
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2563) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

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

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

 

 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 4/2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
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(ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

แก้ไข (ครั้งที ่4/2563) 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
โทรศัพท์/โทรสาร  0-7333-6560 
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http://www.pattanipao.go.th/


ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 174 กองแผน หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก แก้ไขหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก

กองแผนและงบประมาณ กองการศึกษาศาสนา ให้สอดคล้องตามภารกิจ

และวัฒนธรรม และอ านาจหน้าท่ี

2 โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย 327 กองช่าง 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน จ าแนกแผนงานให้เป็นไปตามรูปแบบ

ชุมชนจังหวัดปัตตานี ของชุมชน งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

3 โครงการก าจัดขยะอันตราย 327 กองช่าง 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน จ าแนกแผนงานให้เป็นไปตามรูปแบบ

ของชุมชน งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการบริหารจัดการของเสีย 327 กองช่าง 3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน จ าแนกแผนงานให้เป็นไปตามรูปแบบ

อันตรายรวมจังหวัดปัตตานี ของชุมชน งบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

5 โครงการขุดคลอกคลองส่งน  า 12 กองกิจการสภาฯ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

เพ่ือท านาเกลือและปรับพื นท่ีบริเวณ วงเงิน 1,300,000 บาท วงเงิน 1,300,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

นาเกลือ หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก กับสภาวะปัจจุบัน

กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ และกองช่าง

6 โครงการปรับพื นท่ียกคันนาเกลือบริเวณ 12 กองกิจการสภาฯ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหา

หน้าถนนทางหลวงและบริเวณริมสันเข่ือน วงเงิน 1,724,000 บาท วงเงิน 1,724,000 บาท ของประชาชน ให้สอดคล้อง

อ่าวปัตตานี หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก กับสภาวะปัจจุบัน

กองกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ และกองช่าง

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 4/2563 )

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  30  มิถุนำยน 2563

ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ



ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

กำรแก้ไข
ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ

7 โครงการจิตอาสาเพ่ือการ 378 กองแผน หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบหลัก แก้ไขหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก

พัฒนาล าน  ากับชีวิตบน กองแผนและงบประมาณ กองช่าง ให้สอดคล้องตามภารกิจ

วิถีแห่งความพอเพียงเพ่ือ และอ านาจหน้าท่ี

ประโยชน์และความสุข

ของประชาชน

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
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   1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 174 โครงการล าดับท่ี 16

1 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 4/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

แก้ไข

โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือวางรากฐาน  -จัดอบรมแกนน าเยาวชน 200,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษาฯ

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

รวม จ านวน 1 โครงการ 200,000        500,000        500,000        500,000        500,000        
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ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 327 โครงการล าดับท่ี 1

   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

แก้ไข

   3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)
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ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 327 โครงการล าดับท่ี 2

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

แก้ไข

   3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)
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ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 327 โครงการล าดับท่ี 3

   3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

แก้ไข

   3.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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 200,000         1,200,000       2,300,000       1,800,000       1,810,260       

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
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   5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 12 โครงการล าดับท่ี 1

1 โครงการขุดคลอกคลอง -เพ่ือป้องกันล าคลอง ขุดลอกคลองส่งน้ า  -  - 1,300,000    - - ล าคลองได้รับการ -ล าคลองไม่ต้ืนเขิน กองกิจการสภาฯ

ส่งน้ าเพ่ือท านาเกลือ ต้ืนเขิน ขนาดปากคลองกว้าง ขุดลอก จ านวน 1 แห่ง -น้ าในล าคลองไม่เน่าเสีย

และปรับพ้ืนท่ีบริเวณ -เพ่ือให้น้ าทะเลไหล ไม่น้อยกว่า 4.00-5.00 ม. -เกษตกรมีแหล่งน้ า

นาเกลือ และถ่ายเทได้สะดวก ยาว 1,670.00 ม. เพียงพอต่อการประกอบ

-ให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม. อาชีพ

ต่อการประกอบอาชีพ ปรับพ้ืนท่ีนาเกลือ

ไม่น้อยกว่า 96,250 ม.

แก้ไข

โครงการขุดคลอกคลอง -เพ่ือป้องกันล าคลอง ขุดลอกคลองส่งน้ า  -  - - 1,300,000    - ล าคลองได้รับการ -ล าคลองไม่ต้ืนเขิน กองกิจการสภาฯ

ส่งน้ าเพ่ือท านาเกลือ ต้ืนเขิน ขนาดปากคลองกว้าง ขุดลอก จ านวน 1 แห่ง -น้ าในล าคลองไม่เน่าเสีย กองช่าง

และปรับพ้ืนท่ีบริเวณ -เพ่ือให้น้ าทะเลไหล ไม่น้อยกว่า 4.00-5.00 ม. -เกษตกรมีแหล่งน้ า

นาเกลือ และถ่ายเทได้สะดวก ยาว 1,670.00 ม. เพียงพอต่อการประกอบ

-ให้มีแหล่งน้ าเพียงพอ ลึกไม่น้อยกว่า 3.00 ม. อาชีพ

ต่อการประกอบอาชีพ ปรับพ้ืนท่ีนาเกลือ

ไม่น้อยกว่า 96,250 ม.

พิกัดโครงการ

ละติจูด 6.889701

ลองติจูด 101.276681

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
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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

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (คร้ังท่ี 3/2563) หน้าท่ี 12 โครงการล าดับท่ี 2

2 โครงการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ปรับพ้ืนท่ีคันนาเกลือ  -  - 1,724,000     -  - คันนาเกลือได้รับการ ท่ีดินนาเกลือมีภูมิทัศน์ กองกิจการสภาฯ

ยกคันนาเกลือบริเวณ การพัฒนาท่ีดินนาเกลือ ขนาดกว้าง 4.00-5.00 ม. ปรับพ้ืนท่ี จ านวน ท่ีสวยงามเป็นแหล่ง

หน้าถนนทางหลวง ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ยาวไม่น้อยกว่า 1,420 ม. 1 แห่ง ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

และบริเวณริมสันเข่ือน เชิงอนุรักษ์ ยกระดับ สูง 1.00 ม. ของจังหวัดปัตตานี

อ่าวปัตตานี พ้ืนท่ีท่ีดินนาเกลือ

ให้ได้มาตรฐาน 

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

และใช้พ้ืนท่ีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน

แก้ไข

โครงการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย ปรับพ้ืนท่ีคันนาเกลือ  -  - - 1,724,000     - คันนาเกลือได้รับการ ท่ีดินนาเกลือมีภูมิทัศน์ กองกิจการสภาฯ

ยกคันนาเกลือบริเวณ การพัฒนาท่ีดินนาเกลือ ขนาดกว้าง 4.00-5.00 ม. ปรับพ้ืนท่ี จ านวน ท่ีสวยงามเป็นแหล่ง กองช่าง

หน้าถนนทางหลวง ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ยาวไม่น้อยกว่า 1,420 ม. 1 แห่ง ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

และบริเวณริมสันเข่ือน เชิงอนุรักษ์ ยกระดับ สูง 1.00 ม. ของจังหวัดปัตตานี

อ่าวปัตตานี พ้ืนท่ีท่ีดินนาเกลือ พิกัดโครงการ

ให้ได้มาตรฐาน ละติจูด 6.889701

มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ลองติจูด 101.276681

และใช้พ้ืนท่ีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน

รวม จ านวน 2 โครงการ - - - 3,024,000       -
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   6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 378 โครงการล าดับท่ี 1

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนท่ีน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
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2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

แก้ไข

โครงการจิตอาสาเพ่ือการ  -เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมให้ความรู้และ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ  -ประชาชนได้ร่วมเฉลิม กองช่าง

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

รวม จ านวน 1 โครงการ 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        
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