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บทน ำ 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการด าเนินกิจกรรม         
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
 

         หน้ำ 
ส่วนที่ 1  
          บทน า 

สารบัญ 
          บันทึกหลักการและเหตุผล        1 

 
ส่วนที่ 2 

ผ.07  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       2 
ผ.01  รายละเอียดโครงการพัฒนา       4 



หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 3/2563) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

--------------------------------- 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
เรียบร้อยแล้วนั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และด าเนินตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3/2563) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

…………………………………………. 



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 - - - - - - - - - - -       -                  

  1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - -       -                  

  1.3 แผนงานการศึกษา 1          1,200,000       1          1,200,000       1          1,400,000       1          1,400,000       1          1,400,000       5          6,600,000         

  1.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  

  1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  

  1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  

  1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  

  1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - -       -                  

  1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - -       -                  

  1.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  

  1.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  

  1.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม 1         1,200,000      1         1,200,000      1         1,400,000      1         1,400,000      1         1,400,000      5         6,600,000        

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

แบบ ผ.01

2 



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 - - - - - - - - - - -       -                  

  2.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - -       -                  

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - -       -                  

  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  

  2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - -       -                  

  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - - - - - - - - - - -       -                  

  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -       -                17        172,874,000    - - 17        172,874,000      

  2.10 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - -       -                  

  2.11 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - -       -                  

  2.12 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - -       -                  

รวม -      -               -      -               -      -               17       172,874,000   -      -               17       172,874,000     
รวมท้ังส้ิน 1          1,200,000        1          1,200,000        1          1,400,000        18         174,274,000     1          1,400,000        22         179,474,000      

รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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   1.3 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 129 ล าดับท่ี 8

1 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

เปล่ียนแปลง

โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เด็กและเยาวชน 1,200,000   1,200,000   1,400,000   1,400,000   1,400,000   นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนได้รับ กอง

แห่งชาติ และเยาวชนได้แสดงออก ในจังหวัดปัตตานี ได้รับความรู้ ความรู้ ประสบการณ์ การศึกษาฯ

ถึงความสามารถ จ านวน 10,000 คน และประสบการณ์เพ่ิมข้ึน และความสนุกสนาน 

ของตนเองและเพ่ือให้เด็ก จากการเข้าร่วมกิจกรรม

เยาวชน ได้รับความรู้

ประสบการณ์ มีความ

สนุกสนานในการเข้าร่วม

กิจกรรม

รวม จ านวน 1 โครงการ 1,200,000     1,200,000     1,400,000     1,400,000     1,400,000     
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   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 231 ล าดับท่ี 75

1 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

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 3/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

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

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

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

บ.เขาวัง - บ.ปูลากาซิง ยาว 4,267 ม. 

อ.มายอ  จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

34,136  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 59.4 

E 101 22 47.8

จุดส้ินสุด  
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

N 06 39 45.1 

E 101 19 06.2

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 265 ล าดับท่ี 192

2 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

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

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

บ.โคกโหนด - ยาว 3,230 ม. 

บ.ควนแปลงงู ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

25,840 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 43 04.0 

E 101 12 50.0

จุดส้ินสุด  

N 06 41 40.9 

E 101 13 13.2

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 215 ล าดับท่ี 26

3 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.

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีความสะดวก 

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร คอนกรีต จ านวน 1 สาย รวดเร็วและปลอดภัย

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

บ.บางตาหยาด - ยาว 900 ม. 

บ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น ไหล่ทางข้างละ 

จ.ปัตตานี 1.00 ม. หนา 0.04 ม. 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

7,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 44.8 

E 101 39 30.3

จุดส้ินสุด  

N 06 40 17.0 

E 101 39 45.2

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 210 ล าดับท่ี 7

4 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

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 20,480,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0040 ปลอดภัย  กว้าง 5.00-6.00 ม.

บ.กะลูแป - ยาว 7,900 ม. 

บ.โต๊ะชูด หนา 0.04 ม.
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

41,900 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 34.7 

E 101 32 55.9

จุดส้ินสุด  

N 06 40 52.0 

E 101 29 09.4

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 293 ล าดับท่ี 239

5 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
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

จุดส้ินสุดโครงการ

N 06 36 25.7

E 101 29 21.5

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

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

หลวงหมายเลข 4092- ยาว 1,509 ม. 

บ.บือแนลาแล อ.กะพ้อ ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

12,072 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 36 01.2 

E 101 28 48.4

จุดส้ินสุด

 N 06 36 25.7 

E 101 29 21.5

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 212 ล าดับท่ี 15

6 โครงการเสริมผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,830,000    -  -  -  - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ถนนในการคมนาคม คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

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.

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0047 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.ปูแลปูโล๊ะ - ยาว 3,190 ม. 

บ.บาซาเวาะเซ็ง ไหล่ทางข้างละ 

อ.มายอ - อ.ยะรัง  0.00-1.00 ม.

จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

24,200 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 45 17.8 

E 101 17 35.9

จุดส้ินสุด  

N 06 44 02.8 

E 101 18 36.7
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 289 ล าดับท่ี 235

7 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

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

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

บ.ป่าไร่ - บ.ควนโนรี ยาว 3,541 ม. 

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

21,246  ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 39 40.7 

E 101 11 01.7

จุดส้ินสุด  

N 06 41 28.2 

E 101 11 19.1

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 322 ล าดับท่ี 292

8 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.

เปล่ียนแปลงแผน

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

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต จ านวน 1 สาย สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร ตามแบบ อบจ.ก าหนด เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0062 ปลอดภัย กว้าง 6.00 ม.

บ.ช้างไห้ออก - บ.ตุปะ ยาว 2,832 ม. 

15 



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

22,656 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 40 34.2 

E 101 10 13.8

จุดส้ินสุด  

N 06 41 30.3 

E 101 13 19.1

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 291 ล าดับท่ี 237

9 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
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

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

เปล่ียนแปลงแผน

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

เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ถนนลาดยางผิวจราจร จราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

ผิวจราจรแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต จ านวน 1 สาย เดินทาง

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

ปน.ถ1-0069 ยาว 3,300 ม.

บ.ทุ่งนเรนทร์ - ไหล่ทางข้างละ 

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

จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

26,400 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

N 06 48 25.7 

E 101 07 25.1

จุดส้ินสุด  

N 06 49 59.5 

E 101 04 18.3

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 216 ล าดับท่ี 27

10 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

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนน ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

/เสริมผิวถนนลาดยาง ถนนในการคมนาคม ลาดยางผิวจราจร  -  -  - 11,170,000    - ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

ผิวจราจรแอสฟัลต์ มีความสะดวก รวดเร็ว แอสฟัลต์คอนกรีต เดินทาง

คอนกรีต สาย ปลอดภัย  ผิวจราจรกว้าง 

ปน.ถ1-0057 6.00 ม. ยาว 5,582 ม.

บ.วังกว้าง - บ.เป้ียะ หนา 0.04 ม.

อ.แม่ลาน  จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  

33,492 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 41 40.8 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

E 101 13 14.0

จุดส้ินสุด  

N 06 42 09.8 

E 101 15 55.5

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 246 ล าดับท่ี 132

11 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

เปล่ียนแปลงแผน

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

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ปน.ถ1-0043 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ.เกาะบาตอ - ยาว 5,375 ม. 

บ.บาโงยะหา ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

43,000 ตร.ม.
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 38 30.1

E 101 18 41.1

จุดส้ินสุด  

N 06 30 03.9 

E 101 21 41.3

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 209 ล าดับท่ี 2

12 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

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 8,896,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต เดินทาง

ปน.ถ1-0027 ปลอดภัย  ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

บ.ดาลอ - บ.ปาเส ยาว 3,368 ม. 

อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. 

หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

26,994 ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 48 05.0 

E 101 24 28.1

จุดส้ินสุด  

 N 06 48 06.4 

E 101 22 24.7

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 209 ล าดับท่ี 1

13 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.

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการซ่อมสร้าง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 3,583,000     - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0075 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม. 

บ.จะบังโต๊ะกู-บ.สาบัน ยาว 980 ม. 

อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

7,840 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 49 20.4 

E 101 25 19.8

จุดส้ินสุด  

N 06 49 48.1 

E 101 25 20.6

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 256 ล าดับท่ี 160

14 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.

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ถนน เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 16,496,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ในการคมนาคมมีความ ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0086 กว้าง 6.00 ม. 

บ.ทุ่งเค็ต-บ.บางเก่า ยาว 6,442 ม. 

อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

51,536 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 42 50.8 

E 101 36 45.6

จุดส้ินสุด  

N 06 46 02.0 

E 101 35 21.5

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 246 ล าดับท่ี 130

15 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

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 11,050,000    - ร้อยละ 80 ของประชาชน ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ ท่ีสัญจรได้รับประโยชน์ สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร เดินทาง

ถนนสาย ปน ถ.1-0029 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

บ.นอก-บ.กะดี ยาว 4,235 ม. 

ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ ไหล่ทางข้างละ 

ต.จะรัง อ.ยะหร่ิง 1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

จ.ปัตตานี พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

33,880 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 49 26.2 

E 101 28 44.5

จุดส้ินสุด  

N 06 51 10 

E 101 25 26.4

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 296 ล าดับท่ี 242

16 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
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

E 101 31 35.1

จุดส้ินสุดโครงการ

N 06 47 13.8

E 101 30 52.5

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  -  - 4,803,000    - เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนลาดยางผิวจราจร ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

แอสฟัลต์คอนกรีต มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

สาย ปน.ถ1-0032 ปลอดภัย กว้าง 6.00 เมตร ตามแบบ อบจ.ก าหนด

บ้านท่าน้ าตะวันตก- ยาว 1,610 เมตร 

บ้านคอกกระบือ ไหล่ทางข้างละ 

อ าเภอปะนาเระ 1.00 เมตร 

จ.ปัตตานี หนา 0.04 เมตร 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

12,880 ตร.ม.

พิกัดโครงการ

จุดเร่ิมต้น 

N 06 47 40.3 

E 101 31 34.8

จุดส้ินสุด  

N 06 47 13.6 

E 101 30 52.5
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 326 ล าดับท่ี 299

17 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

เปล่ียนแปลงแผน

โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ ก่อสร้างถนนลาดยาง  -  -  - 12,420,000    - ก่อสร้างถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ลาดยางแอสฟัลต์ ถนนในการคมนาคม ผิวจราจรแอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต สะดวก รวดเร็วในการ

คอนกรีต สายบ้าน มีความสะดวก รวดเร็ว คอนกรีต ผิวจราจร จ านวน 1 สาย เดินทาง

ลูโบะซือละ ม.2,ม.3 ปลอดภัย กว้าง 5.00 ม. ตามแบบ อบจ.ก าหนด

ต.เกาะจัน - ต.ตรัง ยาว 4,400 ม. 

อ.มายอ จ.ปัตตานี หนา 0.04 ม.

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

22,000 ตร.ม.

พิกัดโครงการ จุดเร่ิมต้น 

N 06 43 02.5 

E 101 23 26.2

จุดส้ินสุด N 06 42 13.6 

E 101 21 31.7

รวม จ านวน 17 โครงการ - - - 172,874,000  -
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