
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65) แก้ไข (ครั้งท่ี 5/2563) 
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 5/2563) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข 
(ครั้งที่ 5/2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ผู้สนใจสามารถขอ
รายละเอียดได้ที่กองแผนและงบประมาณ  องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
 

ประกาศ ณ วันที่   17    สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

   (นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

แก้ไข (ครั้งที ่5/2563) 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 
 
 

กองแผนและงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
โทรศัพท์/โทรสาร  0-7333-6560 

www.pattanipao.go.th 

http://www.pattanipao.go.th/


ล ำดับ ส่วนรำชกำร

ท่ี ท่ีรับผิดชอบ ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ เหตุผลท่ีขอแก้ไขและเปล่ียนแปลง

1 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจร 19 กองช่าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แก้ไขช่ือโครงการให้ถูกต้อง

แอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0029 ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ตามข้อเท็จจริง

บ้านนอก-บ้านกะดี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สาย ปน.ถ1-0029 บ้านนอก - สาย ปน.ถ1-0029 บ้านนอก -

บ้านดี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี บ้านกะดี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

กำรแก้ไข

บัญชีสรุปขออนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดโครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 5/2563 )

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ลงวันท่ี  17  สิงหำคม 2563

(นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี)

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ล ำดับท่ีและช่ือโครงกำร หน้ำ



   2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข้อความเดิมตามแผนฯ (พ.ศ.2561 - 2565) เปล่ียนแปลง (คร้ังท่ี 6) หน้าท่ี 19 โครงการล าดับท่ี 1

1 โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  - 2,050,000    9,000,000     - 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.ถ1-0029 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ้านนอก - บ้านดี ยาว 820 ม. 

อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

6,560 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ 

ละติจูด 6.823944

ลองติจูด 101.479028

จุดส้ินสุด  

ละติจูด 6.826158

ลองติจูด 101.472092

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดปัตตานี

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (คร้ังท่ี 5/2563)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

โครงการเสริมผิวถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้ เสริมผิวถนนลาดยาง  -  - 2,050,000    9,000,000     - 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.ถ1-0029 ปลอดภัย  กว้าง 6.00 ม.

บ้านนอก - บ้านกะดี ยาว 820 ม. 

อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ไหล่ทางข้างละ 

1.00 ม.หนา 0.04 ม. 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

6,560 ตร.ม.

จุดเร่ิมต้นโครงการ 

ละติจูด 6.823944

ลองติจูด 101.479028

จุดส้ินสุด  

ละติจูด 6.826158

ลองติจูด 101.472092

รวม จ านวน 1 โครงการ -               -               2,050,000      9,000,000      -               
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