวน 2 โครงการ 150,000     150,000     160,000     160,000     160,000     

1               1               2               2               2               
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  6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการเช่ือมสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬา - - 500,000      500,000      500,000      ผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนและประชาชน กอง
ต้านยาเสพติดของ และประชาชนในพ้ืนท่ี เช่ือมสัมพันธ์ ให้ความส าคัญในการ ได้มีเวลาออกก าลังกาย การศึกษาฯ
องค์กรปกครองส่วน ให้ความส าคัญในการ ต้านยาเสพติดของ ป้องกันและแก้ไข เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ท้องถ่ินภายในจังหวัด เล่นกีฬาและออกก าลัง องค์กรปกครองส่วน ปัญหายาเสพติด ให้แข็งแรง สร้างภูมิ
ปัตตานี กายเพ่ือป้องกันและ ท้องถ่ินภายในจังหวัด คุ้มกันโรค และห่างไกล

ต่อต้านยาเสพติด ปัตตานี ยาเสพติด
และเพ่ิมทักษะในการ
เล่นกีฬา สร้างความ
สมานฉันท์ สามัคคี

2 โครงการวัดประชารัฐ เพ่ือใช้ศาสนสถานเป็น หน่วยงานภาครัฐ - - 20,000        20,000        20,000        หน่วยงานภาครัฐ ศาสนสถานเป็น กอง
ศูนย์กลางในการ ภาคเอกชน และ ภาคเอกชน และ ศูนย์กลางในการ การศึกษาฯ
เผยแพร่กิจกรรม 5 ส ประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี เผยแพร่กิจกรรม 5 ส 
และพัฒนาศาสนสถาน เผยแพร่กิจกรรม 5 ส เผยแพร่กิจกรรม 5 ส ร่มร่ืน และเป็นระเบียบ
ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด ร่มร่ืน และเป็นระเบียบ ร่มร่ืน และเป็นระเบียบ และพัฒนาศาสนสถาน
ร่มร่ืนและเป็นระเบียบ ให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาด 

รวม จ านวน 2 โครงการ -            -            520,000     520,000     520,000     
-            -            2               2               2               

380

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ



   6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการจ้างเหมา เพ่ือรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการเจ้า 432,000      432,000      432,000      432,000      432,000      ประชาชนมีความ เกิดความปลอดภัยใน กองช่าง
เจ้าหน้าท่ีรักษาความ ดูแลทรัพย์สิน การจราจร หน้าท่ีรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน
ปลอดภัยอาคารศูนย์ ภายในศูนย์แสดง ปลอดภัยภายในศูนย์ ทรัพย์สิน และความสะดวกใน
แสดงและจ าหน่าย และจ าหน่ายสินค้า แสดงและจ าหน่ายสินค้า การจราจรภายในศูนย์
สินค้าหน่ึงต าบลหน่ึง หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (OTOP) (OTOP)

รวม จ านวน 1 โครงการ 432,000     432,000     432,000     432,000     432,000     
1               1               1               1               1               
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วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ



   2.6 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ก่อสร้างถนนลาดยาง 6,641,000    - - - - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนมีความ อบต.ปะกาฮะรัง
ลาดยางแอสฟัลท์ติก ทางคมนาคมท่ีมีความ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตแบบผิว ปลอดภัย สะดวก แบบผิวจราจรพารา แบบผิวจราจรพารา ปลอดภัยในการ
จราจรพาราแอสฟัลท์ ในการเดินทางสัญจร แอสฟัลท์ติก แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจรไปมา
คอนกรีตสายปอเนาะ ไปมา ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะความยาว 
- ปะกาลียะ ม.2 ยาว 1,500 ม. 1,500 ม. กว้าง 6.ม.
ต.ลิปะสะโง หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือระบายน้ า ป้องกัน ศก. 1 ม. ยาวข้างละ 2,600,000    - - - - ท่อระบายน้ า 1 สาย ระบายน้ าได้ดี และ อบต.บานา
วางท่อระบายน้ า น้ าท่วม 200 ม. ป้องกันน้ าท่วม
คสล. 2 ข้างทาง
พร้อมทางเท้า

3 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นสถานท่ีในการ กว้าง 16 ม. 3,000,000    - - - - อาคารอเนกประสงค์ ประชาชนชมี อบต.บานา
อาคารอเนกประสงค์ จัดท ากิจกรรมต่างๆ ยาว 20 ม. 1 หลัง สถานท่ีในการจัด
ขนาดใหญ่ ในชุมชน กิจกรรม
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2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

แบบ ผ.02/1



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

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ก่อสร้างถนน คสล. 3,399,000    - - - - ถนน คสล. 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.บานา
คสล. (พร้อมไหล่ทาง) ทางคมนาคมท่ีมีความ ทางไปสนามฟุตบอล สะดวก รวดเร็วและ

ปลอดภัย สะดวก ม.1 สายปือลาลัน ปลอดภัยในการ
ในการเดินทางสัญจร จัด-รามงใน กว้าง 5 สัญจรไปมา
ไปมา ม. ยาว 1,050 ม.

หนา 0.15 ม.
5 โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น เสริมผิว คสล. กว้าง 2,513,000    - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ

คสล. สายโตะบาโด - ทางคมนาคมท่ีมีความ 5 ม. ยาว 695 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ตาแกะ ปลอดภัย สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการ

ในการเดินทางสัญจร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา
ไปมา 3,475 ตร.ม.

6 โครงการติดต้ังชุม เพ่ือให้พ้ืนท่ีมีแสงสว่าง จ านวน 50 ต้น 3,150,000    - - - - จ านวนไฟท่ีติดต้ัง ประชาชนได้รับแสง อบต.กะมิยอ
โคมไฟถนนแบบ LED เพียงพอ สว่าง มีความปลอด
พลังงานแสงอาทิตย์ ภัยในการเดินทาง

สัญจรไปมา
7 โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น เสริมผิว คสล. กว้าง 2,513,000    - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ

คสล. สายโตะบาโด - ทางคมนาคมท่ีมีความ 5 ม. ยาว 695 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ตาแกะ ปลอดภัย สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการ

ในการเดินทางสัญจร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า สัญจรไปมา
ไปมา 3,475 ตร.ม.

8 โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น เสริมผิวแอสฟัลท์ติก 2,090,000    - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.กะมิยอ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางคมนาคมท่ีมีความ คอนกรีต กว้าง 8 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สายตาเนาะ - ปลอดภัย สะดวก ยาว 640 ม. ปลอดภัยในการ
สระมาลา ในการเดินทางสัญจร หนา 0.05 ม. สัญจรไปมา

หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,120 ตร.ม. 383



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

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือมีท่อน้ าท่ีได้ 1.สะพานหน้า สนง. 2,717,000    - - - - มีท่อน้ าท่ีได้มี ท าให้ระบายน้ าได้ดี ทต.บางปู
ระบายน้ า คสล. มาตรฐาน และระบาย ทต.บางปู-สุดเขต มาตรฐาน ลดปัญหาน้ าท่วม
ชนิดเหล่ียม น้ าได้ดี ต.บางปู ม.3

2.คูระบายน้ า คสล.
กว้าง 0.80 ม.
ลึก 0.70 ม. ยาว 247
247 ม.

10 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนกว้าง 5 ม. ยาว  1,637,000    - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ตาลีอายร์
คสล. สายบ้านปาเส ทางคมนาคมท่ีมีความ ม. ยาว 400 ม. สะดวก รวดเร็วและ
ม.4 ต.ตลีอายร์ - ม.2 ปลอดภัย สะดวก หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ปลอดภัยในการ
ต.ตะโละ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

11 โครงการซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ซ่อมผิวทางขนาด 3,000,000    - - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ ทต.บางปู
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ ทางคมนาคมท่ีมีความ กว้าง 6.50 ม. ยาว สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีต สายตาแกะ- ปลอดภัย สะดวก 952 ม. ปลอดภัยในการ
สุดเขต เทศบาล ม.1 ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
ต.บางปู

12 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนกว้าง 8 ม. 2,320,000    - - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ปิยามุมัง
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ ทางคมนาคมท่ีมีความ ยาว 1,330 ม. สะดวก รวดเร็วและ
คอนกรีตทางเข้าศูนย์ ปลอดภัย สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการ
พัฒนาชีวิตใหม่ ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ

13 โครงการซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนกว้าง 8 ม. 3,768,000    - - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ท่าก าช า
ลาดยาง(เสริมผิว) ทางคมนาคมท่ีมีความ ยาว 1,000  ม. สะดวก รวดเร็วและ
สาย 3 แยก บ้านท่า ปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภัยในการ
ก าช า ต.ท่าก าช า ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
เช่ือมต่อบ้านบางทัน
ต.บางเขา

14 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนกว้าง 5 ม. 9,625,000    - - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ยาบี
คสล.สายบ้าน ทางคมนาคมท่ีมีความ ยาว 2,750  ม. สะดวก รวดเร็วและ
หนองปูใน-ต.ลิปะสะโง ปลอดภัย สะดวก หนา 0.15 ม. ปลอดภัยในการ
ม.6 บ้านหนองปู ในการเดินทางสัญจร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย สัญจรไปมา
ต.ยาบี กว่า 13,750 ตร.ม.

ตามแบบ
รวม จ านวน 14 โครงการ 48,973,000    -               -               -               -               

14             -            -            -            -            
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   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ลาดยางกว้าง 6 ม. - 3,500,000    - - - ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ตะโละไกร
ลาดยางสายไม้แก่น- ทางคมนาคมท่ีมีความ ยาว 3,000 ม. สะดวก รวดเร็วและ ทอง
กระจูด ปลอดภัย สะดวก หนาเฉล่ี 0.15 ม. ปลอดภัยในการ

ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา
2 โครงการก่อสร้างคู เพ่ือแก้ปัญหาน้ าขัง ก่อสร้างคูระบายน้ า 3,000,000    - - - - คูระบายน้ า 1 สาย ระบายน้ าได้เร็วข้ึน ทต.ยะหร่ิง

ระบายน้ าจากแยก และการระบายน้ าท่ี ขนาดกว้าง 0.40 ม.
ภูมีถึงสุดเขตอบต.ยามู รวดเร็ว ยาว 806 ม.
ทางไปตาแกะ

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ถนนกว้าง 6 ม. 2,600,000    - - - -  ถนน 1 สาย ประชาชนมีความ อบต.ปุโละปุโย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางคมนาคมท่ีมีความ ยาว 614 ม. สะดวก รวดเร็วและ
สายบ้านจิดะ-คูไส้ ปลอดภัย สะดวก หนา 0.05 ม. ปลอดภัยในการ
ไก่ ม.4 ต.ปุโละปุโย ในการเดินทางสัญจร สัญจรไปมา

รวม จ านวน 3 โครงการ 5,600,000   3,500,000   -            -            -            
2               1               -            -            -            
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เป้าหมาย
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



   3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการขุดลอกคลอง เพ่ือลอกคลองสู่ทะเล ขุดลอกคลองยาว  500,000      - - - - ขุดลอกคลอก 1 สาย ลดปัญหาน้ าท่วม ทต.บางปู
ริมถนนเพชรเกษม ได้สะดวกข้ึน 1,000 ม.สาย
ต.บางปู คลองริมถนน

เพชรเกษม ต.บางปู
รวม จ านวน 1 โครงการ 500,000     -            -            -            -            

1               -            -            -            -            
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งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

โครงการ วัตถุประสงค์



   5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสนาม - - - 2,500,000    - ความพึงพอใจร้อยละ ประชาชนหันมาออก อบต.ปิยามุมัง
ลานกีฬาภายในต าบล ประชาชนหันมาออก ฟุตซอลภายใน 70 ของผู้รับบริการ ก าลังกายและเล่น
พร้อมอุปกรณ์ ก าลังกายและเล่นกีฬา ต าบล กีฬา

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริมให้ ก่อสร้างสวนสุขภาพ - - - 1,500,000    - ความพึงพอใจร้อยละ ประชาชนหันมาออก อบต.ปิยามุมัง
สวนสุขภาพภายใน ประชาชนหันมาออก ภายในต าบล 1 แห่ง 70 ของผู้รับบริการ ก าลังกายและเล่น
ต าบล ก าลังกายและเล่น กีฬา

กีฬา
3 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาแหล่งท่อง ปรับปรุงซ่อมแซม - - 2,000,000    - - 1 แห่ง แหล่งท่องเท่ียว อบต.

และพัฒนาแหล่ง เท่ียว โบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียว โบราณสถานท่ีเส่ือม ตันหยงลุโละ
ท่องเท่ียวโบราณสถาน ท่ีช ารุดและเส่ือมโทรม และโบราณสถานท่ี โทรมได้รับการ
ท่ีช ารุดและเส่ือมโทรม บูรณะ

4 โครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ จ านวน 1 แห่ง - - 4,000,000    - - 1 แห่ง ได้อนุรักษ์สัตว์น้ า อบต.
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ทรัพยากรสัตว์น้ าและ และได้ส่งเสริมการ ตันหยงลุโละ

เป็นการส่งเสริมการ ท่องเท่ียว
ท่องเท่ียว

รวม จ านวน 4 โครงการ -            -            6,000,000   4,000,000   -            
-            -            2               2               -            
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)



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

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถพยาบาล 10,000,000   -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ฉุกเฉินเพ่ือสนับสนุน

ให้แก่หน่วยงาน
ราชการ

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก 787,000       -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ขนาด 1 ตัน

แบบดับเบ้ิลแค็บ 
3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง แยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ ากว่า
24,000 BTU
จ านวน 1 เคร่ือง

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ 200,000       -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 50 ตัว
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

แบบ ผ.03



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ี 30,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ระดับ 3-6

จ านวน 5 ตัว
6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 200,000       -  -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 500 ตัว

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน 13,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง แบบเหล็กปิดผิวด้วย

พีวีซี มีขนาด 3 ล้ินชัก
จ านวน 2 ชุด

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะ 20,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ 

ขนาด 30X72 น้ิว
พร้อมเก้าอ้ีแบบมีพนัก 
มีล้อ จ านวน 1 ชุด

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอภาพ 4,700           -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง  แบบ LCD หรือ LED
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,900           -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

จ านวน 1 เคร่ือง
11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,800 - - -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอขนาด
ไม่น้อยกว่า19 น้ิว) 
พร้อมติดต้ังชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์
พร้อมแผ่น CD-ROM 
จ านวน 1 ชุด 

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 5,600 - - -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เคร่ือง
13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือโทรทัศน์สีจอแบน 50,000        - - -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง และ
ขนาดไม่น้อยกว่า 46 น้ิว
จ านวน 1 เคร่ือง

391



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000    - - -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือจอภาพ แบบ LCD 8,600           -  -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง หรือ LED จ านวน 

2 เคร่ือง
16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 79,200         -  -  -  - กองแผนฯ

และส่ิงก่อสร้าง แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพิวเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM ชุดติดต้ัง
จ านวน 4 ชุด

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 12,800         -  -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 800 VA 

จ านวน 4 เคร่ือง
18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 31,600         -  -  -  - กองแผนฯ

และส่ิงก่อสร้าง ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
จ านวน 4 เคร่ือง

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 20,000         -  -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซ้ือตู้เก็บ 16,500         -  -  -  - กองแผนฯ
และส่ิงก่อสร้าง เอกสารแบบบานเปิด 

2 บาน จ านวน 3 ตู้
21 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม 18,000         -  -  -  - กองคลัง

และส่ิงก่อสร้าง ขาเหล็ก จ านวน 30 ตัว

22 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะขาเหล็ก 20,000         -  -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง พับได้บุโฟเมก้า 

ขนาด 60 x 150 x 75 ซม.
จ านวน 10 ตัว

23 การพาณิชย์ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ก่อสร้างอาคารท่ีพัก 950,000       -  -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ผู้โดยสารและจุดรับส่ง

สินค้าขนาดกว้าง 
5.50x15.00 ม.
(ตามแบบท่ี อบจ. ก าหนด)

24 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 77,400         -  -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง แบบต้ังโต๊ะพร้อม

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์  
พร้อมแผ่น CD-ROM 
ชุดติดต้ัง จ านวน 3 ชุด 393



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

25 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 9,600           -  -  -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 800 AV 

จ านวน 3 ชุด
26 อุตสาหกรรมและ ค่าตอบแทน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือกรวยพลาสติกสัญญาณ 9,000           -  -  -  - กองช่าง

การโยธา ใช้สอยและ เตือน ขนาดความสูง 
วัสดุ 0.50 ซม. มีคาด 2 แถบ

จ านวน 20 อัน
27 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ  - - 6,500,000    6,500,000     - กองช่าง

และการโยธา ท่ีดิน และขนส่ง ไฮดรอลิค ความจุบุ้งก้ี
และส่ิงก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 0.9 ลบ.ม.

เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย
กว่า 14.5 แรงม้า 
จ านวน 2 คัน  

28 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดช้ือรถขุดตีนตะขาบ  - -  - 6,900,000     - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ไฮดรอลิค ชนิดแขน

ยาวพิเศษ ความจุบุ้งก้ี
ไม่น้อยกว่า 0.4 ลบ.ม.
เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่น้อย
กว่า 15 ม. จ านวน 1 คัน
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29 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี  - - 4,000,000     - 4,000,000    กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซลไม้น้อยกว่า 130
แรงม้า ภายในติดต้ัง
อุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้อง
น้ าครบชุด จ านวน 2 คัน

30 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถบรรทุกชนิด  -  - - 25,000,000   - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง 6 ล้อ ขนาดน้ าหนัก

บรรทุกรวม (GVW) 
ไม่น้อยกว่า 10,000 กก.
ติดต้ังอุปกรณ์ผลิตน้ าด่ืม
ได้ไม่น้อยกว่า 10,000
ยูแอสแกลลอนต่อวัน

31 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก - - 3,500,000    3,500,000    3,500,000    กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง เทท้าย ขนาด 10 ลบ.ม.

ชนิด 10 ล้อ เคร่ืองยนต์
ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า
200 แรงม้า
จ านวน 3 คัน
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32 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ า  - - 6,500,000     - 6,500,000    กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนส่ง ดับเพลิงแบบอเนก

ประสงค์ชนิด 10 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด
ไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า
บรรทุกน้ าได้ไม่น้อยกว่า
12,000 ลิตร จ านวน 
2 คัน

33 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองก าจัด  -  - - 15,000,000   - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ส่ิงเจือปนในน้ าเสียชนิด

เร่งด่วน สามารถบ าบัด
น้ าเสียได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 30 ลบ.ม./ชม.

34 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน วัสดุอ่ืน ๆ จัดซ้ือถังขยะพร้อม 200,000       -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ล้อเข็นความจุ 120 ลิตร

จ านวน 120 ใบ
(สีเขียว 40 ใบ)
(สีเหลือง 40 ใบ)
(สีน้ าเงิน 40 ใบ)
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35 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือระบบเซฟเวอร์ 35,000        40,000         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง จัดเก็บข้อมูลขนาด

ความจ าไม่น้อยกว่า
20 เทเลไบท์ และ
ระบบเครือข่ายพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด

36 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โรงงาน -จัดซ้ือเคร่ืองติดไฟเบอร์ 85,000         -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนาดมอเตอร์ 2000 วัตต์

พร้อมอุปกรณ์จ านวน
1 เคร่ือง สว่านกระแทก
ไร้สาย ความจุแบต
เตอร่ี 18 v พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง
-แท่นเจาะขนาด 1"
มอเตอร์ 2 แรงม้าพร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
-เคร่ืองฉีดน้ าแรงดัน
สูงขนาด 120 bar
พร้อมอุปกรณ์จ านวน
1 เคร่ือง
และเล่ือยยนต์ไฟฟ้า
ความกว้างโซ่ 11.5 น้ิว 397
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(ต่อ) ก าลังไฟ 700 W พร้อม
อุปกรณ์จ านวน 1 เคร่ือง
-แท่นเจียรคู่ก าลังไฟ
600 W พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 แท่น และ
เล่ือยจ๊ิกซอล์ไฟฟ้า 
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1
เคร่ือง ก าลังไฟ 400 W
อุปกรณ์จ านวน 1 เคร่ือง
และโต๊ะแท่นเล่ือย ก าลังไฟ
1800 W พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง

37 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบขนาด 280,000       -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง 4.00 X 4.00 ม.

สูง 3.00 ม.
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 
40 หลัง

38 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซ้ือเคร่ืองยนต์ป่ันไฟ  - 40,000         -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง เคล่ือนท่ีขนาดยนต์

13 hp พร้อมอุปกรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง
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39 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือพ้ืนฟลอร์ได้หรือ 50,000         -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์โครง

สร้างเหล็กขนาด 1.00 ม.
ยาว 2.00 ม.
สูง 0.20 ม.
พร้อมขาติดต้ังเหล็ก
สูง 0.80 ม. และอุปกรณ์
จ านวน 50 แผ่น

40 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 750,000       -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 1 ตัน

(รถยนต์กระบะ)
ขนาดเคร่ืองยนต์ 
2,500 ซีซี

41 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000         -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง แบบต้ังโต๊ะพร้อมชุด

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ืองไมโคร
คอมพิวเตอร์ พร้อม
แผ่น CD-ROM
ชุดติดต้ัง และโต๊ะ-เก้าอ้ี
จ านวน 2 ชุด
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42 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 23,900         -  -  -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

จ านวน 2 เคร่ือง
43 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 11,600         -  -  -  - กองช่าง

การโยธา และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 800 VA
จ านวน 2 เคร่ือง

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดท าตู้เก็บเอกสารแบบ 170,000      - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง แบบบานเล่ือนกระจก การศึกษาฯ

 ขนาด 0.35 ม.
ยาว 4.60 ม. จ านวน 2 ตู้

45 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโพเด่ียมส าเร็จรูป 35,000        - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง การศึกษาฯ

46 การศึกษา ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีสนาม จ านวน 29 ตัว - - 551,000 - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับติดต้ังภายใน การศึกษาฯ

สนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี

47 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องวงจรปิด 3,240,000    - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ CCTV พร้อมติดต้ัง การศึกษาฯ

จ านวน 16 ชุด
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48 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบ 48,000        - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง สะพายไหล่ แบบข้อแข็ง การศึกษาฯ

จ านวน 3 เคร่ือง

49 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ท่ีดินและก่อสร้าง ปูตัวหนอนไม่น้อยกว่า 300,000 - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง 797 ตร.ม. (ตามแบบ การศึกษาฯ

อบจ.ปัตตานี ก าหนด)

50 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถตู้ จ านวน 1 คัน 1,300,000    - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง บ้านเขาตูม

51 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 1,000,000    - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร โรงเรียน บ้านตะบิงตีงี

52 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมแบบหมุน 36,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง 360 องศา จ านวน บ้านตะบิงตีงี

24 เคร่ือง
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53 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ปรับปรุงพ้ืนห้องส านักงาน 350,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร และห้องปฏิบัติการ บ้านตะบิงตีงี

วิทยาศาสตร์ 
54 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ จัดซ้ือศาลาท่ีอ่านหนังสือ 500,000      - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร นอกห้องเรียนเพ่ือรองรับ บ้านตะบิงตีงี
โครงการห้องสมุดมีชีวิต

55 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ นักเรียนและบุคคลากร 550,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ในโรงเรียน บ้านตะบิงตีงี

56 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 28,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง บานเปิดแบบทึบ 4 ช้ัน บ้านตะบิงตีงี

ส าหรับห้องอนุบาล 
จ านวน 4 ตู้

57 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กส าหรับ 10,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง จัดเก็บเอกสารโรงเรียน บ้านตะบิงตีงี

ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ห้องพยาบาล จ านวน 1 ตู้
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58 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 300,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับเด็กอนุบาล บ้านตะบิงตีงี

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
59 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กตู้สูง 50,500        - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง บานเล่ือนกระจกส าหรับ บ้านตะบิงตีงี
เก็บเอกสารสารสนเทศ
ในห้องส านักงาน
ของโรงเรียน จ านวน 7 ตู้

60 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซ้ือท่ีนอนส าหรับเด็ก 200,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง นักเรียนอนุบาล บ้านตะบิงตีงี

จ านวน 40 ชุด 
61 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ทาสีอาคารเรียน 500,000      - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร สปช.105/29 บ้านตะบิงตีงี
และ สปช.3/9

62 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ พัฒนาและปรับปรุง 100,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร บรรยากาศในห้องสมุด บ้านตะบิงตีงี

โรงเรียน
63 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ติดต้ังผ้าม่าน ห้องประชุม 150,000      - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ห้องละหมาดส านักงาน บ้านตะบิงตีงี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้อง
ปฏิบัติการทางภาษา 403
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64 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ติดต้ังเหล็กดัดหน้า 50,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร อาคารเรียนและหลัง บ้านตะบิงตีงี

อาคารเรียน สปช. 3/9
65 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 24,000        - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง แบบเปิดประตู ขนาด บ้านตะบิงตีงี
1188x457x1830 mm.
จ านวน 3 ตู้

66 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 15,000        - - -  - กองการศึกษาฯ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 24 น้ิว 

จ านวน 3 เคร่ือง
67 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 10,000        - 450,000      -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ของข้าราชการครู บ้านตะบิงตีงี
68 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 16,000        - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ใบ บ้านตะบิงตีงี
69 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,200          - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง บ้านตะบิงตีงี
70 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - 200,000      - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง พร้อมการติดต้ัง บ้านตะบิงตีงี
ในห้องเรียนและห้อง
ปฏิบัติการต่าง ๆ
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71 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ 60,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และเคาเตอร์ระดับ บ้านตะบิงตีงี

หน้าต่างส าหรับห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

72 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าแร่ 11,000        - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ธรรมชาติ จ านวน  บ้านตะบิงตีงี

4 เคร่ือง

73 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 160,000      - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 25,000 BTU บ้านตะบิงตีงี

จ านวน 4 เคร่ือง
74 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ก่อสร้างห้องน้ า 500,000      - - -  - โรงเรียน

และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร (ตามแบบ อบจ.ปัตตานี บ้านตะบิงตีงี
ก าหนด)

75 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ก่อสร้างและ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 3,000,000    - - -  - โรงเรียน
และส่ิงก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร ขนาด 20X40X15 ม. บ้านตะบิงตีงี

(ตามแบบ อบจ.ปัตตานี
ก าหนด)

76 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000      - - -  - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ภายใน

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
จ านวน 1 เคร่ือง 405



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

77 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 25,800        - - -  - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง แบบต้ังโต๊ะ ส าหรับงาน ภายใน

ประมวลผล พร้อมชุด
โปรแกรมระบบ
ปฎิบัติการส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์

78 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 3,200          - - -  - หน่วยตรวจสอบ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 800 AV ภายใน

จ านวน 1 เคร่ือง
79 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์งานบ้าน จัดจ้างท าผ้าระบายพร้อม 195,000  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง งานครัว อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด
และผ้าม่านเวที 
(ม่านฉาก) พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 
พร้อมติดต้ังบนเวที
ห้องประชุม อบจ.ปน.

80 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร 18,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง

81 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ 3,000           -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง
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82 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีประชุม 76,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ประกอบด้วย

โต๊ะเข้ามุม จ านวน 1 ตัว
โต๊ะ จ านวน 4 ตัว
เก้าอ้ี จ านวน 16 ตัว

83 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 15,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง หมู่ 7 จ านวน 3 ชุด

84 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 8,500           -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง หมู่ 9 จ านวน 1 ชุด

85 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 13,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 

15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง
86 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโพเดียม 70,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด 
สูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
ฐานไม่น้อยกว่า  
40 x 40 ซม. 
ขอบข้างบนไม่น้อยกว่า 
40 x 50 ซม.
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87 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 50,100         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 3,000

Lumens และจอรับภาพ
ขนาด 100 น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด พร้อมติดต้ัง

88 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง 348,000       -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และวิทยุ ประชุม พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
เคร่ืองแอมป์พร้อม
อุปกรณ์ชุดไมค์ประชุม
ของประธานชุดไมค์
ประชุมของผู้เข้าร่วม
ประชุม

89 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 4,300           -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์
จ านวน 1 เคร่ือง

90 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองยนต์เบนซิน 19,000 - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง อเนกประสงค์ การศึกษาฯ
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91 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือวาล์วสวมเร็ว 75,000 - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง ทองเหลือง การศึกษาฯ

92 การศึกษา ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 196,400      - - -  - กอง
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 36,000 BTU การศึกษาฯ

จ านวน 2 เคร่ือง 
ขนาด 40,000 BTU 
จ านวน 2 เคร่ือง

93 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะข้างโซฟา จ านวน 7,200          - - -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง 2 ตัว ขนาด 

60 X 60 X 45 ซม.
โครงสร้างท าด้วยไม้

94 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถสุขาเคล่ือนท่ี 8,000,000     -  -  -  - กองช่าง
และการโยธา และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซลไม่น้อยกว่า 200
แรงม้า ภายในติดต้ัง
อุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ า
ครบชุด จ านวน 1 คัน

95 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 22,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ส าหรับงานประมวลผล 

และส่ิงก่อสร้าง แบบท่ี 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 1 เคร่ือง 409



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

96 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 240,000       -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 3.50 X 600 ม.
จ านวน 2 ซุ้ม
- กรอบรูปไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2.20 X 3.60 ม.
- ติดต้ังตราสัญลักษณ์
วปร. สูง 1.00 ม.
- ครุฑ ขนาด 30 ซม.
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง
ขนาด 1.00 ม.
- ฐานกรอบรูป ขนาด
3.50 X 1.40 ม.
- ป้ายทรงพระเจริญ
ไฟเบอร์กลาส ขนาด
0.36 X 2.00 ม.
- พระบรมฉายาลักษณ์
ขนาด 1.44 X 2.60 ม.
- โครงเหล็กยึดพ้ืนติดต้ัง
กรอบรูปและฐานรอง
ท้ังสองด้าน 410



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

97 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ 60,000         -  -  -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เครือข่าย (Router)
จ านวน 1 เคร่ือง
2. อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (L2 Switch)
จ านวน 1 เคร่ือง
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(NAS)
4. ตู้ส าหรับจัดเก็บ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ จ านวน
1 ตู้

411



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

98 อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ท่ีดิน ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมเรือ โดยการ 855,000       -  -  -  - กองช่าง
และการโยธา และส่ิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ซ่อมแซมเปลือกและ

โครงสร้างเรือพร้อม
ท าสีใหม่ท้ังล า ซ่อมเปล่ียน
เคร่ืองยนต์ ชนิดติดท้าย
4 จังหวะ ขนาด 140
แรงม้า จ านวน 2 
เคร่ืองยนต์ ซ่อมแซม
เทรลเลอร์ ส าหรับ
ลากจูงเรือ

99 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 48,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19 น้ิว) จ านวน 3 เคร่ือง 

100 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 15,200  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ  
การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 4 ชุด

412



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

101 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  - 30,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน แบบมีพนัก มีล้อ

และส่ิงก่อสร้าง และปรับระดับสูง-ต่ า 
จ านวน 5 ตัว

102 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน  - 32,500  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน แบบเหล็กปิดผิวด้วย

และส่ิงก่อสร้าง พีวีซี มี 3 ล้ินชัก ขนาด
1,200x692x740 mm.
จ านวน 5 ตัว

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

และส่ิงก่อสร้าง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี จ านวน 1 คัน

104 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์  - 1,490,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน และขนส่ง ปริมาตรกระบอกสูบ 

และส่ิงก่อสร้าง ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี
จ านวน 1 คัน

105 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน  - 20,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน แบบหนังโครงขาเหล็ก

และส่ิงก่อสร้าง ชุบโครเมียมปรับระดับ
สูง-ต่ า ได้ด้วยเกลียวหมุน
จ านวน 1 ตัว 413



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

หน่วยงาน
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งบประมาณ

106 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพระบรม  - 25,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน ฉายาลักษณ์สมเด็จ

และส่ิงก่อสร้าง พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร จ านวน 5 องค์

107 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ  - 43,000  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน (แบบต้ังพ้ืน) 

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
108 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)  - 957,000  -  -  - ส านักปลัดฯ

ท่ีดิน และขนส่ง ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
และส่ิงก่อสร้าง กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 
4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ
จ านวน 1 คัน

109 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้ า  - 5,300  -  -  - ส านักปลัดฯ
ท่ีดิน แรงดันสูง ขนาดแรงดัน 

และส่ิงก่อสร้าง 120 บาร์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด

414



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

110 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง  - 904,700       -  -  - กองกิจการสภาฯ
ท่ีดิน พร้อมชุดไมล์ประชุม

และส่ิงก่อสร้าง ส าหรับห้องประชุมสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมติดต้ัง
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
7.สายล าโพง ยาว 100 เมตร
จ านวน  1 ม้วน
8.ค่าบริการติดต้ัง 1 งาน 415



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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

111 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

112 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน  โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง เคร่ือง
113 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  - 7,900           -  -  - กองแผนฯ

ท่ีดิน  หรือชนิด LED ขาวด า 
และส่ิงก่อสร้าง ชนิด Network แบบท่ี 1 

(27 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เคร่ือง

114 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 2,500           -  -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน ขนาด 800 VA

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 1 เคร่ือง
115 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 7,600           -  -  - กองแผนฯ

ท่ีดิน ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง
และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ

การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 2 ชุด 416
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งบประมาณ

116 บริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000          3,000           -  -  - กองแผนฯ
ท่ีดิน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด

และส่ิงก่อสร้าง
117 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ - 32,000        - -  - กอง

ท่ีดิน ส าหรับงานส านักงาน การศึกษาฯ
และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง 
118 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ - 6,000          - -  - กอง

ท่ีดิน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด การศึกษาฯ
และส่ิงก่อสร้าง

119 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ - 7,600          - -  - กอง
ท่ีดิน ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง การศึกษาฯ

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

120 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ - 5,200          - -  - กอง
ท่ีดิน หรือชนิด LED ขาวด า การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง (18 นาที/หน้า)
จ านวน 2 เคร่ือง

417
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121 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า - 5,000          - -  - กอง
ท่ีดิน ขนาด 800 VA การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 เคร่ือง
122 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี - 13,500        - -  - กอง

ท่ีดิน จ านวน 3 ชุด การศึกษาฯ
และส่ิงก่อสร้าง

123 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาตู้เก็บเอกสารแบบ - 85,000        - -  - กอง
ท่ีดิน บานเล่ือนกระจก ขนาดกว้าง การศึกษาฯ

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

124 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือกระดานเซรามิค - 88,000        - -  - กอง
ท่ีดิน กรีนบอร์ด จ านวน 2 ชุด การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง
125 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก - 300,000      - -  - กอง

ท่ีดิน เล่น โรงเรียนบ้านเขาตูม การศึกษาฯ
และส่ิงก่อสร้าง

126 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามเด็ก - 300,000      - -  - กอง
ท่ีดิน เล่น โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง
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127 การศึกษา ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์กีฬา ซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - 300,000      477,800      - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง กลางแจ้ง ส าหรับติดต้ัง การศึกษาฯ

บริเวณสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
ปีงบประมาณ 2561
จ านวน 8 ชุด
ปีงบประมาณ 2562
จ านวน 12 ชุด

128 การศึกษา ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์กีฬา ซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ภายใน - - 1,000,000    - - กอง
และส่ิงก่อสร้าง บริเวณสนามกีฬากลาง การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
จ านวน 3 ชุด

129 การศาสนา วัฒนธรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับติดต้ัง - 780,000      - - กอง
และนันทนาการ ท่ีดิน ในสนามกีฬากลาง การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 520 ตัว
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130 การศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์ - 1,500,000    - -  - กอง
ท่ีดิน และเผยแพร่ วงจรปิด CCTV การศึกษาฯ

และส่ิงก่อสร้าง พร้อมติดต้ัง จ านวน6 ชุด
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
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131 สร้างความเข้มแข็ง หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า  - 11,000         -  -  - กองช่าง
ของชุมชน ท่ีดิน แบบหอยโข่ง 

และส่ิงก่อสร้าง ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้ าได้ 450 
ลิตรต่อนาที

132 สร้างความเข้มแข็ง หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือรถไถชนิดเดินตาม  - 66,000         -  -  - กองช่าง
ของชุมชน ท่ีดิน ขนาด 10 แรงม้า

และส่ิงก่อสร้าง
133 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 22,000        22,000        22,000         - กองช่าง

และการโยธา ท่ีดิน ส าหรับงานประมวลผล
และส่ิงก่อสร้าง แบบท่ี 1 (จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)
จ านวน 3 เคร่ือง

134 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 3,800          3,800          3,800           - กองช่าง
และการโยธา ท่ีดิน ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

และส่ิงก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิ
การใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) 
มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย
จ านวน 3 ชุด
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135 อุตสาหกรรม หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบสี  - 14,200         - 14,200         - กองช่าง
และการโยธา ท่ีดิน ส าหรับกระดาษขนาด

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

และการโยธา ท่ีดิน ขนาด 800 VA
และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 เคร่ือง

137 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา ติดต้ังกล้องวงจรปิด  - 2,112,600     -  -  - กองคลัง
ท่ีดิน และเผยแพร่ ภายในสถานีขนส่ง

และส่ิงก่อสร้าง ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
จ านวน 24 ตัว
-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 422
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(ต่อ) 1,920X1,080 pixel
-เคร่ืองส ารองไฟ 
UPS 3,000VA/2,100 W
-เคร่ืองส ารองไฟ UPS 
1KVA/600 W
-อุปกรณ์รวมชุดแปลง
สัญญาณรับ-ส่ง 
สัญญาณภาพ'และดาต้า
-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 423
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(ต่อ) -ระบบกราวด์กล้องพร้อม
อุปกรณ์การติดต้ัง
-ตู้ Rack 19" 42 U 
ลึก 90 ซม. พร้อมพัดลม 
และถานวางอุปกรณ์
-แขนเหล็กยึดกล้อง
 ขนาด1.50 เมตร
 วัสดุเหล็กชุบกาวาไนท์
-ตู้เหล็กซ้ิงค์(ตู้ Service 
BoX) พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง
-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
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(ต่อ) -อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic
-อุปกรณ์เก็บสาย Fiber
Optic ชนิดภายนอก Tray
-อุปกรณ์การติดต้ังท้ัวไป
เช่น ท่อเหล็ก ต่อตรง  
กล่องเก็บอุปกรณ์
-เสาเหล็กยึดกล้อง ขนาด
5 เมตร วัสดุเหล็กชุบ
กาวาไนท์และตู้เหล็ก
-ค่าแรงติดต้ังสาย 
และติดต้ังอุปกรณ์ระบบ
ดิจิตอลท้ังหด

138 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000         -  -  - กองคลัง
ท่ีดิน ส าหรับงานส านักงาน

และส่ิงก่อสร้าง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง 

139 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์  - 2,600           -  -  - กองคลัง
ท่ีดิน หรือชนิด LED ขาวด า 

และส่ิงก่อสร้าง (18 นาที/หน้า)
จ านวน 1 เคร่ือง
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140 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 2,500           -  -  - กองคลัง
ท่ีดิน ขนาด 800 VA

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

ท่ีดิน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด
และส่ิงก่อสร้าง

142 การพาณิชย์ หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ  - 3,800           -  -  - กองคลัง
ท่ีดิน ปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

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

143 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  -  - 1,200,000     -  - ส านักปลัดฯ
และส่ิงก่อสร้าง และเผยแพร่ CCTV พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 17 ชุด
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144 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถกระเช้า ส าหรับซ่อม  - - 2,900,000     -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง ไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์

ดีเซลไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
ติดต้ังแขนพับ 2 ตอน หมุน
ได้รอบตัวสูงไม่น้อยกว่า
15 ม. 

145 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบดขนาดเล็ก ชนิด  - - 250,000       -  - กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง และขนส่ง เดิมตาม ส าหรับบดสนาม

กีฬา ล้อเหล็ก 2 ล้อ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล แรงบดไม่
น้อยกว่า 2 ตัน มีระบบ
ส่ันสะเทือน

146 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือถังขยะพลาสติก  -  - 98,000         - 98,000        กองช่าง
การโยธา และส่ิงก่อสร้าง แบบมีล้อเข็นความ 120 ลิตร

จ านวน 40 ใบ
(แยกตามชนิดขยะถังขยะ
พลาสติกขนาดความจุ
80 ลิตร จ านวน 40 ใบ
(แยกตามชนิดขยะ)
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ

147 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะบุโฟเมก้า ขนาด  -  - 20,000         -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ขนาด 60 x 150 x 73 ซม.

จ านวน  10 ตัว

148 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก  -  - 18,000         -  - กองคลัง
และส่ิงก่อสร้าง ชนิดพลาสติก 1 ก๊อก 

149 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า  -  - 82,400         -  - กองช่าง
และการโยธา และส่ิงก่อสร้าง แบบท่อสูบน้ าพญานาค

ชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล
จ านวน 1 เคร่ือง

38,515,400    10,896,000    27,575,500    56,940,000    14,098,000    

428
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ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล 
  4.1 การติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ  ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดก าหนด
กรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.1 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน  และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  1.2 ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  1.3 ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
  1.4 ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ  
  1.5 ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
  1.6 ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
  1.7 การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมา
ใช้  หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ 
จะพิจารณา 
 2. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง  ดังนี้ 
  2.1 การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  2.2 การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
  2.3 การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนดโดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตาม
และประเมินผลโครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    1) ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    2) สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
    3) เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 
    4) ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและ  
ผู้ที่เกีย่วข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 
    5) ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    1) การใช้แบบสอบถาม 
    2) การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
    3) การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม  
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  4.3 สรุปผลการการพัฒนาท้องถิ่น          

รายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป ี 2559 

ประมาณการ 
ป ี 2560 

ประมาณการ 
ป ี 2561 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 8,995,842.72 12,120,000.00 9,300,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

853,861.41 1,060,000.00 1,000,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทร ัพย์สิน 8,417,838.91 8,310,000.00 10,500,000.00 
หมวดรายไดจ้ากธสารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

- - - 

หมวดรายไดเ้บ ็ดเตล ็ด 864,567.92 500,000.00 900,000.00 
หมวดรายไดจ้ากทุน 10,000.00 10,000.00 20,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 19,142,110.96 22,000,000.00 21,720,000.00 
รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจ ัดสรรให ้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษ ีจ ัดสรร 206,068,655.08 227,000,000.00 214,280,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

206,068,655.08 227,000,000.00 214,280,000.00 

รายได้ทีร่ัฐบาลอ ุดหน ุนให ้องค์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น 

   

เง ินอ ุดหน ุนท ั่วไป 86,695,254.00 98,983,500.00 154,000,000.00 
เง ินอ ุดหน ุนระบ ุว ัตถ ุประสงค ์ - 62,016,500.00 - 

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร 
ปกครองส ่วนท้องถ่ิน 

86,695,254.00 161,000,000.00 154,000,000.00 

รวม 311,906,020.04 410,000,000.00 390,000,000.00 
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รายจ่ายขององค์การบริหารจังหวัดปัตตานี 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ป ี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 11,910,645.55 18,832,700.00 16,724,600.00 
งบบ ุคลากร 77,256,658.63 104,465,300.00 102,781,600.00 
งบดำเน ินงาน 49,853,094.10 127,698,600.00 125,155,200.00 
งบลงท ุน 136,548,259.00 144,742,100.00 135,170,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 36,000.00 30,000.00 50,000.00 
งบเงินอุดหนุน 28,475,000.00 14,230,900.00 10,118,000.00 

รวมจ่ายจากประมาณการ 304,079,657.28 409,999,600.00 389,999,400.00 
  

    

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นการประเมินผลการน า
แผนพัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก
จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 กับจ านวนโครงการและงบประมาณท่ี
ด าเนินการจริงในปี  2557 ปรากฏผลดังนี้ 
 การประเมินผลเชิงปริมาณ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป   
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 313 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.45 โครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 34,208,354.83 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า การติดตั้งไฟฟ้า ก่อสร้างประปา ก่อสร้างสะพาน  
และจัดใหม้ีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 157 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ15.29 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 59,652,000.00 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557  จ านวน 86 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.30 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 14,004,000.00  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557  จ านวน 52 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  181,370.50 บาท   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน แหล่ง
โบราณวัตถ ุ
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 40 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงิ นงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น 19,492,011.20 บาท   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 24 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  8,526,000.00 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 6 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 0.00 บาท 
 การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ปัตตานี มีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 680 โครงการ ได้ด าเนินการจริง 
จ านวน 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 การประเมินประสิทธิผลของแผนในเชิงคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว  พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จากการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการช่วยเหลือนักเรียน เยาวชน ด้านจริยธรรม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอน การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขซึ่งการจากติดตามและประเมินความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจมากและ
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อยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ เยาวชน สตรี รู้จักบทบาท หน้าที่
ของตนเอง ใช้คุณธรรมและจริยธรรมมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า การติดตั้งไฟฟ้า ก่อสร้างประปา ก่อสร้างสะพาน 
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจจากการด าเนินงานส่งผลท า
ให้ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน และอ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้ในปริมาณที่มากขึ้น สามารถเป็นช่องทางด้านการตลาดส าหรับผลผลิตการเกษตร ส่งผลให้เศรษฐกิจ
เกิดการขยายตัวในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน 
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพ้ืนที่มีน้ าบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การท าการเกษตรเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืน ท าให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ตาม
หลักการที่ถูกต้อง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี เศรษฐกิจมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน แหล่ง
โบราณวัตถุ จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้
นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด จากการด าเนินโครงการท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความ
สมานฉันท์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นความรัก ความเมตตา 
เอ้ืออาทรต่อกันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส าหรับการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ เพ่ือเตรียมความพร้อมได้
ด าเนินงานไปแล้วในปี  2556  
 การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นการประเมินผล การน า
แผนพัฒนาประจ าปี ไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจาก
จ านวนโครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 กับจ านวนโครงการและงบประมาณท่ี
ด าเนินการจริงในปี 2558 ปรากฏผลดังนี้ 
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 การประเมินผลเชิงปริมาณ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครวั พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป   
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 355 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.75 โครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  41,995,983.73 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า การติดตั้งไฟฟ้า ก่อสร้างประปา ก่อสร้างสะพาน 
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 209 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 38,842,000.00 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 100 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.00  ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  23,083,950.00 บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 48 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 110,725.00 บาท     
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน แหล่ง
โบราณวัตถ ุ
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 47 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.15 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 12,972,883.00 บาท  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2558  จ านวน  22  โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น 217,411.00 บาท 
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 การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีมีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 792 โครงการ ได้ด าเนินการจริง  
จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการทั้งหมดท่ีได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป จากการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการช่วยเหลือนักเรียน เยาวชน ด้านจริยธรรม ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียน
การสอน การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสตรี ครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี และการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก้ไขซึ่งจากการติดตามและประเมินความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจมากและ
ต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ เยาวชน สตรี รู้จักบทบาท หน้าที่
ของตนเอง ใช้คุณธรรมและจริยธรรมมาปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างรู้เท่าทัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า การติดตั้งไฟฟ้า ก่อสร้างประปา ก่อสร้างสะพาน 
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจจากการด าเนินงานส่งผลท า
ให้ประชาชนสามารถสัญจรเดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้าน  และอ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิต     
ทางการเกษตรได้ในปริมาณที่มากขึ้นสามารถเป็นช่องทางด้านการตลาดส าหรับผลผลิตการเกษตรส่งผลให้
เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวในชุมชน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุน
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากการด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ าในช่วงหน้าฝน 
ป้องกันน้ าท่วม ป้องกันการตื้นเขิน และขยะมูลฝอยขวางทางน้ า ช่วยให้การท าการเกษตรในพ้ืนที่มีน้ าบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง  เช่น การท าการเกษตรเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นการส่งเสริมให้อาชีพเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  จากการ
ด าเนินงานเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืน ท าให้กลุ่มอาชีพมีความรู้ตาม
หลักการที่ถูกต้อง เกิดความเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี เศรษฐกิจมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน แหล่ง
โบราณวัตถุ จากการด าเนินงานท าให้ประชาชนมีสนามกีฬาส าหรับออกก าลังกายที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้
นักเรียนหันมาเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ส่งเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด จากการด าเนินโครงการท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความ



437 
 

สมานฉันท์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักธรรมของแต่ละศาสนาที่เน้นความรัก ความเมตตา 
เอ้ืออาทรต่อกันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 66.98 31.25 1.77 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 60.00 31.25 8.75 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 58.02 41.67 0.31 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 50.94 41.67 7.39 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 55.00 41.67 3.33 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 65.00 31.25 3.75 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

63.02 31.25 5.73 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.00 20.83 9.17 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71.98 20.83 7.19 

ภาพรวม 62.32 32.41 5.27 
(จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 960 คน ชาย 395 คน หญิง 565 คน) 
  4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    1) ในการจัดท าโครงการบางเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการสร้างถนนบาง
สายเกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2) เกิดการรุกล้ าพ้ืนที่ในเขตสายทาง 
    3) เกิดการทับซ้อนในบางโครงการกับหน่วยงานอ่ืน 
   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    1) จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการพัฒนามา
จากการประชาคมส ารวจสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ด้วยข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ
จึงไม่สามารถท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ จึงไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
    2) ประชาชนยังไม่ทราบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี       
ในขอบเขตที่สามารถด าเนินการได้  
    3) การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในบางในยุทธศาสตร์ยัง
ด าเนินการได้น้อยและบางยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ด าเนินโครงการ จึงเห็นควรทบทวนโครงการที่ยังไม่ด าเนินการมา
พิจารณาด าเนินการในปีถัดไป และให้มีการตั้งงบประมาณและโครงการให้เหมาะสม  อย่าให้เหลื่อมล้ ากันมาก
เกินไป 
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    4) จากการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีโครงการบรรจุในแผนเป็นจ านวนมาก ไม่สมดุลกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรอย่างแท้จริง 
จึงควรวิเคราะห์และคัดเลือกโครงการให้เหมาะสม และด าเนินการตามแผนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50  
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