แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี
พ ศ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๕๗
ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐)

คํานํา
ตามที่จังหวัดปัตตานีได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี๔ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ซึ่ง
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี เป็นแผนในลักษณะแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน(Rolling Plan)ซึ่งจะต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปีอย่างต่อเนื่องกันไป
จังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี(ก.บ.จ.ปน.) จึงได้
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี๔ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ตามแนวทางที่ก.น.จ. กําหนดดังนี้
(๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้ อมูลและจัดทําฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัยซึ่งได้แก่ข้อมูลด้าน
การเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมฯลฯของจังหวัดรวมทั้งสํารวจสภาพ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัด
(๒) ประเมินสถานภาพปัจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาจังหวัดด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัดอําเภอท้องถิ่นภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องโดยร่วมกันให้ความคิดเห็นต่อการจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัดโดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของจังหวัดได้แก่โอกาสและภัยคุกคามหรือข้อจํากัด
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัดได้แก่จุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดเพื่อตอบคําถามว่าปัจจุบัน
จังหวัดมีสถานภาพอยู่ณจุดใดโดยคํานึงถึงทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค และ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในกระบวนการจัดทําแผนฯ จังหวัดได้ดําเนินการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยแล้ว
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี (ก.บ.จ.ปน.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.
๒๕๖๐) โดยเห็นชอบวิสัยทัศน์ แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐาน
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
๓.๒สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร
๓.๓ สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
๓.๔พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ๔ ปีพ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับนี้
จึงมีความเหมาะสมในการเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาจังหวัดที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชน ในพื้นจังหวัดปัตตานีที่จะได้นําไปเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนาให้สอดคล้องเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย
แห่งแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี (ก.บ.จ.ปน.)
ตุลาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.๒๕๖๐)
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของจังหวัดปัตตานี
-สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐

๑

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
-สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๑๘

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๗๘

ส่วนที่ ๔ บัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.๑)
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ภาคผนวก
-สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดปัตตานี
-สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเวทีประชาคม
-คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี
(ก.บ.จ.ปน.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของจังหวัดปัตตานี
๑.๑ สภาพทัว่ ไป
1. ความเป็นมา
จังหวัดปัต ตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
เวลานาน เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะทําเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถ
กําบังคลื่นลมและเป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก
ประกอบกับปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่า และพืชพรรณธัญญาหาร
อื่นๆ สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับเมืองท่าอื่นๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จักในนาม
อาณาจักร ลังกาสุกะ หรือ หลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแต่ปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณ
เกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมา ระหว่างพุทธศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่บริเวณเมือง
โบราณยะรัง โดยมี เมืองโกตามหลิฆัย เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดดัง
ปรากฏร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาจํานวนมากกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร
จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18-19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อ ปะตานี มีเรือสินค้าจากชาติต่างๆ ได้แก่
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทํา
การค้าขายเป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้ําเปลี่ยน
ทางเดิน ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี (ต่อมาเรียก ปาตานี และ ปัตตานี ในที่สุด) ใน
เวลานั้นปัตตานี เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่สําคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จัก
ในชื่อ “ปาตานีดารุสลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2351 ปั ต ตานี แบ่ ง การปกครองออกเป็ น 7 หั ว เมื อง ได้ แ ก่ เมือ งตานี ยะหริ่ ง
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่
จะบังติกอ ติดกับแม่น้ําปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่น้ําบริเวณหัวตลาด
เป็นย่านชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดนี้ สําหรับหัว
เมืองอื่นสมัยเดียวกัน ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ระแงะเป็น
อําเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา
2. ลักษณะทางกายภาพ
2.1 ที่ตั้ ง จั งหวั ดปั ตตานี ตั้ง อยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็ นจั งหวั ดเดียวในกลุ่ ม จังหวั ดภาคใต้
ชายแดนที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กม. มีพื้นที่ประมาณ
1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่
2.2 อาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๑

แผนทีแ่ สดงทีต่ ั้งและอาณาเขต

2.3 สภาพภูมปิ ระเทศ แบ่งออกเป็น
-พื้นราบชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ทางตอน
เหนือและทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 -30 กิโลเมตร
มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอชายทะเล 6 อําเภอ ประกอบด้วยอําเภอ
หนองจิก อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไม้แก่น
-พื้นที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ําปัตตานีไหลผ่านที่ดินมีความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พื้นที่ในเขตอําเภอแม่ลาน อําเภอยะรัง อําเภอ
ยะหริ่ง อําเภอมายอ และอําเภอปะนาเระ
-พื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ส่วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพ้อ และทาง
ตะวันออกของอําเภอสายบุรี บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นพื้นที่ปลูกลองกอง ยางพารา
2.4 สภาพภูมิอากาศ
-ปริมาณน้ําฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตก
ตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เพราะอยู่ทางด้าน
ตะวันออกไม่มีภูเขาสูงใดกั้น จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ทําให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศ
มีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ทําให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานี
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากเปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒ –
๒๕๕๖ ปริมาณน้ําฝนจะอยู่ในช่วง ๑,๕๖๒.๗ มิลลิเมตร ถึง ๒,๔๔๙.๙ มิลลิเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําฝน
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ในรอบ ๕ ปีอยู่ที่ ๑,๘๙๓.๕ มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย ๑๕๓ วัน ปีที่มีฝนตกมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วัดได้
๒,๔๔๙.๙ มิลลิ เมตร มี ฝนตก ๑๘๐ วั น ปีที่มีฝนตกน้อยที่สุ ดคื อปี พ.ศ.๒๕๕๒ วัดปริ มาณได้ ๑,๕๖๒.๗
มิลลิเมตร มีฝนตก ๑๔๐ วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ วัดได้ ๖๒๗.๒ มิลลิเมตร
เดือนที่มีฝนตกน้อยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วัดได้ ๓.๙ มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนสูงที่สุดใน ๑ วัน
วัดได้ ๒๗๔.๓ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่เกิดพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านจังหวัดปัตตานี
และพัดเข้าฝั่งที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
-อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลจึงได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากลมมรสุ ม อย่ า งเต็ ม ที่ คื อ ลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ จ ากมหาสมุ ท รอิ น เดี ย และลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทย ทําให้ได้รับไอน้ําและความชุ่มชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่สูงมากและ
อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและจะมีอากาศเย็นได้ในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒ –
๒๕๕๖ มีค่าอยู่ที่ ๒๗.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒.๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๓.๙
องศาเซลเซียส ในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒.๖ องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๓.๙๕ องศาเซลเซียสในรอบ ๕ ปี วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ ๓๗.๙ องศาเซลเซียส เมื่อวันที่
๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ และตรวจวัดอุณหภูมิต่ําสุดได้ ๑๙.๖ องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
๓. การปกครองและประชากร
๓.๑ การปกครอง แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น ๑๒ อําเภอ ๑๑๕ ตําบล ๖๔๒ หมู่บ้าน โดยมีหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๑๕ แห่ง (เทศบาลเมือง
๑ แห่ง,เทศบาลตําบล ๑๔ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ๙๘ แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่
๑ แห่ง ขนาดกลาง ๖๙ แห่ง และขนาดเล็ก ๒๘ แห่ง
ตารางที่ ๑ ขนาดพื้นที่และหน่วยการปกครองจังหวัดปัตตานี
อําเภอ
1.เมืองปัตตานี
2.ยะรัง
3.หนองจิก
4.โคกโพธิ์
5.ยะหริ่ง
6.ปะนาเระ
7.มายอ
8.สายบุรี
9.ทุ่งยางแดง
10.กะพ้อ
11.แม่ลาน
12.ไม้แก่น
รวม

เนื้อที่
(ตร.กม.)
96.837
183.952
231.526
339.414
196.829
144.058
216.136
178.424
114.970
93.815
89.194
55.201
1,940.356

ตําบล

หมู่บ้าน

อบต.

เทศบาล

ชุมชน

13
12
12
12
18
10
13
11
4
3
3
4
115

66
72
76
82
81
53
59
64
23
27
22
17
642

9
12
11
1๒
14
8
10
๙
4
3
3
3
9๘

2
1
2
๒
4
2
1
๑
1๕

1๘
20
3๘

ร้อยละของ
พื้นที่จังหวัด
4.99
9.48
11.93
17.49
10.14
7.42
11.14
9.20
5.93
4.83
4.60
2.84
-

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี
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3.2 โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด
การจั ด องค์ ก รราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค มี ห น่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม ดู แ ลของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง ยกเว้น
๒ กระทรวง ที่ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด คือ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หน่วยงานที่มีที่ตั้งสํานักงานในจังหวัดปัตตานี จําแนกได้ ๕ ประเภท ดังนี้
๑. หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน ๓๓ หน่วยงาน อยู่ในการกํากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๖๖ หน่วยงาน ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (กรมต้นสังกัด)
๓. หน่ ว ยงานส่ว นท้อ งถิ่ น จํ า นวน ๑๑๔ หน่ว ยงาน ประกอบด้ วย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
๑ แห่ง เทศบาล 1๗ แห่ง องค์การบริหารส่วนตําบล 9๖ แห่ง
๔. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๘ หน่วยงาน
๕. หน่วยงานอิสระ จํานวน ๙ หน่วยงาน
3.3 ประชากร ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 255๘ จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๖๘๙,๔๗๔ คน เป็นชาย
3๔๑,๕๔๓ คน เป็นหญิง ๓4๗,๙๓๑ คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี จํานวน
12๘,๐๑๒ คน รองลงมาได้แก่ อําเภอยะรัง จํานวน ๙๐,๖๙๕ คน และอําเภอยะหริ่ง จํานวน 8๕,๐๗๔ คน
อัตราความหนาแน่นของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 35๕ คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอที่มีความหนาแน่น
ของประชากรมากที่สุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,3๒๑ คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
ได้แก่ อําเภอยะรั ง มีอัตราเฉลี่ ย 4๙๓ คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อําเภอยะหริ่ง มี อัตราเฉลี่ย 4๓๒ คน ต่ อ
1 ตารางกิโลเมตร และอําเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อําเภอไม้แก่น มีอัตราเฉลี่ย 22๓ คน
ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรรายอําเภอในปี 255๘ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 255๘)
ที่

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อําเภอเมืองปัตตานี
อําเภอยะรัง
อําเภอหนองจิก
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอยะหริ่ง
อําเภอปะนาเระ
อําเภอมายอ
อําเภอสายบุรี
อําเภอทุ่งยางแดง
อําเภอกะพ้อ
อําเภอแม่ลาน
อําเภอไม้แก่น
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม
๖๒,๗๘๐ ๖๕,๒๓๒ ๑๒๘,๐๑๒
๔๕,๒๗๒ ๔๕,๔๒๓ ๙๐,๖๕๙
๓๙,๖๘๕ ๓๗,๑๘๑ ๗๖,๘๖๖
๓๒,๖๘๓ ๓๔,๓๔๘ ๖๗,๐๓๑
๔๒,๒๒๐ ๔๒,๘๕๔ ๘๕,๐๗๔
๒๒,๔๕๑ ๒๓,๑๗๐ ๔๕,๖๒๑
๒๘,๘๕๕ ๒๙,๗๖๗ ๕๘,๖๒๒
๓๓,๔๔๐ ๓๔,๖๗๔ ๖๘,๑๑๔
๑๑,๒๖๑ ๑๑,๗๓๒ ๒๒,๙๙๓
๘,๘๓๘
๘,๙๘๒ ๑๗,๘๒๐
๗,๙๙๔
๘,๒๙๖ ๑๖,๒๙๐
๖,๐๖๔
๖,๒๗๒ ๑๒,๓๓๖

ครัวเรือน
41,665
20,153
18,638
19,344
18,455
11,252
12,633
16,195
5,082
3,946
40,31
12,252

ความหนาแน่นของ
ประชากร/ตร.กม.
1,3๒๑
4๙๓
33๒
19๘
4๓๒
31๗
2๗๑
3๘๒
๒๐๐
1๙๐
1๘๓
22๓

๓๔๑,๕๔๓

183,646

๓๗๙

๓๔๗,๙๓๑

๖๘๙,๔๗๔

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
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แผนภูมแิ ท่ง แสดงจํานวนประชากรจังหวัดปัตตานีในห้วงเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558

จากแผนภู มิ แ สดงจํ า นวนประชากร พบว่ า แนวโน้ มอั ตราจํ านวนประชากรในช่ วงปี 2556-2560
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑.๐๘ และในปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗
ร้อยละ ๐.๔๗ ซึ่งสืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และอัตราการย้ายเข้าของ
ประชากร
4. ลักษณะทางสังคม
4.1 ด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี มีสถานบริการสาธารณสุข เพื่อรองรับในการให้การบริการ
ประชาชนครอบคลุมทุกอําเภอ และทุกตําบล เป็นสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 140 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 91.67 สูงกว่าประเทศ 25.99 ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 128 แห่ง
โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลปัตตานี ขนาด 466 เตียง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน
11 แห่ ง แยกเป็ น ขนาด 60 เตี ย ง 3 แห่ ง ขนาด 30 เตี ย ง 8 แห่ ง นอกจากนี้ มี โ รงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม คื อ โรงพยาบาลค่ ายอิ งคยุ ทธบริ หาร จํ านวน 30 เตี ยง และสั งกั ดกรมการแพทย์ คื อ
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติด ขนาด 110 เตียง โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 6,458 คน ซึ่งมี
สัดส่วนที่ต่ํากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คน แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานี
ยังขาดบุคลากรแพทย์จํานวนมาก ทําให้ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.255๗
ชื่อสถานบริการ

จํานวน
ประชากร
๑๒6,965

ขนาดเตียง

อัตราเตียงต่อ
จํานวนศูนย์
ประชากร
สุขภาพชุมชน
รพ.ปัตตานี,รพท.
466
2๘๕
๑๐
๘9,545
รพ.ยะรัง,รพช.
30
๓,๐๖๓
1๕
๗6,0๒๕
รพ.หนองจิก,รพช.
30
2,๑๑๒
15
๖๖,๖60
รพ.โคกโพธิ์,รพช.
30
2,2๐๘
12
๘4,221
รพ.ยะหริ่ง,รพช.
60
1,4๕๑
18
๔๕,387
รพ.ปะนาเระ,รพช.
30
1,5๔๐
14
๕๗,838
รพ.มายอ,รพช.
30
1,9๔๐
12
๖๗,421
รพ.สายบุรี,รพร.
60
1,๓๒๐
13
๒๒,๖๒๗
รพ.ทุ่งยางแดง,รพช.
30
7๑๒
3
๑๗,๔86
รพ.กะพ้อ,รพช.
30
5๔๓
6
๑6,037
รพ.แม่ลาน,รพช.
30
5๒๗
5
๑๒,๑99
รพ.ไม้แก่น,รพช.
๓๐
4๑๙
5
๖๘๒,๕๑๑
รวม
856
๘๐๗
128
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากรปี พ.ศ. 255๓-255๖
ประเภท
บุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค
จพง.สาธารณสุข
ชุมชน

ปี
2553
118
44
69
844

ปี
2554
119
46
51
1,852

ปี
2555
122
50
71
1,861

241

224

224

สัดส่วน :
สัดส่วน :
สัดส่วน :
สัดส่วน :
ปี
ประชากร
ประชากร
ประชากร ประชากร
255๖ ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 255๖
12๙
1:5,519
1:5,702
1:5,470 1:5,๓๕๘
๕๙ 1 :14,802 1 : 14,750 1 :13,347 1:๑๑,๗๑๖
7๒
๑:9,439
1:13,304
1:9,399 1 : 9,๖๐๐
1,๙๐๔
1:772
1:366
1:359
1 : 3๖๓
๓๑๑

1:2,702

1:3,029

1:2,979

1 : 2,๒๒๓

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
๔.๒ การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๒ และตามโครงสร้างใหม่
ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบการศึ ก ษานอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ย มีห น่ว ยงานรับ ผิด ชอบการดํ า เนิน งานด้ า น
การศึกษา ดังนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาก่อนประถม
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ ร่วมจัดการศึกษา จังหวัดปัตตานี มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖

โรงเรียน จํานวน 1,324 แห่ง จํานวนครู/อาจารย์/ผู้สอน จํานวน 16,629 คน นักเรียน/นักศึกษาและ
ผู้เรียน จํานวน 284,337
คน อัตราส่วนของครู/อาจารย์/ผู้สอน ๑ คน ต่อนักเรียน ๑7 คน
รายละเอียดจําแนกได้ดังนี้ ดังนี้
ตารางที่ ๕ แสดงสถานศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
สังกัด
๑. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต
๑,๒,๓
๒. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
๓. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคู่ศาสนา
- โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียว
- โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
- สถาบันปอเนาะ
- ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)
๔. สังกัดกรมอาชีวศึกษา
๕. สังกัดอุดมศึกษา
๖. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ
๗. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม

จํานวน
สถานศึกษา
๓๒๑

จํานวน (คน)
จํานวนครู/ จํานวนนักเรียน/
อาจารย์
นักศึกษา
๔,๐๗๐
๖๗,๔๔๓

อัตราส่วน
นักเรียน/ครู
16:1

๑๗

๕๓๒

๙,๗๐๘

18:1

๓๕
๕๒
๒๙
๑
๒๑๔
๖๓๖

๑,๙๘๒
๔,๐๙๕
๑๓๓
๑๑
๖๘๖
๔,๐๖๔

๒๖,๗๔๑
๘๑,๐๓๒
๑,๘๓๐
๖๕
๑๗,๕๐๔
๕๗,๓๘๖

13:1
19:1
13:1
6:1
25:1
14:1

๖
๔
๒

๒๕๗
๕๔๙
๒๗

๔,๘๕๙
๑๒,๘๕๖
๕๒๔

19:1
23:1
19:1

๗
1,324

๒๒๓
16,629

๔,๓๘๙
284,337

19:1
17:1

4.3 การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ.255๘ จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น ๖๘๙,๔๗๔ คน
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน ๕๙๙,๓๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘6.๒๕
รองลงมาคือศาสนาพุทธ จํานวน ๙๖,๐๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑3.๗0 และนับถือศาสนาคริสต์/อื่น ๆ
จํานวน 35๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐5 มีมัสยิด จํานวน ๖๗5 แห่ง วัด จํานวน ๘3 แห่ง ที่พักสงฆ์ จํานวน
๙ แห่ง และโบสถ์คริสต์ จํานวน 5 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๗

ตารางที่ 6 การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

ปี พ.ศ.
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

ศาสนาพุทธ
จํานวน
ร้อยละ
ประชากร
๘๔,๑๐๗
๑๒.๗๒
๙๑,๗๙๑
๑๓.๗๐
๙๒,๗๒๑
๑๓.๗๐
๙๖,๐๒๘
๑๓.๗๐

ศาสนาอิสลาม
จํานวน
ร้อยละ
ประชากร
๕๗๖,๙๑๐ ๘๗.๒๕
๕๗๗,๘๑๑ ๘๖.๒๕
๕๘๓,๗๒๕ ๘๖.๒๕
๕๙๙,๓๘๒ ๘๖.๒๕

ศาสนาคริสต์/อื่น ๆ
จํานวน
ร้อยละ
ประชากร
๒๐๑
๐.๐๓
๓๕๙
๐.๐๕
๓๕๓
๐.๐๕
๓๕๗
๐.๐๕

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของผู้นับถือศาสนาต่างๆในจังหวัดปัตตานีประจําปี ๒๕๕๗

ที่มา : สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗)

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘

ตารางที่ 7 แสดงการนับถือศาสนาและศาสนสถานจังหวัดปัตตานี (แยกตามรายอําเภอ)
ศาสนาพุทธ
ประชากร ร้อยละ

ศาสนาอิสลาม
ประชากร ร้อยละ

๑. เมืองปัตตานี
๒. หนองจิก
๓. โคกโพธิ์
๔. ยะรัง
๕. ยะหริ่ง
๖. มายอ
๗. สายบุรี

๒๓,๔๔๘
๙,๐๐๙
๔๗,๒๒๑
๑,๗๗๓
๔,๖๙๕
๑,๑๔๘
๗,๓๘๓

๑๘.๕๙
๑๒.๐๘
๗๐.๙๙
๒.๐๐
๕.๖๑
๒.๐๐
๑๑.๐๒

๑๐๒,๓๓๓
๖๕,๕๗๐
๑๙,๒๙๗
๘๖,๘๗๗
๗๙,๐๐๑
๕๖,๒๓๙
๕๙,๖๑๐

๘๑.๑๓
๘๗.๙๒
๒๙.๐๑
๙๘.๐๐
๙๔.๓๙
๙๘.๐๐
๘๘.๙๘

๓๕๓
-

๐.๒๘
-

8
6
24
5
7
2
8

2

78

-

๘. ปะนาเระ
๙. ไม้แก่น
๑๐. กะพ้อ
๑๑. ทุ่งยางแดง
๑๒. แม่ลาน
รวม

๙,๕๐๙
๓,๒๐๗
๘๔๕
๔๑
๕,๙๘๙
๙๒,๗๒๑

๒๑.๐๙
๒๖.๕๓
๔.๘๗
๐.๑๘
๓๗.๖๒
๑๓.๗๐

๓๕,๕๗๘
๘,๘๘๒
๑๖,๕๐๖
๒๒,๓๕๒
๙,๙๓๓
๕๘๓,๗๒๕

๗๘.๙๐
๗๓.๔๗
๙๕.๑๓
๙๙.๘๒
๖๒.๓๘
๘๖.๒๕

๓๕๓

๐.๐๕

15
4
6
85

1
1
2
9

36
18
26
29
17
675

5

อําเภอ

ศาสนาคริสต์/อืน่ ๆ
ประชากร ร้อยละ

วัด

จํานวนศาสนสถาน
ที่พัก มัสยิด(จด โบสถ์
สงฆ์ ทะเบียน) คริสต์
1
66
5
79
1
60
107
91
1
68
-

ที่มา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗)

5. โครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ไฟฟ้า จังหวัดปัตตานีมีสํานักงานการไฟฟ้า ๒ สํานักงาน คือ ๑) สํานักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดปัตตานี รับผิดชอบพื้นที่อําเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแม่ลาน และ
๒) สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายบุรี รับผิดชอบพื้นที่อําเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุ่งยางแดง ไม้แก่น
กะพ้อ มีที่ทําการไฟฟ้าทั้งหมด ๑๒ แห่ง ปี พ.ศ.๒๕๕๗ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น๔๐๘,๒๑๔,๘๒๓.๓๖หน่วยและมี
จํ า นวนผู้ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง สิ้ น ๑,๒๘๔,๗๓๒ราย มี ก ารใช้ ก ระแสไฟฟ้ า ในพื้ น ที่ ค วบคุ ม กฟจ.ปั ตตานี จํ านวน
๓๑๔,๖๙๕,๔๖๘.๐๕หน่วย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๑,๒๓๗,๗๑๑ รายและการใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ควบคุม กฟอ.
สายบุรี จํานวน๙๓,๕๑๙,๓๕๕.๒๑หน่วย จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๔๗,๐๒๑ ราย
5.2 โทรศัพท์ จังหวั ดปัตตานีมี 2 หน่วยงานที่ให้บริการโทรศัพท์แ ก่ประชาชนในพื้นที่ ได้ แ ก่
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท์ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ทั้ ง สิ้ น ๒๙,๕๘๐ เลขหมาย เป็ น เลขหมายที่ มี ผู้ เ ช่ า จาก บริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน
๑๖,๙๘๗ เลขหมาย ในจํานวนนี้การใช้โทรศัพท์บ้านมีการเช่าเลขหมายมากที่สุด๑๑,๙๐๐เลขหมาย คิดเป็น
ร้อยละ ๗๑.๖๙ (ลดลงจากปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๐.๘๕)ของจํานวนเลขหมายทั้งหมด รองลงมาเป็นส่วนราชการ
หน่วยธุรกิจ เลขหมายสาธารณะ และเลขหมาย ท.ศ.ท. ตามลําดับ และมีเลขหมายของผู้ได้รับสัมปทาน คือ
บริษัท ทีทีแอนด์ที จํากัด(มหาชน) จํานวน ๔,๓๒๗ เลขหมายเลขหมายสําหรับการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
การให้บริการเครือข่ายครอบคลุมทั้งเครือข่าย AIS DTAC TRUE และ CDMA ทําให้ประชาชนในจังหวัด
ปัตตานีมีโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารอย่างสะดวกและรวดเร็ว
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙

5.3 ประปา จังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานหลักที่ให้บริการประปา จํานวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมือง
ปั ตตานี มี กํ าลั งการผลิ ตน้ํ าประปา 32,000 ลู กบาศก์ เมตร/วั น ให้ บริ การผู้ ใช้ น้ํ า จํ านวน 16,419 ราย
ครอบคลุมเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและพื้นที่นอกเขตเทศบาล ได้แก่ ผู้ใช้น้ําในพื้นที่ตําบลรูสะมิแล ตําบลบานา
และตําบลตะลุโบะ อําเภอเมืองปัตตานี และสํานักงานการประปาสายบุรี มีกําลังการผลิตน้ําประปา 1,920
ลูกบาศก์เมตร/วัน ให้บริการผู้ใช้น้ํา จํานวน 2,271 ราย ให้บริการผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลตะลุบัน และพื้นที่
บางส่วนของตําบลปะเสยะวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีมีครัวเรือนที่เข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ 11.55 ต่ํา
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 20.41 นอกจากนี้ พื้นที่จังหวัดปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค จํานวน 428 บ่อ และมีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน 276 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การให้บริการน้ําประปาของการประปาทั้ง 2 แห่ง และประปาหมู่บ้านยังไม่
ครอบคลุมครัวเรือนทุกหมู่บ้านชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการให้บริการ ร้อยละ 38.60 ซึ่งใกล้เคียงกับ
จังหวัดยะลา และนราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมร้อยละ 37.8 และ 36.7 ตามลําดับ
5.๔ การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย
ถนนจังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทาง
หลวงชนบทจังหวัดปัตตานี และแขวงการทางปัตตานี รวมทั้งสิ้น ๘๕๓,๖๗๕ กม. โดยเป็นถนนในความ
รับผิดชอบของสํานักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี ๓๗๑,๓๓๓ กม. เป็นถนนลาดยาง ๓๓๕,๘๕๒กม.
เป็นถนนลูกรัง ๓๓๑.๘๒๔กม.เป็นถนนคอนกรีต ๓.๖๕๗ กม. และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงการทาง
ปัตตานี ๔๘๒.๓๔๒ กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง๓๐๘.๖๑๑ กม. และเป็นถนนลูกรัง ๓๐๙.๗๕๒ กม. ในปี ๒๕๕๗
ระยะทางในความรับผิดชอบของสองหน่วยงานไม่เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด โดยมีถนนสายหลักที่สําคัญ
เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือถนน สาย ๔๓ เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา ถนนสาย ๔๑๐ และ ๔๑๘ เชื่อมต่อ
กับจังหวัดยะลา และถนนสาย ๔๒ เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนนอยู่ในสภาพดีใช้การได้ดีและมีความ
สะดวกในการสัญจร
ตารางที่ 8 แสดงระยะทางถนนของจังหวัดจําแนกตามหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและประเภทผิวจราจร
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ความ
ระยะทาง
ระยะทาง
ชนิดผิวทาง (กม.)
ชนิดผิวทาง (กม.)
รับผิดชอบ (กม.)
(กม.)
ลาดยาง
ลูกรัง คอนกรีต
ลาดยาง
ลูกรัง คอนกรีต
สนง.ทาง ๕๐๓.๗๙๑ ๔๔๗.๙๓๗ ๔๖.๔๕๙ ๙.๓๙๕ ๓๗๑.๓๓๓ ๓๓๕.๘๕๒ ๓๓๑.๘๒๔ ๓.๖๕๗
หลวง
ชนบท
จังหวัด
แขวงการ ๓๔๒.๙๗๔ ๓๑๗.๙๗๔ ๒๕.๐๕๐
๔๘๒.๓๔๒ ๓๐๘.๖๑๑ ๓๐๙.๗๕๒
ทาง
ปัตตานี
๘๔๖.๗๖๕ ๗๙๐.๙๑๑ ๔๖.๔๕๙ ๙.๓๙๕ ๘๕๓.๖๗๕ ๖๔๔.๔๖๓ ๖๔๑.๕๗๖ ๓.๖๕๗
รวม
ที่มา : สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานี/ แขวงการทางปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๘)
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รถไฟ จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อําเภอโคกโพธิ์ และอําเภอแม่ลาน โดยมีสถานีรถไฟ
สําหรับบริการจํานวน 6 สถานี โดยที่ตั้งของสถานีรถไฟปัตตานี ตั้งอยู่ที่อําเภอโคกโพธิ์ ระยะห่างจากตัวเมือง
จังหวัดปัตตานี ประมาณ 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
สนามบิ น จั งหวั ดปั ตตานี มี สนามบิ นพาณิ ชย์ 1 แห่ ง ขนาดทางวิ่ ง 40x1,400 เมตร ซึ่ ง เป็ น
สนามบินขนาดกลาง อยู่ที่อําเภอหนองจิก ปัจจุบันใช้ในราชการทหาร สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช้
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบ้านทอน)
ท่าเทียบเรือ จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือทางทะเลที่สําคัญตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมืองปัตตานี จํานวน
2 ท่า คือ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจ้าท่า
(เป็นท่าเทียบเรือน้ําลึก) และที่จอดพักเรือของกรมธนารักษ์ ซึ่งในอดีตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าชายฝั่งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาคใต้ และภาคอื่น ๆ เข้ามาขนถ่าย สัตว์
น้ํา และขนถ่ายสินค้า ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของร่องน้ํา ทําให้เรือบรรทุกสินค้า
เรือประมงขนาด 180 ตันกรอส ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี มี ๑๓ ที่ทําการไปรษณีย์ (ยกเว้นอําเภอ.แม่ลาน) ให้บริการ ครอบคลุม
พื้ น ที่ ทุ ก ตํ า บล/หมู่ บ้ า นของจั ง หวั ด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ป รั บ บทบาทมาให้ บ ริ ก ารในด้ า นสื่ อ สารโทรคมนาคม
(CAT Telecom) และบริการส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ทําให้ช่องทางการขนส่งสินค้าและการจําหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น
6. ทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้ สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่าตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2507 ทั้ ง สิ้ น ๙๙,๖๔๙ ไร่ ป่ า ไม้ ถ าวรตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
๒๕,๙๙๕.๓๗๕ ไร่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ 2 แห่ ง คื อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ บู โ ด-สุ ไ หงปาดี มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
๒๑๓,๑๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อําเภอกะพ้อ เนื้อที่ ๙,๖๐๗ ไร่) จังหวัดยะลา
และจังหวัดนราธิวาส และอุ ทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาว มี เนื้อที่ประมาณ ๔๓,๔๙๒ ไร่ ครอบคลุม ๓
จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี (อําเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ ๑๖,๓๑๒.๕๐ ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า ๑ แห่ง คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่
อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่สําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพื้นที่
ลุ่มน้ําขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก
หรือ IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพัก
หลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อค้าชาติต่างๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขายตั้ง
สถานีการค้า ทําให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือ
มากมายเป็นเวลานาน
อ่าวปัตตานีได้อํานวยประโยชน์ให้กับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพื้นบ้าน การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ท่ า เที ย บเรื อ เพื่ อ การคมนาคมขนส่ ง การพั ก ผ่ อ นเพื่ อ นั น ทนาการ การเป็ น ที่ ตั้ ง เขต
อุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป
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แหล่ งน้ํ าธรรมชาติ จั งหวั ดปั ตตานี มี แหล่ งน้ํ าตามธรรมชาติ ที่ อุ ดมสมบู รณ์ ซึ่ งมี ความสํ าคั ญต่ อ
เศรษฐกิจและการดํารงชีพของประชากร ได้แก่ แม่น้ําปัตตานี แม่น้ําสายบุรี คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู
และชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี ๑๑๖ กิโลเมตร
แหล่งน้ําชลประทาน จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานีของ
กรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ําเพื่อส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตร มีบานระบายน้ํา จํานวน 7 ช่อง สามารถ
ระบายน้ําสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ทําการบริหารจัดการน้ําร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ําบางลางของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการจัดสรรน้ําในลุ่มน้ํา เพื่อ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี
ประมาณ 300,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ํา) จํานวน 5 แห่ง ปริมาณน้ํา
ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนการใช้น้ําในพื้นที่เกษตรกรรม
7. การท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากความ
เจริญรุ่งเรืองทางการปกครองและการค้าในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติต่างๆ มาผสมผสานจน
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและกลมกลืน
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมาย
ได้แก่ เมืองโบราณยะรัง เมืองเก่ากรือเซะ–บานา วังเก่าสมัย 7 หัวเมือง กริชสกุลช่างปัตตานี จิตรกรรมบน
เรือกอและ (นาวาแห่งจิตวิญญาณ) จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่สวยงามวิจิตร จังหวัดปัตตานี ยังมีศาสนสถาน
ที่สวยงามทรงคุณค่า ได้แก่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ (วัดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืด) ศาลเจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ (มัสยิดคู่พระราชวังโกตาอีสตานา) มัสยิดดาโต๊ะ (มัสยิดร่วมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ)
มัสยิดกลางปัตตานี (ที่มีสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เป็นต้น
เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ตามหลักฐาน
เอกสารเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ” เป็นเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาดใหญ่ พื้นที่
ประมาณ 9 ตารางกิ โ ลเมตร ลั ก ษณะเมื อ งมี ก ารสร้ า งทั บ ซ้ อ นกั น ถึ ง 3 เมื อ ง คื อ เมื อ งโบราณบ้ า นวั ด
เมืองโบราณบ้านจาเละ และเมืองโบราณบ้านปราแว
มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คือ ระหว่าง พ.ศ.2121 ถึง 2136 ก่อสร้างเป็นแบบเสากลม ก่ออิฐถือปูนแบบตะวันออกกลางมี
หลังคาโดมซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนสายยะรัง-ปัตตานี ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มก่อสร้าง
ในปี พ.ศ.2497 ใช้้เวลาก่อสร้างประมาณ 9 ปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทําพิธีเปิดใช้
มัสยิดกลางปัตตานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2506 โครงสร้างมัสยิดมีลักษณะสวยงามยิ่ง ตั้งอยู่บนฐาน
รูปทรงคล้ายกับวิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดีย ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่และมีโดมบริวาร 4 ทิศ
มีหอคอยอยู่สองข้างสูงเด่นเป็นสง่า และปัจจุบันได้ขยายด้านข้างออกไปทั้ง 2 ด้าน และสร้างหออาซาน พร้อม
ขยายสระน้ําและที่อาบน้ําละหมาด ทําให้ดูสง่างามยิ่งขึ้น
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเล่งจูเกียง เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
พระหมอ เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อําเภอเมืองปัตตานี ทุกๆ ปีในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 จะมีงาน
สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยแห่องค์เจ้าแม่ฯ ไปตามถนนต่างๆ ทั่วเมืองปัตตานี มีการทําพิธีลุยไฟและแห่
องค์เจ้าแม่ฯ ลุยน้ําข้ามแม่น้ําปัตตานี ผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศจะแหนมาร่วมงานกันคับคั่งทุกปี
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วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก หรือทางรถยนต์์ สาย
ปัตตานี -นาประดู่-ยะลา สร้างขึ้นมากว่า 300 ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดเท่าองค์จริง ตาม
ประวัติเล่าว่า ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์ในครั้งที่เดินทางด้วยสําเภาไปกรุงศรีอยุธยา ระหว่างทางเกิดพายุ ทําให้
อาหารและน้ํ า ดื่ม ถู ก ลมพั ด ตกทะเล ท่ า นจึ ง แสดงปาฏิ ห าริ ย์ห ย่ อ นเท้ า ลงไปในทะเล น้ํ า ในบริ เ วณนั้ น ได้
กลายเป็นน้ําจืด ทําให้ชื่อเสียงขจรขยายไปทั่ว ผู้มานมัสการยังสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของสถูปมณฑป
เจดีย์ และหอระฆัง ซึ่งงดงามเป็นอย่างยิ่ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจากทะเลจรด
ขุนเขา อาทิ หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ ที่มีโขดหินเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์
แหลมตาชี ซึ่งเป็นแหลมที่สามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์โดยยืนตรงจุดเดียวกัน
ตลอดจนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่เรียบง่าย สําหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ปัตตานีมี
กิจกรรมการท่องไพรเชิงอนุรักษ์พิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ณ อุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาว กิจกรรม “พาย
เรือแคนู–ซีคายัก ลายกอและ ลอดอุโมงค์ธรรมชาติกลางป่าชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่าชาย
เลนยะหริ่ง
งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด ได้แก่ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ใน
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ําหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
ประเพณี ชั ก พระ อํ า เภอโคกโพธิ์ ซึ่ ง จั ด ในช่ ว งวั น ออกพรรษาของทุ ก ปี ประเพณี ข องชาวไทยมุ ส ลิ ม ซึ่ ง
ประกอบด้วย พิธีการเกิด และการโกนผมไฟ การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของ
อิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม
เช่น การแข่งขันตกปลาสายบุรี ซึ่งมีการจัดแข่งขันต่อยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศ และการแข่งขันวิ่งป่าตานี จักรยานเสือภูเขาพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี
การละเล่นพื้นเมืองที่สําคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู ร็องเง็ง มะโย่ง
อาหารประจําถิ่นที่สําคัญ คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย
ไก่กอและ สะเต๊ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวยํา โรตีมะตะบะ โรตีปาแย ชาชัก ซัมบูซะ กรือโป๊ะ
(ข้าวเกรียบปลาสด) และบูดู
ที่มา : การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๑๓

๑.๒ สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานีได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่า ยประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๙ โครงการ งบประมาณ๑๖๒,๓๖๗,๕๐๐บาทและ
งบบริห ารงานจัง หวั ดแบบบู ร ณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมจํ า นวนทั้ง สิ้ น ๑๐โครงการ งบประมาณ
๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จํานวน ๑๗๑,๓๖๗,๔๙๔.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มี
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๐ โครงการ โดยสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย
ผลผลิต

จํานวน
โครงการ

จํานวน
จํานวน
โครงการที่ โครงการที่
อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
ดําเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔๕,๗๐๙,๓๐๐
๘
งบประมาณ
(บาท)

เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ

๑. ด้านเศรษฐกิจ

๘

๑๔๕,๗๐๙,๓๐๐ ๑๐๐

๒. ด้านสังคม

๑

๑๖,๖๕๘,๒๐๐

-

๑

๑๖,๖๕๘,๒๐๐ ๑๐๐

๓. ด้านการบริหารจัดการ

๑

๙,๐๐๐,๐๐๐

-

๑

๘,๙๙๙,๙๙๔.๔๙ ๑๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๐

๑๗๑,๓๖๗,๕๐๐

-

๑๐

๑๗๑,๓๖๗,๔๙๔.๔๙

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานีได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
ปัตตานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ๑๖๒,๓๖๗,๕๐๐บาท และ
งบบริหารงานจั งหวั ดแบบบูรณาการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ งสิ้น จํานวน ๑๒โครงการงบประมาณ
๑๖๘,๕๘๗,๗๐๐บาทซึ่งมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม จํานวน ๑๒๘,๘๒๑,๕๗๑.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๑
ทํา POแล้ว จํานวน ๒๑,๘๕๗,๐๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๗และเงินเหลือจ่ายจํานวน ๑๖,๙๕๗,๒๑๑.๘๕ คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๖๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘) โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
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๑๐๐

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

จํานวน
โครงการ

จํานวน
จํานวน
โครงการที่ โครงการที่
อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
ดําเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐๔,๖๐๒,๕๐๐
๓
๔
งบประมาณ
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายแล้ว

ร้อยละ

๑. ด้านเศรษฐกิจ

๗

๒. ด้านสังคม

๒

๓๒,๕๙๑,๒๐๐

๑

๑

๒๓,๔๑๓,๒๗๕.๕๓ ๗๑.๘๔

๓. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๓. ด้านการบริหาร
จัดการ

๒

๒๒,๓๙๔,๐๐๐

-

๒

๒๑,๕๓๒,๕๗๑.๓๘ ๙๖.๑๕

๑

๙,๐๐๐,๐๐๐

-

๑

๑๒

๑๖๘,๕๘๗,๗๐๐

๔

๘

รวมทั้งสิ้น

๗๔,๘๗๖,๔๗๒.๓๐ ๗๑.๕๘

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐

๑๒๘,๘๒๑,๕๗๑.๓๘ ๗๖.๔๑

การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดปัตตานีประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมและด้านความมั่นคง ที่สําคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ด้านเศรษฐกิจ
จากการดําเนินงานของจังหวัดปัตตานีที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในปี
๒๕๕๘ ส่งผลให้เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ ๒.๒ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) มูลค่า ๔๗,๘๒๕ ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว(GRP/GPP
Per Capita) ที่ ๖๔,๗๓๓ บาท ซึ่งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ จะขยายตัวร้อยละ
๒.๑๑.๙ และ ๒.๔ ตามลําดับ โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญเพิ่มขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว และ
ปาล์ ม น้ํ า มั น ซึ่ ง คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ ๒.๓เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ แ ล้ ว เนื่ อ งจากจั ง หวั ด ได้ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายพื้นที่การ
เพาะปลูกเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น การสนับสนุนเกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และส่งเสริมการ
เพิ่มมูลค่าเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ํา ตลอดจนส่งเสริมการบํารุงรักษาเพื่อให้มีคุณภาพ
ภาคอุตสาหกรรม มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าสิ้นปี ๒๕๕๘
จะมีโรงงานรวมทั้งหมดจํานวน ๖๓๘ โรงงาน เพิ่มขึ้น ๑๕ โรงงานเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดหลักตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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จํานวนนักท่องเที่ยว คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๒.๓ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากจังหวัด
ปัตตานีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั้งทางศาสนา ประเพณีอันดีงาม ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
โดยมีปฏิทินประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกเดือน
ในขณะที่การจ้างงานในปี ๒๕๕๘คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ๑๒,๐๖๑คน โดยส่วนใหญ่
ยังคงเป็นแรงงานภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ จากการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก และการขยายกิจการ
ประเภทการให้ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น โดย ณ สิ้ น ปี ๒๕๕๘คาดว่ า จะมี ก ารจ้ า งงานในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ทั้ ง หมด
๓๙๔,๒๖๘คน
ด้านรายได้เกษตรกร คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยขยายตัวร้อยละ ๒.๔
จากที่ ห ดตั ว ถึ ง ร้ อ ยละ ๒๔.๕ ในปี ที่ แ ล้ ว จากมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาราคายางพาราทั้ ง ระบบของภาครั ฐ
ประกอบกับจังหวัดได้มีโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกร และการปลูกพืชอื่นทดแทน
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้เกษตรกรมีทิศทางเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้ว่า แม้เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีจะขยายตัวร้อยละ ๒.๒ แต่ยังมีอัตราการขยายตัวต่ํา
กว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จังหวัด เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ที่สหภาพ
ยุโรปประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย เพื่อจัดระเบียบการทาประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้
ปริมาณสัตว์น้ําขึ้นท่าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตลดลง ราคายางพาราที่ตกต่ํา ความผันผวนของค่าเงิน การฟื้น
ตัวของประเทศคู่ค้า เหตุการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่ สภาพอากาศ การขาดแคลนแรงงาน ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก และการดําเนินการตามนโยบายของภาครัฐ
๒. ด้านสังคม ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างความพร้อมด้านภาษาของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่
อาเซียน สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน เพื่อให้มี
ความพร้อมด้าน EQ และ IQ ชุมชนมีระดับความพร้อมในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ ๗๐ เตรียม
ความพร้อมเสริมสร้างความเท่าเทียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครัวเรือนยากจนมีความรู้สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาตนเองได้ไม่น้อย
กว่า ๙๐๐ ครัวเรือน มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอําเภอ/จังหวัดจํานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดปัตตานี โดยการส่งเสริมกิจกรรม
การฟื้นฟูพื้นที่ป่า/ป่าชายเลน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวจํานวน ๑๕๐ ไร่ ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ํา และชุมชนเข้มแข็งมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนพื้นฐานการรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีเพิ่มขึ้น ๑๒ ชุมชน และจังหวัดยังแก้ไชปัญหาพื้นที่อุทกภัยซ้ําซาก และคลองระบายน้ําที่ตื้น
เขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ําและระบายน้ําในช่วงน้ําท่วมโดยการฟื้นฟูแหล่งน้ําและขุดลอกคลองเพื่อให้ระบายน้ํา
ได้ดีและเป็นที่กักเก็บน้ําในเวลาหน้าแล้ง
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๔. ด้านความมั่นคง จังหวัดได้ดําเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความ
ไม่สงบในพื้นที่ รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มี
รายได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยได้ดําเนินการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้แก่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
ตรวจรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน การประกาศแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี และการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการฝึกอาชีพผู้
ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”
ส่งผลให้เหตุการณ์และความเสียหายในพื้นที่ลดลง โดยใน ปี ๒๕๕๘ มีเหตุการณ์รวม ๑๔๘ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ
๑๕๘ คน และเสียชีวิต ๘๑ คน ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๕๗ ซึ่งเกิดเหตุการณ์จํานวน ๒๘๔ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๒๙๖
คน และเสียชีวิต ๑๕๙ คน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๑๗

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

๒.๑ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีขนาดค่อนข้างเล็ก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส ยะลา และ
พังงา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า ๔๕,๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อ ยละ ๔.๑ อยู่ ใ นลํ าดับที่ ๘ ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ และเป็นลํ าดับที่ ๒ ของกลุ่ม จั งหวัดภาคใต้
ชายแดน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน และคิดเป็น ๐.๓๕ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยมีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดนราธิวาส แต่มีสัดส่วนต่ํากว่าจังหวัดสงขลามาก
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่า ๒๒๐,๗๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๘ เป็นลําดับที่ ๑ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคใต้ชายแดน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงหดตัวร้อยละ ๔.๓ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.
๒๕๕๔ และปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งขยายตัวร้อยละ ๑๐.๖ และ ๒.๐ ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัว
ลดลงใกล้เคียงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และภาคใต้ แต่ขยายตัว
ต่ํากว่าของประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัว(GRP/GPP Per Capita) ต่ํากว่าระดับประเทศ โดย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดปัตตานีมี GRP เฉลี่ยต่อหัว ๗๓,๗๔๕ บาท หดตัวร้อยละ ๔.๗ เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่ํากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ที่มีค่าเฉลี่ย ๑๘๕,๘๐๗ บาท และ ๑๒๖,๑๗๘ บาท
ตามลําดับ
ตารางที่ 11 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคใต้ชายแดน/ภาคใต้/ประเทศ ณ ราคาประจําปี
หน่วย : ล้านบาท
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
Per
จังหวัด
Capita
มูลค่า
Δ%
มูลค่า
Δ%
มูลค่า
Δ%
ปัตตานี
๔๖,๗๑๑ ๑๐.๖
๔๗,๖๒๔
๒.๐
๔๕,๕๗๖ -๔.๓ ๗๓,๗๔๕
ยะลา
๕๗,๖๕๘ ๑๒.๗
๔๗,๒๒๘ -๑๘.๑
๔๒,๑๘๐ -๑๐.๗ ๙๕,๙๔๗
นราธิวาส
๕๙,๖๓๘ ๑๓.๗
๔๘,๒๐๙ -๑๙.๒
๔๔,๒๓๑ -๘.๓ ๖๕,๐๘๑
สงขลา
๒๒๔,๔๐๕ ๑๐.๓
๒๑๕,๔๘๕
-๔.๐
๒๒๐,๗๑๒
๒.๔ ๑๔๖,๐๓๐
สตูล
๓๓,๔๗๕ ๑๒.๕
๓๒,๐๔๕
-๔.๓
๑๙,๕๙๕ -๗.๖ ๑๐๖,๙๔๔
ภาคใต้ชายแดน
๔๒๑,๘๘๗ ๑๑.๓
๓๙๐,๕๙๑ -๗.๔
๓๘๒,๒๙๖ -๒.๑ ๑๐๘,๔๔๐
(๑๐๐)
(๑๐๐)
(๑๐๐)
ภาคใต้
๑,๑๘๖,๗๗๒ ๑๐.๙ ๑,๑๓๓,๖๘๐ -๔.๕ ๑,๑๑๔,๘๖๘ -๑.๗ ๑๒๓,๒๗๐
ประเทศ
๑๑,๓๐๐,๔๘๓ ๔.๖ ๑๒,๓๕๔,๖๕๕
๙.๓ ๑๒,๙๑๐,๐๒๘
๔.๕ ๑๙๓,๓๙๔
ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ, สศช.
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ตารางที่ 12 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (Per capita GPR และ GPP) ณ ราคาประจําปี
หน่วย : บาท/คน/ปี

จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
ภาคใต้ชายแดน
ภาคใต้
ประเทศ

ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
Per Capita Δ% Per Capita
๗๖,๓๘๕ ๑๐.๑
๗๗,๔๒๒
๑๓๒,๕๔๐ ๑๒.๑
๑๐๗,๙๖๙
๘๘,๖๒๖ ๑๓.๑
๗๑,๒๗๑
๑๕๐,๕๑๕ ๙.๕
๑๔๓,๕๔๑
๑๒๒,๓๒๗ ๑๑.๘
๑๑๖,๔๒๒
๑๒๑,๐๙๒ ๑๐.๗
๑๑๑,๔๒๕
(๑๐๐)
(๑๐๐)
๑๓๒,๙๘๘ ๑๐.๑
๑๒๖,๑๗๘
๑๗๐,๖๖๖ ๔.๑
๑๘๕,๘๐๗

Δ%
๑.๔
-๑๘.๕
-๑๙.๖
-๔.๖
-๔.๘
-๘.๐
-๕.๑
๘.๙

ปี ๒๕๕๖
Per Capita Δ%
๗๓,๗๔๕ -๔.๗
๙๕,๙๔๗ -๑๑.๑
๖๕,๐๘๑ -๘.๗
๑๔๖,๐๓๐ ๑.๗
๑๐๖,๙๔๔ -๘.๑
๑๐๘,๔๔๐ -๒.๗
(๑๐๐)
๑๒๓,๒๗๐ -๒.๓
๑๙๓,๓๙๔ ๔.๑

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ, สศช.

โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานียังคงพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มการปรับตัว
สู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี ภาคเกษตรมีมูลค่า ๑๕,๒๗๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคนอกเกษตรมีมูลค่า ๓๐,๓๒๖ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๖๖.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยการประมงมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ ๒๐.๓ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด รองลงมาได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม การศึกษา กสิกรรมและปศุสัตว์ บริหารราชการแผ่นดิน
และการค้ามีสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๗ ๑๔.๓ ๑๓.๒ 12.1 และ 9.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ณ ราคาประจําปี
หน่วย : ล้านบาท/(ร้อยละ)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
- กสิกรรมและปศุสัตว์
- ประมง

นอกภาคการเกษตร
- เหมืองแร่
- อุตสาหกรรม
- ไฟฟ้า ประปา

๒๕๕๔
18,105
(๓๘.๘)
๘,๕๙๓
(๑๘.๔)
๙,๕๑๒
(๒๐.๔)
๒๘,๖๐๖
(๖๑.๒)
๒๙
(๐.๑)
๖,๑๔๑
(๑๓.๑)
๕๐๓
(๑.๑)

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

๒๕๕๕
๑๘,๐๒๘
(๓๗.๙)
๖,๙๓๒
(๑๔.๖)
๑๑,๐๙๖
(๒๓.๓)
๒๙,๕๙๕
(๖๒.๑)
๓๔
(๐.๑)
๖,๕๑๗
(๑๓.๗)
๕๔๔
(๑.๑)

๒๕๕๖
๑๕,๒๕๐
(๓๓.๕)
๕,๙๙๖
(๑๓.๒)
๙,๒๖๔
(๒๐.๓)
๓๐,๓๒๖
(๖๖.๕)
๓๐
(๐.๑)
๖,๖๙๑
(๑๔.๗)
๖๐๔
(๑.๓)

หน้า ๑๙

สาขาการผลิต
- ก่อสร้าง
- การค้า
- โรงแรมและภัตตาคาร
- ขนส่ง
- การเงิน
- อสังหาริมทรัพย์

- บริหารราชการแผ่นดิน
- การศึกษา
- บริการสุขภาพ
- บริการชุมชน
- ลูกจ้างในชุมชน
ผลิตภัณฑ์รวม

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑,๔๐๕
(๓.๐)
๔,๕๖๕
(๙.๘)
๑๗๔
(๐.๔)
๘๓๙
(๑.๘)
๑,๑๙๘
(๒.๖)
๑,๕๙๖
(๓.๔)
๕,๓๖๕
(๑๑.๕)
๕,๕๖๙
(๑๑.๙)
๖๘๓
(๑.๕)
๔๘๔
(๑.๐)
๕๔
(๐.๑)
๔๖,๗๑๑
(๑๐๐)

๑,๒๘๗
(๒.๗)
๔,๖๕๘
(๙.๘)
๑๘๘
(๐.๔)
๘๘๙
(๑.๙)
๑,๓๒๓
(๒.๘)
๑,๕๙๒
(๓.๓)
๕,๐๘๖
(๑๐.๗)
๖,๑๕๐
(๑๒.๙)
๗๕๑
(๑.๖)
๕๔๒
(๑.๑)
๓๔
(๐.๑)
๔๗,๖๒๔
(๑๐๐)

๒๕๕๖
๑,๓๗๘
(๓.๐)
๔,๒๑๔
(๙.๒)
๒๑๔
(๐.๕)
๘๐๙
(๑.๘)
๑,๒๒๕
(๒.๗)
๑,๗๖๕
(๓.๙)
๕,๕๑๙
(๑๒.๑)
๖,๔๙๗
(๑๔.๓)
๗๘๔
(๑.๗)
๕๘๔
(๑.๓)
๑๓
(๐.๐)
๔๕,๕๗๖
(๑๐๐)

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล GDP ของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช.

สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติ (สศช.) ได้ วิเคราะห์โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ดังนี้
1. รักษาฐานรายได้เดิม ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งรายได้หลักที่จังหวัด
ต้องการรักษาฐานรายได้ให้มีความยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย
1.1 ประมงทะเล/ชายฝั่ง ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรม
แปรรูปให้มีมาตรฐาน
1.2 ยาง/อุตสาหกรรมยาง/ปาล์มน้ํามัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการ
แปรรูป และการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่การผลิต
1.3 ท่อ งเที่ ย ว พั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยว ยกระดั บ มาตรฐานการท่อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริม กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
2. สร้างฐานรายได้ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลักของจังหวัด และสามารถต่อ
ยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่
2.1 อาหารทะเลแปรรูประดับชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๒๐

๒.๑.๒ ภาคเกษตร ยังเป็นภาคการผลิตหลักและมีบทบาทสํ าคัญของจังหวั ดปัตตานี สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๑)มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี ของสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้จังหวัด
ปัตตานี ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเท่ากับ ๘,๙๓๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ๗,๒๔๘ ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เท่ากับ
๑,๖๘๒ ล้านบาท
๒)โครงสร้างรายได้จากการผลิต สาขาเกษตรกรรมฯ ในปี ๒๕๕๔ พิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าเพิ่ม ณ ราคาประจําปี ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๙๔.๕ โดยมีพืชหลักที่สําคัญ ได้แก่
ยางพารา มะพร้าว ข้ าว ผลไม้ รองลงมา ได้แ ก่ การเลี้ ยงปศุสัตว์ มี สั ดส่วนร้อยละ ๒.๓ การบริการทาง
การเกษตร ร้อยละ ๒.๔ และการป่าไม้ การทําไม้ การตัดไม้และบริการที่เกี่ยวข้องมีสัดส่วนร้อยละ ๐.๘
๓)อั ตราขยายตั วของมูลค่าเพิ่ ม ณ ราคาคงที่ การผลิตโดยรวมหดตัวในอัตราร้อยละ
๒.๕๒ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การหดตัวส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการปลูกพืช มีอัตราการหดตัวร้อยละ ๗.๗
ในส่ ว นพื ช หลั ก ของจั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ แ ก่ ยางพารา มะพร้ า ว ข้ า ว หดตั ว ร้ อ ยละ ๕.๖ ๖.๙ และ ๑๒.๖
ตามลําดับ จากสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต หมวดปศุสัตว์ การผลิตโดยรวม
หดตัวร้อยละ ๓.๙ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๒.๑.๒.๑ สาขาประมง ปริ ม าณสั ต ว์ น้ํ า ขึ้ น ท่ า ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ จํ า นวน 128,164
เมตริกตัน มู ล ค่ า 8,676 ล้ านบาท ปริ มาณสัตว์น้ําขึ้นท่าลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๑๓,๘๒๙
เมตริกตัน แต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ๑,๑๒๑ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในภาคใต้ จะมีปริมาณสัตว์น้ําขึ้น
ท่าเป็นอันดับ ๑ ของภาคใต้และมีมูลค่ าสัตว์น้ําเป็นอันดับ ๑ ของภาคใต้ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรการประมงของจังหวัดปัตตานี ซึ่งสัตว์น้ําที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่ง
โดยนําไปใช้บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงาน แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ําและการแปรรูปในระดับพื้นบ้าน
อีกส่วนหนึ่งจะส่งออกนอกจังหวัดปัตตานีทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้และภาคอื่นๆ ของประเทศ เพื่อใช้
บริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานเช่นเดียวกัน
ตารางที่ ๑4 ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ําทีน่ ําขึน้ ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
ปริมาณ (เมตริกตัน)
จังหวัด
ประเทศ
ภาคใต้
กลุ่มจังหวัด
ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
กลุ่มจังหวัด
ฝั่งอันดามัน
ระนอง

มูลค่า (ล้านบาท)

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

๔๔,๙๕๐
๒๘๕,๖๐๓

๔๘๔,๗๓๕
๓๒๗,๓๘๔

๔๓๙,๒๕๙ ๓๘๙,๒๓๗ ๑๕,๔๖๕ ๑๗,๗๘๙ ๑๖,๘๐๔ ๑๗,๑๕๗
๓๑๘,๖๐๘ ๓๒๗,๓๘๔ ๑๑,๔๖๘ ๑๔,๐๒๖ ๑๓,๗๐๑ ๑๔,๕๓๓

๒๓,๒๖๘

๒๗,๘๙๗

๒๔,๓๓๕

๒๗,๘๙๗

๓๗๐

๔๒๖

339

365

๑๗,๕๓๖
๒,๔๐๙

๒๒,๑๑๐
๒,๕๓๗

๑๙,๖๔๗
๒,๗๓๔

๑๙,๘๕๙
๒,๕๘๐

๒๒๓
๒๙

๒๘๒
๓๐

235
37

260
29

๓,๓๒๓

๓,๒๕๐

1,954

2,261

๑๑๙

๑๑๔

67

76

๖๐,๗๘๐

๖๑,๑๐๒

63,969

61,823

๓,๗๑๙

๓,๗๓๓

3,507

3,476

๓๗,๖๘๑

๓๑,๕๒๑

27,304

24,186

๒,๔๒๒

๑,๙๐๕

1,586

1,286

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

หน้า ๒๑

ปริมาณ (เมตริกตัน)
จังหวัด

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๗

ภูเก็ต
๒๓,๐๙๙
๒๙,๕๘๑
36,665 37,637
กลุ่มจังหวัด
๒๐๑,๕๕๕ ๒๓๘,๓๘๕ 203,304 200,852
ชายแดนภาคใต้
ปัตตานี
๙๖,๗๔๔
๑๒๕,๐๑๐ 141,993 128,164
นราธิวาส
๖,๑๓๓
๗,๑๕๙
3,996
4,520
สงขลา
๘๘,๓๔๑
๙๓,๘๑๖
73,169 58,573
สตูล
๑๐,๓๓๗
๑๒,๔๐๐
11,146
9,595
ที่มา : ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในภาคใต้

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
๑,๒๙๖

๑,๘๒๘

1,921

2,190

๔,๖๕๔

๙,๘๖๗

9,855

10,692

๔,๖๕๔
๒๙๒
๒,๐๓๐
๔๐๓

๖,๘๕๔
๓๒๙
๒,๒๔๙
๔๓๕

7,555
200
1,706
394

8,676
240
1,425
351

ศักยภาพด้านการประมงที่สําคัญของจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การประมงทะเล การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และการประมงน้ําจืด
(1) การประมงทะเล จังหวัดปัตตานีมีท่าเทียบเรือซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญ่สามารถเข้าเทียบท่า
ได้ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งทําการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทําการประมงระหว่างประเทศ เรือประมง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จึงหมุนเวียนเข้ามาเทียบท่าจังหวัดปัตตานี เพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําจํานวนมาก
การประมงทะเลประกอบด้วยกลุ่มชาวประมง 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.1
กลุ่มชาวประมงพาณิชย์ จํานวน 604 ลํา ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมืองปัตตานี
และอําเภอสายบุรีเรือประมงส่วนใหญ่ได้รับอาชญาบัตรให้ทําการประมง เช่น อวนล้อมจับ อวนครอบปลา
กะตัก อวนครอบหมึก อวนลาก ลอบ และเบ็ด
1.2
กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน จํานวน 2,489 ลํา ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเล
6 อําเภอ เรือประมงส่วนใหญ่จะได้รับอาชญาบัตรและใบอนุญาตผู้มีอาชีพทําการประมง เช่น อวนลอยปลาทู
อวนลอยปลากะพง อวนลอยกุ้ง อวนจมปู ตกหมึก และเบ็ด
เรือประมงที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทําการประมง จํานวน 3,093 ลํา แยกราย
อําเภอได้ ดังนี้ อําเภอเมืองปัตตานี 1,011 ลํา อําเภอหนองจิก 385 ลํา อําเภอยะหริ่ง 763 ลํา อําเภอปะ
นาเระ 415 ลํา อําเภอสายบุรี 291 และอําเภอไม้แก่น 228 ลํา
(2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องอีก
จํานวนมาก สัตว์น้ําที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ กุ้งทะเล และปลากะพงขาว
2.1 การเลี้ ยงกุ้ งทะเลมี ฟ าร์ม เลี้ ยงกุ้ ง ทะเลจากการมาขึ้ น ทะเบี ย นฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งกั บ
หน่วยงานกรมประมง ใน ปีพ.ศ. 2557 จํานวน 132 ฟาร์ม พื้นที่ฟาร์ม รวม 2,919.73 ไร่ เป็นฟาร์ม
เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 10 ฟาร์ม พื้นที่ฟาร์ม 168.10 ไร่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาว จํานวน 122 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยง
2,751.63 ไร่ มีการเลี้ยงมากที่สุดในเขตอําเภอหนองจิกจํานวน 51 ฟาร์มและอําเภอยะหริ่ง จํานวน 50
ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเล รวมทั้งสิ้น 1,992.37 ตัน คิดเป็นมูลค่า 392.77 ล้านบาท แยกเป็น ผลผลิต
กุ้งกุลาดํา 148.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 34.02 ล้านบาท เป็นผลผลิตกุ้งขาว 1,844.07 ตัน คิดเป็นมูลค่า
358.75 ล้านบาท

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๒๒

ตารางที่ 11 มูลค่าการผลิตกุ้งทะเลเปรียบเทียบปี 2555 - 2557
หน่วย : ล้านบาท
ชนิด
กุ้ง

ปี 2555
จํานวน ฟาร์ม
ผลผลิต มูลค่า
ฟาร์ม (ไร่)
(ตัน)
26
427.2 489 85

กุ้ง
กุลาดํา
กุ้งขาว 121
รวม
147

ปี 2556
จํานวน ฟาร์ม
ผลผลิต มูลค่า
ฟาร์ม (ไร่)
(ตัน)
13
151.4 105 18.37

5,501 8,160 1,048 85
5,928.2 8,649 1,133 98

ปี 2557
จํานวน ฟาร์ม
ผลผลิต
ฟาร์ม (ไร่)
(ตัน)
10
168.1
148.3

1,712.8 1,629 281.90 122
1,864.2 1,734 300.27 132

34.02

2,751.63 1,844.07 358.75
2,919.73 1,992.37 392.77

2.2 การเลี้ยงปลาชายฝั่ง จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง ในปี 2557 มี
จํานวน 561 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยงรวม 261.74 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง มีจํานวน
น้อยที่เลี้ยงปลาชายฝั่งในบ่อดิน เลี้ยงมากที่สุดในท้องที่อาํ เภอสายบุรี จํานวน 207 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยงรวม
13.76 ไร่ รองลงมาอําเภอยะหริ่ง จํานวน 190 ฟาร์ม พื้นที่เลี้ยงรวม 128.21 ไร่
(3) การประมงน้าํ จืด นอกจากประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง การประมงน้ําจืดก็มี
ความสําคัญกับเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่บริเวณชายฝั่ง
ทะเล เนื่องจากจังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ําจืดซึ่งเป็นแหล่งน้าํ ธรรมชาติ เช่น แม่น้ํา ลําคลอง หนอง บึง และ
แหล่งน้ําที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการเกษตรสร้างผลผลิตปลาน้ําจืดให้กับเกษตรกรในการจับสัตว์น้ํามาใช้บริโภค
ในครัวเรือนซึ่งเหลือจากการบริโภคก็สามารถจําหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง จังหวัดปัตตานี
มีฟาร์มเลี้ยงปลาน้ําจืดรวม 1,784 ฟาร์ม พื้นที่ฟาร์มรวม 1,228.21ไร่ อําเภอโคกโพธิ์ จํานวน 472 ฟาร์ม
พื้นที่ฟาร์มรวม 357.31ไร่ อําเภอหนองจิก จํานวน 327 ฟาร์ม พื้นทีฟ่ าร์ม รวม 327.22 ไร่
๒.๑.๒.๒ สาขาการเกษตร จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินค้าภาคเกษตร เนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ ๘๘๕,๓๖๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ
๗๒.๒๔ ของพื้นที่ทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกรจํานวน ๙๒,๐๙๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของ
ครัวเรือนทั้งจังหวัด ผลผลิตที่สําคัญ ได้แก่
(๑) ด้านพืช
(๑.๑) ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอันดับหนึ่งของจังหวัดพื้นที่เพาะปลูก 341,254
ไร่ ผลผลิตรวม 71,730 ตัน ครัวเรือนที่ปลูกยางพารา ๓๗,๙๒๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ของครัวเรือน
เกษตรกร ทั้งจังหวัด มีการปลูกมากเป็นเป็นอันดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ แต่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ําที่สุดในกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผลผลิตเฉลี่ย ๒๔๗ กิโลกรัมต่อไร่ แนวโน้มการปลูกยางพาราของจังหวัดปัตตานี
ลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน 361 ไร่ มีแหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง อําเภอสาย
บุรี และอําเภอ มายอ ตามตารางที่ ๑6

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

มูลค่า

หน้า ๒๓

ตารางที่ ๑6 แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา
พื้นที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

จังหวัด

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๕

ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

๓๔๓,๓๓๕

๓๔๑,๖๑๕

๓๔๑,๒๕๔

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่)

ปี
๒๕๕๖

ปี
๒๕๕๗

๗๓,๑๓๙

๗๑,๗๓๐

๖๗,๒๗๓

๒๒๘

๒๕๖

๒๔๗

๑,๓๖๒,๐๔๕ ๑,๓๖๐,๖๕๙ ๑,๓๕๙,๕๒๗

๒๙๒,๓๐๘

๒๘๑,๓๖๖

๒๘๑,๓๐๑

๒๖๗

๒๕๗

๒๕๐

๙๘๙,๐๑๔ ๑,๐๐๑,๘๓๖ ๑,๓๕๙,๕๒๗

๑๙๔,๕๑๒

๒๐๒,๓๕๕

๒๐๒,๑๘๙

๒๓๖

๒๓๗

๒๓๑

๒,๐๖๐,๘๐๔ ๒,๐๖๖,๙๖๐ ๒,๐๖๔,๖๐๘

๔๗๖,๒๐๘

๔๙๓,๓๔๐

๕๐๑,๐๐๘

๒๘๖

๒๙๐

๒๘๔

๘๕,๖๓๘

๘๖,๑๘๕

๘๘,๐๘๑

๒๕๑

๒๕๒

๒๔๘

๔๒๙,๒๑๔

๔๓๖,๙๗๐

๔๓๗,๓๖๐

ปี
๒๕๕๕

ปี
๒๕๕๖

ปี
๒๕๕๗

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑.๒) ข้าว จังหวัดปัตตานีมีการทํานา ทั้งนาปรังและนาปี ครัวเรือนที่ทํานา ๒๕,๗๖๕
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๐ ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งจังหวัด แหล่งผลิตที่สําคัญได้แก่ อําเภอปะนาเระ
อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง อําเภอยะหริ่ง และอําเภอหนองจิก โดยมีพื้นที่ทํานาปรัง ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
จํานวน ๒๐,๐๕๐ ไร่ ผลผลิต ๘,๔๐๔ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๔๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับข้าวนาปี มีพื้นที่ปลูก
ข้าว ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๙๐,๘๙๐ ไร่ ผลผลิต ๓๓,๔๔๘ ตัน ผลผลิตเฉลี่ย ๓๗๙กิโลกรัมต่อไร่ โดย
เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เป็นอันดับที่ ๔ ของภาคใต้ และเป็นอันดับ ๒ ของกลุ่มจังหวัดรองจากจังหวัดสงขลา และ
ข้าวนาปรัง เป็นอันดับที่ ๔ ของภาคใต้ และแนวโน้มการทํานาปรังและนาปีของจังหวัดปัตตานีลดลง นับตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตต่อไร่ต่ํา รวมทั้งสถานการณ์ความ
ไม่สงบที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรทิ้งไร่นาไปประกอบอาชีพอื่น ส่งผลให้มีพื้นที่นาร้างจํานวนมาก
ตามตารางที่ ๑7 และตารางที่ ๑8
ตารางที่ ๑7 แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปรัง
พื้นทีป่ ลูก (ไร่)
จังหวัด

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

๒๘,๘๓๑
๕๕๐
๖๔๔
๑๒๓,๑๕๐
๕๒๕

๐
๔๐๐
๗๗๕
๑๐๑,๓๗๓
๔๐๕

ผลผลิตรวม (ตัน)
ปี ๒๕๕๘
๒๐,๐๕๐
๓๙๕
๗๑๕
๙๙,๒๗๐
๓๙๕

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่(กก./ไร่)

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
๑๒,๐๖๐
๒๒๖
๒๕๑
๗๓,๙๙๕
๒๑๙

0
๒๓๐
๒๖๖
๕๗,๑๐๘
๑๗๐

๘,๔๐๔
๒๒๘
๒๖๖
๕๘,๐๔๕
๑๖๖

๔๓๖
๔๑๓
๓๙๐
๖๐๒
๔๑๗

๐
๕๗๕
๓๕๐
๕๘๕
๔๒๐

ปี
๒๕๕๘
๔๒๐
๕๗๗
๓๗๔
๕๘๖
๔๒๖

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๒๔

ตารางที่ ๑8 แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี
พื้นทีป่ ลูก (ไร่)

ผลผลิตรวม (ตัน)

จังหวัด

ปี ๒๕๕๖

ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

๑๐๘,๓๓๖ ๙๑,๙๔๕ ๙๐,๘๙๐ ๔๕,๕๐๑ ๓๒,๖๔๐
๔๕,๗๐๗ ๔๐,๗๒๔ ๓๙,๘๙๐ ๑๖,๔๕๕ ๑๔,๓๗๖
๖๖,๘๒๑ ๔๙,๑๖๖ ๔๘,๘๗๕ ๒๗,๘๔๐ ๑๘,๐๙๓
๒๓๕,๑๘๑ ๒๒๕,๖๗๙ ๒๒๓,๔๑๒ ๑๑๕,๒๒๖ ๑๒๔,๗๘๙
๓๕,๗๓๖ ๒๙,๕๖๗ ๒๘,๘๗๒ ๑๔,๕๘๐ ๑๑,๖๗๙
ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่(กก./ไร่)
ปี ๒๕๕๘

๓๓,๔๔๘
๑๔,๑๖๑
๑๘,๑๘๒
๑๒๕,๕๔๗
๑๑,๔๓๓

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

๔๒๒
๓๖๔
๔๒๐
๕๐๐
๔๒๒

๓๗๕
๓๕๓
๓๗๐
๕๗๐
๓๙๕

๓๗๙
๓๕๗
๓๗๔
๕๗๒
๓๙๗

(๑.๓) ไม้ผล
-ลองกอง พื้ นที่ เ พาะปลู ก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํ า นวน ๑๙,๒๙๔ ไร่ ผลผลิตรวม จํานวน
๔,๒๖๖ ตัน โดยเป็นไม้ผลที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัดปัตตานี และปลูกมากเป็นอันดับที่ ๗ ของภาคใต้ และ
เป็นอันดับที่ ๔ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ ๒๓๐.๘๘ กิโลกรัมต่อไร่ แนวโน้ม
การปลูกลองกองมีการปลูกลดลงจากปี พ.ศ.๒๕๕๖ แต่ในขณะที่ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ผลผลิตลองกองใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลผลิตรวมและ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกสม่ําเสมอเหมาะแก่การเพาะปลูก
ลองกอง ทําให้ผลผลิตลองกองเพิ่มขึ้นจํานวนมาก แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง อําเภอ
สายบุรี อําเภอมายอ อําเภอทุ่งยางแดง อําเภอกะพ้อ และอําเภอแม่ลาน ตามตารางที่ ๑9
ตารางที่ ๑9 แสดงข้อมูลการปลูกลองกอง
พื้นทีป่ ลูก (ไร่)
จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ผลผลิตรวม (ตัน)
ปี ๒๕๕๗

ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่(กก./ไร่)

ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗

๒๑,๘๘๕ ๒๐,๗๙๐ ๑๙,๒๙๔ ๒,๑๔๔
๑๑๘ ๔,๒๖๖
๔๔,๖๑๕ ๔๑,๐๒๖ ๓๘,๑๘๗ ๑,๐๗๒ ๙,๒๖๖ ๒๒,๔๐๔
๖๙,๔๗๔ ๖๓,๘๓๙ ๖๒,๑๔๓
๘๐๗ ๑๐,๔๘๘ ๑๔,๐๑๔
๒๒,๖๘๙ ๒๑,๔๖๓ ๑๙,๗๙๘
๕๑๓ ๕,๒๕๒ ๖,๔๑๙
๕,๓๗๑
๕,๓๑๐
๔,๕๔๖ ๑,๐๗๒ ๒,๒๑๘ ๒,๓๕๕
ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓๙
๕.๙๙ ๒๓๐.๘๘
๑๔ ๒๔๕.๙๙
๖๒๔
๖
๑๗๐ ๒๓๒.๐๗
๑๐๔ ๒๖๑.๐๑ ๓๒๖.๐๒
๒๑๗ ๔๕๖.๙๔ ๖๑๗.๑๔

-ทุเรียนพันธุ์ดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพื้นที่ปลูก 8,789 ไร่ ให้ผลผลิต 4,596 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
๕๕๘ กิโลกรัม โดยมีพื้นที่ปลูกเป็นลําดับที่ ๔ ของกลุ่มจังหวัด แนวโน้มในการปลูกทุเรียนในจังหวัดปัตตานี
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๕๒ ทั้ งนี้ เนื่องจากผลผลิตไม่แน่นอน ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่ํา
ต่อเนื่อง ทําให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอโคกโพธิ์ อําเภอยะรัง
อําเภอกะพ้อ และอําเภอทุ่งยางแดง
-เงาะ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีพื้นที่ปลูก ๑,๘๕๓ ไร่ ให้ผลผลิต ๘๓๒ ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๔๗๐
กิโลกรัม โดยแนวโน้มการปลูกเงาะในจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลงจาก ปี พ.ศ.๒๕๕๕
-มังคุด ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีพื้นที่ปลูก ๒,๘๘๗ ไร่ ให้ผลผลิต ๑,๖๒๗ ตัน โดยมีพื้นที่ปลูกเป็นลําดับ
ที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัด ผลผลิตมังคุด ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๕๗๘ กิโลกรัม
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๒๕

-ส้มโอ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื้อที่ให้ผลผลิต ๑,๕๑๐ ไร่ ผลผลิต ๑,๓๙๓.๒๗ ตัน มูลค่าการผลิต ๒๕.๕๖
ล้านบาท แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอยะรัง ซึ่งเป็นส้มโอพันธุ์พื้นเมือง ที่มีรสชาติอร่อยของจังหวัดปัตตานี
-มะพร้าว เนื้อที่ให้ผลผลิต ๕๘,๕๗๕ ไร่ ผลผลิต ๕๕,๘๗๖.๒๗ ตัน มูลค่าการผลิต ๔๑๗.๓๖ ล้าน
บาท ซึ่งปี ๒๕๕๗ ผลผลิตมะพร้าวลดลงจากปี ๒๕๕๖ จํานวน ๑๑,๒๗๘.๕๕ ตัน แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่
อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี อําเภอกะพ้อ และอําเภอยะหริ่ง
(๑.๔) ปาล์มน้ํามัน ปาล์มน้ํามันเป็นพืชชนิดใหม่ที่มีการปลูกในจังหวัดปัตตานี โดยเริ่มมีการปลูก
มากในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๑๒,๙๘๕ ไร่ ผลผลิต ๕๙๖ ตัน และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีพื้นที่ปลูก
จํานวน ๑๘,๐๒๒ ไร่ มีผลผลิตเท่ากับ ๓๐,๐๓๖ ตัน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ จํานวน ๑๓,๔๒๓
และ ๗,๑๗๓ ตัน ตามลําดับ โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เท่ากับ ๑,๗๐๑ กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งลดลง
จากปี พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๘๐๙ กิโลกรัมต่อไร่ แหล่งผลิตที่สําคัญ ได้แก่ อําเภอหนอง อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอยะรัง และอําเภอยะหริ่ง
ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มน้ํามัน
จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

ปี ๒๕๕๕
๑๖,๖๒๒
๗,๐๖๖
๔๖,๙๘๓
๓๓,๒๗๔
๑๐๖,๐๓๐

พื้นที่ปลูก (ไร่)
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๑๗,๗๕๘ ๑๘,๐๒๒
๖,๘๙๘
๖,๘๙๘
๔๗,๔๕๕ ๔๗,๕๖๐
๔๐,๒๑๗ ๔๖,๗๗๕
๑๐๔,๐๖๙ ๑๐๕,๓๗๒

ผลผลิตรวม (ตัน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่(กก./ไร่)
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗
๑๖,๖๑๓ ๒๒,๘๖๓ ๓๐,๐๓๖
๒,๓๘๔
๒,๕๑๐
๑,๗๐๑
๓,๒๒๖
๔,๘๒๖
๖,๔๒๘
๑,๗๔๐
๑,๕๕๐
๑,๕๑๘
๔๔,๕๘๒ ๕๒,๔๗๙ ๖๗,๑๘๑
๑,๘๔๐
๒,๐๒๒
๑,๖๖๘
๓๙,๘๑๒ ๕๐,๙๘๒ ๔๓,๔๘๗
๒,๒๔๖
๒,๒๑๑
๒,๒๔๘
๒๑๑,๖๔๓ ๒๓๑,๙๐๔ ๒๕๓,๔๑๖
๒,๒๙๓
๒,๔๔๔
๒,๔๕๘

๒) ด้านปศุสัตว์
(๒.๑) ไก่ จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงไก่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓,๘๘๑,๑๕๑ ตัว โดยเลี้ยงมาก
เป็นอันดับที่ ๒ ของกลุ่มจังหวัด และลําดับที่ ๖ ของภาคใต้ โดยแนวโน้มการเลี้ยงไก่ของจังหวัดปัตตานี
มีการเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีการเลี้ยง ๓,๖๙๐,๒๒๙ ตัว หรือร้อยละ ๕.๑๗
(๒.๒) โคเนื้อ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดปัตตานี มีการเลี้ยงโคเนื้อจํานวน
๖,๗๘๐ ตัว โดยเลี้ยงมากเป็นอันดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และลําดับที่ ๗ ของภาคใต้ โดย
แนวโน้มการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒.๓) แพะ จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงแพะในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๓,๒๓๕ ตัว โดยเลี้ยงมากเป็น
อันดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดและของภาคใต้ โดยแนวโน้มการเลี้ยงแพะของจังหวัดปัตตานีลดลงจากปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ซึ่งมีการเลี้ยง ๔๐,๔๗๖ ตัว เนื่องจากการบริโภคเนื้อแพะของประชากรในจังหวัดปัตตานีจะนิยม
บริโภคเฉพาะในโอกาส หรือพิธีที่สําคัญทางศาสนาเท่านั้น ซึ่งยังไม่นิยมบริโภคในชีวิตประจําวัน จึงยังไม่มีการ
จําหน่ายเนื้อแพะในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้การเลี้ยงแพะยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร
(๒.๔) สุกร จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงสุกรในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒๐,๖๘๖ ตัว โดยเลี้ยงมากเป็น
อันดับ ๒ ของกลุ่มจังหวัด รองจากจังหวัดสงขลา แนวโน้มการเลี้ยงสุกรในจังหวัดปัตตานีเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ซึ่งมีการเลี้ยง จํานวน ๒๐,๔๘๐ ตัว

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๒๖

ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลการเลี้ยงปศุสตั ว์
จังหวัด
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล
รวม

๒๕๕๕

ไก่
๒๕๕๖

๒๕๕๕

โคเนื้อ
๒๕๕๖

๔,๐๙๖,๑๗๒

๓,๖๙๐,๒๒๙

๓,๘๘๑,๑๕๑

๗,๒๓๐

๗,๐๒๒

๖,๗๘๐

๕๘๗,๔๖๙
๒,๔๙๕,๗๐๖

๔๖๙,๗๗๑
๒,๑๘๘,๓๐๐

๔๗๐,๖๓๔
๒,๓๑๙,๐๒๕

๕,๔๔๐
๑๐,๖๕๐

๕,๒๘๘
๙,๒๕๔

๑๕,๖๕๗,๑๘๘

๑๖,๖๖๓,๕๗๙

๑๘,๒๙๘,๑๒๐

๑๔,๕๐๐

๑๔,๐๓๑

๒๕๕๗

แพะ
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๔๐,๔๗๖

๓๔,๔๐๓

๓๓,๒๓๕

๔,๘๖๕
๘,๙๓๑

๔๗,๗๔๔
๓๒,๖๕๓

๔๙,๓๒๖
๒๖,๗๗๗

๑๓,๔๕๓

๓๕,๑๖๙

๓๑,๙๓๓

๒๕๕๗

๒๕๕๕

สุกร
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๐,๔๘๐

20,642

20,686

๔๓,๔๑๒
๒๖,๗๒๗

๙,๕๘๐
๗,๕๖๐

9,637
7,598

9,660
7,615

๔๐,๓๒๔

๑๖๖,๘๓๐

168,522

159,724

๒๕๕๕

๙๗๕,๘๘๓

๑,๐๙๕,๓๑๐

๑,๑๐๓,๑๖๑

๗,๐๓๐

๖,๘๔๑

๖,๖๓๗

๒๕,๘๐๑

๒๗,๗๗๐

๓๐,๒๓๕

๑๐,๐๕๐

10,123

10,137

๒๓,๘๑๒,๔๑๘

๒๔,๑๐๗,๑๘๙

๒๖,๐๗๒,๐๙๑

๔๔,๘๕๐

๔๒,๔๓๖

๔๐,๖๖๖

๑๘๑,๕๗๕

๑๗๐,๒๐๙

๑๗๓,๙๓๓

๒๑๔,๕๐๐

๒๑๖,๕๒๒

๒๐๗,822

ที่มา : สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๒.๓ สถาบันเกษตรกร จังหวัดปัตตานี มีจํานวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์ แ ละดํ า เนิ น งาน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 81 แห่ ง มี มู ล ค่ า ปริ ม าณการดํ า เนิ น งาน จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
6,210,845,210 บาท มีสหกรณ์จํานวน 67 แห่ง สมาชิก 202,993 ครอบครัว และกลุ่มเกษตรกร
จํานวน 14 แห่ง สมาชิก 1,167 ครอบครัว
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป็นรายอําเภอในปี 2557
อําเภอ
เมือง
ยะรัง
หนองจิก
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
ปะนาเระ
มายอ
สายบุรี
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ
แม่ลาน
ไม้แก่น
รวม

สหกรณ์
แห่ง
สมาชิก
(ครอบครัว)
23 177,722
8
2,570
7
8,295
6
2,625
5
1,525
3
1,428
4
4,616
5
1,353
2
1,232
1
788
2
114
1
725
67 202,993

กลุ่มเกษตรกร
แห่ง
สมาชิก
(ครอบครัว
1
263
5
336
0
3
240
1
64
2
175
0
2
89
0
0
0
0
14
1,167

จํานวนมูลค่าปริมาณทีด่ าํ เนินงาน
ในรอบปีทแี่ ล้ว (บาท) (กู้ ฝาก ซื้อ
รวบรวม แปรรูป อื่นๆ)
5,662,035,690
22,818,357
179,285,816
76,106,414
12,304,396
155,192,281
45,956,645
28,067,145
516,057
2,406,899
17,548,428
8,607,082
6,210,845,210

ที่มา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
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๒.๑.๒.๔ อุตสาหกรรม จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.255๖ จังหวัด
ปัตตานี มีสัดส่วนโครงสร้างสาขาอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มากเป็นลําดับที่ ๘ ของภาคใต้ และเป็นลําดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัด โดยมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.255๕ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๑๓.๗ เล็กน้อย อัตราการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.255๔ และปี พ.ศ.255๕ โดยมูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมจากการประมง
และอุตสาหกรรมแปรรูปด้านการเกษตร
ประเภทอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล, ยางพารา
และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล เนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล
และเป็นพื้นที่ที่ทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.255๗ มีโรงงานจํานวน ๘๘๘ แห่ง เงินลงทุนรวม 5,๒๒๐ ล้าน
บาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน 9,๖๖๔ คน ซึ่งโรงงานกระจายตัวอยู่ทั่วไปภายในจังหวัดทุกอําเภอ โดยอําเภอ
เมืองปัตตานีมีจํานวนโรงงานมากที่สุด และอําเภอไม้แก่นมีโรงงานน้อยที่สุด สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
มากที่สุด 3 ลําดับแรกของจังหวัดปัตตานี ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย การผลิตปลากระป๋อง อาหารทะเลแช่แข็ง ปลาป่น
และชําแหละแกะล้างสัตว์น้ํา เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การผลิตน้ําแข็งซอง น้ําแข็งหลอด และสกัดน้ํามัน
มะพร้าว ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 53 โรงงาน เงินลงทุน 1,641.812 ล้านบาท คนงาน
3,491 คน
2. อุตสาหกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล เป็น
หลัก รองลงมาห้องเย็น บรรจุก๊าซหุงต้ม ขุดตักหน้าดิน และดูดทราย ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น
33 โรงงาน เงินลงทุน 1,395.203 ล้านบาท คนงาน 1,215 คน
3. อุตสาหกรรมยาง ประกอบด้วย การผลิตยางแท่งมาตรฐาน เอส.ที.อาร์20 เป็นหลัก
รองลงมาได้แก่ ยางเครฟ และยางแผ่นรมควัน ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 15 โรงงาน เงิน
ลงทุน 912.088 ล้านบาท คนงาน 795 คน
การค้า – การลงทุน ปี 255๖ จังหวัดปัตตานี มีผู้จดทะเบียนทั้งสิ้น 89 ราย ทุนจดทะเบียน 259.05
ล้านบาท จําแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด 58 ราย ทุนจดทะเบียน 103.40 ล้านบาท และบริษัทจํากัด 31 ราย
ทุนจดทะเบียน 155.65 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ผู้จดทะเบียนลดลง 9 ราย (-10.11%) และทุนจด
ทะเบียนลดลง 2.40 ล้านบาท (-0.93%) และจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ จํานวน 1,044 ราย
ปี 2557 (เดือนมกราคม – พฤศจิกายน) จังหวัดปัตตานี มีผู้จดทะเบียนรวม 74 ราย
ทุนจดทะเบียน 152.40 ล้านบาท จําแนกเป็น ห้างหุ้นส่วนจํากัด 48 ราย ทุนจดทะเบียน 78.40 ล้านบาท
และบริษัทจํากัด 26 ราย ทุนจดทะเบียน 94.00 ล้านบาท และจํานวนนิติบุคคลที่คงอยู่ 979 ราย
๒.๑.๒.๕ ผลิตภัณฑ์ฮาลาล รัฐบาลมีแนวคิดเรื่องฮาลาลปัตตานี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยการให้การ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี แต่เนื่องจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบทําให้นิคมฯ ไม่สามารถดําเนินได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการโดยพยายามส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีเห็นความสําคัญถึงการรับรองมาตรฐานฮาลาล
โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่
ต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี ผู้ประกอบการเหล่านี้ มีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ เป็นการผลิตภายใต้วิถีชีวิตอิสลาม
ปัจจุบันในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีการส่งเสริมไปแล้ว จํานวน ๑๖๔ ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและ
SMEs จํานวน ๖๙ ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน จํานวน ๗๘ ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ๑๗ ผลิตภัณฑ์ มีมูลค่าการ
ผลิตรวมประมาณ ๖๔๔ ล้านบาท และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับมาตรฐานฮาลาล และรอการพัฒนาอีกเป็น
จํานวนมาก
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จั งหวัดปั ตตานี มี ผู้ ประกอบการที่ ทําการผลิ ตและจํ าหน่ ายสินค้ าฮาลาล ครอบคลุ ม ทั้ ง
โรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู้ ป ระกอบการ OTOP ส่ ง จํ า หน่ า ยทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น
นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล โดยมีสินค้า/บริการที่สําคัญ
ดังนี้
- อาหารทะเลแปรรูป ส่งจําหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป
และเอเชีย
- เครื่องแต่งกายมุสลิม ส่งจําหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
มาเลเซีย
- ร้านอาหารมุสลิม
สําหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
เป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดําเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท
ฟาตอนี อินดัสทรีส์ จํากัด ในพื้นที่อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พื้นที่โครงการประมาณ 170 ไร่ และ
ในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ได้กําหนดให้ ศอ.บต. และจังหวัดฯ ร่วมดําเนินการจัดหาพื้นที่ขั้นต่ํา
100 ไร่ ให้ กนอ. เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SMEs ฮาลาล โดยกําหนดระเบียบการใช้พื้นที่
ที่ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับ และงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดตั้งนิคมฯ ล่าสุด ศอ.บต. มีคําสั่งที่ 559/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางานการแก้ไขและการใช้ประโยชน์จากนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี
มีที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน และ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการผลิ ตและธุร กิจฮาลาล
ศอ.บต.เป็นเลขานุการ ทําหน้าที่ กําหนดภารกิจ/รูปแบบ ประเภทอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากนิคม
อุตสาหกรรม และตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจการแปรสัตว์น้ํา ขนม และอื่นๆ และคณะทํางานเฉพาะกิจ การแปร
รูปเนื้อไก่ ในการประสานและจัดหา ผู้ประกอบการและนักลงทุนในพื้นที่มาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมฮา
ลาลจังหวัดปัตตานี ต่อไป
๒.๑.๒.๖ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัดปัตตานี มียอดจําหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เป็นเงินรวม ๑,๑๗๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๕ ร้อยละ
๑๖.๔๗ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารมากที่สุด มีมูลค่า ๗๐๙.๖๗ ล้านบาท รองลงมาคือหมวดผ้า/เครื่อง
แต่งกาย มูลค่า ๓๒๙.๔๒ ล้านบาท หมวดของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ๖๙.๗๘ ล้านบาท หมวดเครื่องดื่ม
๔๒.๑๒ ล้านบาท และหมวดสมุนไพรและอื่น ๒๐.๐๑ ล้านบาท ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีกลุ่มผลิตสินค้า ฮาลา
ลชุมชนรองรับการพัฒนาเป็นจํานวนมาก หลายสาขา เช่น บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ผลไม้
แปรรูป ที่สําคัญแรงงานในพื้นที่มีทักษะด้านการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยมีกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียน
OTOP จํานวน ๕๑๔ กลุ่ม ๘๘๗ ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว จํานวน ๑๒
ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว จํานวน ๒๗ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๓ ดาว จํานวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ ระดับ ๒ ดาว
จํานวน ๑๓ ผลิตภัณฑ์ และระดับ ๑ ดาว จํานวน ๓ ผลิตภัณฑ์
๒.๑.๒.๗ การท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ จังหวัดปัตตานี มีจํานวนนักท่องเที่ยว ๒๓๕,๖๐๖ คน
รายได้จากการท่องเที่ยวจํานวน ๗๗๘.๑๕ ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๕ พบว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จํ า นวน ๒๑,๓๒๑ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๙.๙๕ รายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ๓๕.๔๙ ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔.๗๘
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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เนื่องจากจังหวัด มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเชิงรุก และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแนวโน้มการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี จากข้อมูลท่องเที่ยวจะเห็นว่ามีแนวโน้มนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกจังหวัดเช่นกัน
นอกจากนี้ อั ตราการเข้ าพั กเฉลี่ ยของนั กท่ องเที่ ยวในจั งหวั ดปั ตตานี ในปี พ.ศ.๒๕๕๒
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นร้อยละ ๑๑.๕๙ ในขณะที่โรงแรมในจังหวัดปัตตานี มีจํานวน ๗ แห่ง
๕๒๐ ห้อง ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นเป็น ๘ แห่ง ๕๕๐ ห้อง ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ และในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีโรงแรม
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๓ แห่ง ๘๕๔ ห้อง เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตารางที่ ๒3 สรุปข้อมูลสถิตกิ ารท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
หน่วย : ล้านบาท
ปี
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

ปัตตานี
นักท่องเที่ยว
รายได้
๑๓๑,๙๙๘
๑๗๗.๓๘
๑๕๒,๗๔๘
๑๙๐.๖๘
๒๐๑,๔๐๑
๔๙๙.๘๓
๑๘๔,๑๕๓
๓๘๙.๗๘
๑๗๙,๖๘๗
๕๔๐.๓๐
๒๑๔,๒๘๕
๗๔๒.๖๖
๒๓๕,๖๐๖
๗๗๘.๑๕

ยะลา
นักท่องเที่ยว
รายได้
๒๖๙,๓๖๘
๖๖๓.๐๖
๓๑๑,๗๑๒
๗๒๖.๗๑
๓๐๐,๕๗๐
๑,๑๐๔.๗๑
๓๗๓,๒๖๙
๑,๓๑๙.๙๙
๓๓๕,๙๖๘
๑,๓๒๘.๗๘
๔๒๙,๐๔๔
๑,๗๕๙.๒๔
๕๖๓,๗๗๑
๒,๔๒๐.๓๙

นราธิวาส
นักท่องเที่ยว
รายได้
๒๘๔,๐๗๓
๖๓๓.๗๗
๓๒๘,๗๒๙
๖๘๓.๘๓
๔๓๐,๓๐๑
๙๔๘.๘๗
๕๔๗,๒๓๕ ๑,๗๘๙,.๖๓
๔๗๙,๕๒๔
๑,๘๗๖.๗๗
๔๘๙,๙๔๔
๒,๑๓๙.๐๑
๕๗๐,๙๗๓
๒,๒๐๗.๘๐

สงขลา
นักท่องเที่ยว
รายได้
๒,๖๔๕,๗๗๐ ๑๒,๘๔๒.๕๒
๒,๓๔๓,๑๖๗ ๑๓,๗๘๐.๐๒
๒,๖๐๙,๐๔๕ ๑๒,๗๐๓.๔๒
๒,๙๔๖,๔๗๐ ๑๕,๘๘๘.๘๒
๔,๐๒๔,๔๙๙ ๒๓,๒๙๖.๐๐
๔,๓๖๓,๘๐๘ ๒๖,๗๐๒.๒๙
๕,๗๖๓,๔๓๙ ๓๗,๒๗๕.๘๑

สตูล
นักท่องเที่ยว
รายได้
๗๔๓,๒๓๓
๑,๗๙๘.๒๐
๑,๐๓๒,๙๑๙ ๑,๙๔๙.๒๔
๖๕๖,๒๑๐
๑,๗๑๐.๒๐
๖๙๒,๙๗๐
๒,๐๐๘.๐๒
๖๙๔,๖๙๗
๒,๖๖๔.๖๗
๑,๐๐๐,๔๒๔ ๕,๓๓๒.๐๒
๑,๐๙๓,๔๗๙ ๕,๙๐๔.๘๓

๒.1.3 แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาหลักของจังหวัดปัตตานี โดยมีผลผลิตสําคัญที่จะทําให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้แก่ ผลผลิตจากการประมง ซึ่งมีมูลค่าการจําหน่ายสูงที่สุดในภาคใต้ ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าในการบริโภค
แล้ ว ยั งเป็นวัตถุ ดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอี กทางหนึ่ง ยางพารา ข้าว และไม้ผ ล ซึ่ งแม้ว่าพื้นที่ปลูก
ยางพารา ข้าว ไม้ผล จะมีปริมาณและผลผลิตลดลงและผลผลิตต่อไร่ต่ํากว่าจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน แต่ด้วยนโยบายการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า การ
ปรับปรุงนาร้างเพื่อปลูกข้าว การเลี้ยงสัตว์ และการประมงน้ําจืด จึงส่งผลทําให้เพิ่มพื้นที่การปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ ปริมาณผลผลิต รวมทั้งมูลค่าการผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบ
กับรัฐบาลมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ทั้งจากงบลงทุน และงบการฝึกอบรมและ
สัมมนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ในพื้นที่
จึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และผู้ประกอบการในการ
ตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวด้านการผลิต
อาหารทะเลแปรรูป จากความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ในส่วนของ
ภาคบริการยังขยายตัวได้ จากการบริการการศึกษา และสุขภาพ การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12,677
คน ในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.2-3.0) ใกล้เคียงกับปี 2557 ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่มีทิศทางทรงตัว และ
มาตรการแก้ไขปัญหาพลังงานของรัฐ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่มีจุดขายในเรื่องของ
วัฒนธรรมและความศรัทธา ซึ่งมีแนวโน้มนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจ
ของจังหวัดปัตตานีขยายตัวเพิ่มขึ้น
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๒.๑.๔ ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๔.๑ การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และขยายฐานการผลิตพืชและสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นในพื้นที่เพื่อเป็นวัตถุดิบรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล และตอบสนองความต้องการของตลาด
๒.๑.๔.๒ การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม
และมีอายุการเก็บรักษายาวนาน
๒.๑.๔.๓ การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคทั่วโลก โดยการพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
๒.๑.๔.๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ในภาวะซบเซาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
๒.๒ สถานการณ์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
สภาพสังคมจังหวัดปัตตานี เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา
ที่ใช้ในการสื่อสาร โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 8๖.25 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
1๓.7๐ และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.0๕ ซึ่งประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามมีการครองตนตามวิถีอิสลามอย่าง
เคร่งครัด จนเป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลกมุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของปัตตานี ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําให้มีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าและปริมาณการผลผลิตในแต่
ละปี ซึ่งจากข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน ในปี พ.ศ. 255๖ พบว่าประชาชนของจังหวัดปัตตานีมีรายได้เฉลี่ยต่อ
คนต่อปี ๗๓,๗๔๕ บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑๒ ในภาคใต้ และเป็นอันดับที่ ๕๖ ของประเทศ
๒.๒.1 สภาพทั่วไปทางสังคม และคุณภาพชีวิต
๒.๒.๑.๑ ด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานีมีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน 146 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 12 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 128 แห่ง นอกจากนี้
ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม คือ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ จํานวน 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน จํานวน 3 แห่ง
โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร ๔,๐๖๗.๖๓ คน ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่ํากว่าเกณฑ์ระดับประเทศ คือ แพทย์
1 คนต่อประชากร ๓,๒๕๗.๘๔ คน แสดงให้เห็นว่า จังหวัดปัตตานียังขาดบุคลากรแพทย์จํานวนมาก ทําให้
ประชาชนได้รับการบริการไม่ทั่วถึง
สุขภาพอนามัย
อั ต ราการเกิ ด ของจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ นปี พ.ศ.2553– 2556 อั ต ราการเกิ ด ต่ อ ประชากรพั น คน
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.73 19.12, 18.34 และ 18.31 ตามลําดับ ซึ่งในปี พ.ศ.2556
มีอัตราสูงกว่าระดับประเทศ (11.6 ต่อประชากรพันคน) และภาค (เกณฑ์ 15.2 ต่อพันประชากร) แต่มี
อัตราลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕5 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 18.34
อัตราการตาย ในปี พ.ศ.2553– 2556 อัตราเกิดต่อประชากรพันคน มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งอัตรา
เท่ากับ 6.07, 6.31, 6.15 และ 5.85 ตามลําดับ และยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (6.6 ต่อประชากรพัน
คน) แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคใต้ (5.7 ต่อประชากรพันคน)
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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อัตราการเพิ่มประชากรของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2553– 2556 พบว่า มีแนวโน้มที่เพิ่มจากปี
2555 โดยอัตราเพิ่มต่อประชากรร้อยคน เท่ากับ 1.27, 1.27, 1.22 และ 1.25 ตามลําดับ มีอัตราสูง
มากกว่าระดับภาคใต้ (เกณฑ์ 0.58 ต่อประชากรร้อยคน) และระดับประเทศ (0.97 ต่อประชากรร้อยคน)
อัตรามารดาตายของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ.2556 พบว่า จํานวนมารดาตาย 8 ราย คิดเป็น
อัตรา 85.46 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งมีอัตรามารดาตายเพิ่มขึ้นจากปี 2553-2555 ที่มีอัตรามารดาตาย
ร้อยละ 32.97, 25.64, และ 40.84 ตามลําดับ ซึ่งมีอัตรามารดาตายสูงกว่าระดับประเทศ (22.2 การเกิด
มีชีพแสนคน) และระดับภาค (31.8 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
อัตราทารกตายอายุต่ํากว่า 1 ปีของจังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2556
พบว่า จํานวนทารกตายในปี
พ.ศ.2556 มีจํานวน 135 ราย คิดเป็นอัตรา 10.92 ต่อการเกิดมีชีพพันคน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นกว่าปี
2553-2555 ที่มีอัตราเท่ากับ 10.72, 11.67 และ 10.54 ตามลําดับ สูงกว่าระดับประเทศ (6.4 ต่อพัน
การเกิดมีชีพ) และภาคใต้ (7.4 ต่อพันการเกิดมีชีพ)
ตารางที่ 24 แสดงสถานะสุขภาพประชาชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2553-2556
สถานะสุขภาพ

ปี 2553
จํานวน จํานวน

ปี 2554
จํานวน อัตรา

ปี 2555
จํานวน
อัตรา

ปี 2556
จํานวน อัตรา

อัตราเกิด :ประชากรพันคน 12,132 18.73 12,686 19.12 12,240 18.34 12,367 18.31
อัตราตาย :ประชากรพันคน 3,933 6.07 4,185 6.31 4,101 6.15 3,951 5.85
อัตราการเพิ่มประชากร :
8,199 1.27 8,501 1.27 8,139 1.22 8,416 1.25
ประชากรร้อยคน
อัตรามารดาตายประชากร :
5
40.84
8
85.46
4
32.97
3
25.64
การเกิดมีชีพแสนคน
อัตราทารกตาย :
130 10.72 148 11.67 129 10.54 135 10.92
การเกิดมีชีพพันคน
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สาเหตุการตายมากที่สุด ต่อเนื่องทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา คือ อุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ถูกทําร้ายด้วยอาวุธปืน
พลัดตก หกล้ม จมน้ํา เป็นต้น ในอัตรา 37.77 ต่อประชากรแสนคน โรคหัวใจทุกชนิด ในอัตรา 28.03
ต่อประชากรแสนคน และโรคโลหิตเป็นพิษในอัตรา 27.23 ต่อประชากรแสนคน
สถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วย จังหวัดปัตตานีมีปัญหาสําคัญที่เป็นจุดมุ่งเน้นในการพัฒนา คือ
ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหาโภชนาการ ปัญหาผู้ป่วยและตายด้วยโรคที่สําคัญ ได้แก่ โรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน (โรคคอตีบ) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคไข้เลือดออก มารดาตาย และทารกตายปริกําเนิด โดยมีโรคที่
ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสําหรับปี พ.ศ.2556 ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน รองลงมา คือ
โรคไข้เลื อดออก และโรคคอตีบ และโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสําคั ญ คื อ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
อัมพาตและหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
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ลําดับ
1

2
3
4
5

ตารางที่ ๒5 แสดงอัตราการป่วยตายด้วยโรคทีส่ ําคัญจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ.2553 - 2556
อัตราป่วยต่อแสนประชากร
โรค
หมายเหตุ
2553
2554
2555
2556
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
1.1 โรคคอตีบ
1.2 ไอกรน
1.3 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด
โรคที่ติดต่อทางเดินอาหาร
และน้ํา
2.1 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
โรคติดต่อที่นําโดยแมลง
3.1 โรคไข้เลือกออก
อัตรามารดาตาย
อัตราทารกตายปริกําเนิด

4.63
0
0

1.48
0
0

1.18
0
0

0.59
0
0

1947.11 1,529.02 1,387.25 1,268.90
479.12
32.97
10.72

22.99
25.64
11.67

50.84
40.84
10.54

175.29
85.46
10.92

ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ต่อพันการเกิดมีชีพ

การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ในปี พ.ศ.2556 จังหวัดปัตตานีมีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
ของประชาชน ร้อยละ 99.78 และพบว่ายังมีข้อมูลสิทธิว่าง ร้อยละ 0.22 เนื่องจากเป็นข้อมูลผู้ที่หมดสิทธิ
ประกันสังคม ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ข้อมูลที่ไม่มีตัวบุคคล เด็กเกิดใหม่คลอดที่บ้าน
๒.2.๑.2 ด้านการศึกษา
จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งส่งผลกระทบด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพและการมีงานทําของผู้ที่จบการศึกษา ด้านความปลอดภัยของครู นักเรียนและ
สถานศึกษา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงได้สรุปประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
1) ด้านการศึกษากับความมั่นคง
ปัญหาความไม่ส งบที่ส่งผลต่อประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ เช่ น โรงเรี ยนถูกเผา ครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ครู นักเรียน เสียขวัญและ
กําลังใจ โรงเรียนต้องปิด ส่งผลทําให้คุณภาพของการศึกษาต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
๒) ด้านคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตารางที่ ๒๖ แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
อังกฤษ
คณิตศาสตร์

ระดับประเทศ
๓๕.๒๐
๔๖.๗๙
๒๗.๔๖
๒๙.๖๕

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ สพฐ.
สพม.๑๕
ระดับจังหวัด
๓๕.๓๙
๓๓.๙๘
๓๓.๑๙
๔๖.๙๔
๔๕.๗๙
๔๔.๗๙
๒๗.๐๙
๒๖.๙๘
๒๗.๒๑
๒๙.๕๙
๒๙.๓๔
๒๘.๔๗
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ
รวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ
๓๘.๖๒
๕๙.๓๒
๔๓.๑๔
๔๕.๔๒
๔๐.๗๐

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ สพฐ.
สพม.๑๕
ระดับจังหวัด
๓๘.๗๗
๓๘.๐๔
๓๗.๐๑
๕๙.๗๒
๕๕.๗๑
๕๔.๘๓
๔๓.๒๔
๔๑.๙๑
๔๐.๙
๔๕.๘๗
๔๓.๓๒
๔๑.๘
๔๐.๘๓
๓๙.๓๘
๓๘.๕๓

ตารางที่ ๒๗ แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ ระดับ สพฐ.
สพม.๑๕
ระดับจังหวัด
ภาษาไทย
๕๐.๗๖
๕๐.๗๖
๕๐.๗๖
๕๐.๗๖
สังคมศึกษา
๓๖.๕๓
๓๖.๘๑
๓๔.๒
๓๔.๑๙
อังกฤษ
๒๓.๔๔
๒๓.๑๒
๒๑.๑๓
๒๐.๘๘
คณิตศาสตร์
๒๑.๗๔
๒๑.๗๒
๑๙.๓๓
๑๙.๑๔
วิทยาศาสตร์
๓๒.๕๔
๓๒.๕๔
๓๒.๕๔
๓๒.๕๔
สุขศึกษาฯ
๕๑.๙๔
๕๒.๔๘
๔๗.๓๗
๔๗.๗๘
ศิลปะ
๓๔.๖๔
๓๔.๙
๓๑.๘๕
๓๒.๐๖
การงานฯ
๔๙.๐๑
๔๙.๗๑
๔๓.๒๔
๔๒.๘
รวมเฉลี่ย
๓๗.๕๘
๓๗.๘๕
๓๔.๔๒
๓๔.๓๘
ที่มา: ข้อมูลการศึกษา จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๕, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้

3) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ นอกเหนือจากการ
ขาดขวัญ กําลังใจ ปัญหาของการขาดแคลนครู ที่ขอย้ายออกนอกพื้นที่เป็นจํานวนมากทั้งในกลุ่มสาระที่สําคัญ
4 วิชา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งจะต้อง
อาศัย ครูที่ต้องนับถือศาสนาพุทธ เป็นผู้สอน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายใน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจ ฝ่ายบริหารจะต้องดําเนินการหรือสร้างมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน การให้
สวัสดิการ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
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4) ด้านสถานศึกษา
จากสถานการณ์ โ ดยรวม สถานศึ ก ษาถู ก ลอบวางเพลิ ง /วางระเบิ ด อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง ก็ ส่ ง
ผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก ทําให้โรงเรียนต้องประกาศหยุดอย่างกะทันหันเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรของทางโรงเรียน ทําให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนโดยตรง ดังนั้น ในการกําหนดมาตรการ ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยด้วย
5) ด้านศาสนศึกษา
การเรี ย นรู้ ด้ า นศาสนานั บ เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ และเป็ น ความต้ อ งการด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณของ
ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม 86.25 ศาสนาพุทธและอื่นๆ อีกร้อยละ 13.75
จังหวัดปัตตานีมีการสอนเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ทั้งในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดปัตตานีเป็นที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ซึ่งเปิดการสอนอิสลาม
ศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการเปิดสอนอิสลามศึกษา
จนถึงระดับปริญญาเอก และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ดังกล่าวยังมีความหลากหลายในด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร ทําให้เกิดช่องว่างของ
โรงเรียนที่สอนศาสนาด้วยกัน ทําให้นักเรียนที่จบในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่ง ไม่สามารถเทียบวุฒิ
ผลสัมฤทธิ์กับอีกโรงเรียนได้ ทําให้ต้องเรียนซ้ํา ปัญหาการถ่ายโอนหลักสูตรอิสลาม ปัญหาการจัดระเบียบ
สถานศึกษาอิสลาม และการตรวจสอบรับรองคุณภาพของการศึกษา
ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ ที่มีจํานวน ร้อย
ละ 12.27 ยังมีความจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อการเรียนรู้หลักธรรมคําสอนที่มีคุณภาพและ
ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้านศาสนศึกษาให้มากขึ้น
๒.2.๑.3 ด้านคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 255๗ มีตัวชี้วัดความจําเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) จํานวน ๓๐ ข้อ ได้แก่ หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 2 มี
บ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทย
มีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด,หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทาและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด
,หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด
๒.๒.๑.๔ ด้านความมั่นคงของมนุษย์
จากรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ เพื่ อประเมิ นระดับดั ชนีความมั่ นคงของมนุษ ย์ในภาพรวมของประเทศ และระดับจังหวัด รวมทั้ง
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์ทางสังคม ตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์
โดยปี ๒๕๕๖ ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ มี ๑๒ มิติ เป็นมาตรฐานที่สามารถบ่งชี้ถึง ความมั่นคง ของบุคคล
ได้อย่างรอบด้านครอบคลุมเป็นองค์รวม และความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะทําให้บุคคลสามารถบรรลุถึง ความสุขอย่างยั่งยืนแต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลรายจังหวัด ทั้งนี้สําหรับ
ค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ในปี ๒๕๕๖ จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 78.๔๓ เป็นลําดับที่ ๑ เมื่อ
เปรียบเทียบกับจังหวัดนราธิวาสและยะลา โดยมิติที่มีดัชนีความมั่นคงของมนุษย์มากที่สุด ๓ ลําดับแรก คือ
มิติสุขภาพ ร้อยละ ๘๗.๔๓ มิติด้านศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ ๘๕.๐๙ และมิติความปลอดภัยในชีวิต
ร้อยละ ๘5.๐๑ ตามลําดับ ตามตารางที่ ๒8
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ตารางที่ ๒8 ข้อมูลเปรียบเทียบรายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยของจังหวัดปัตตานี
เปรียบเทียบกับ ยะลา และนราธิวาส ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาพรวมของ
ที่
มิติ
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
ประเทศ
1 ที่อยู่อาศัย
๗๑.๘๖
๗๓.๓๕
๗๕.๒๘
70.32
2 สุขภาพ
๘๗.๔๓
๙๔.๘๘
๘๓.๑๗
๖๙.๖๑
4 อาหาร
๗๙.๗๗
๗๘.๕๙
๗๙.๕๙
๗๐.๒๔
5 การศึกษา
๗๔.๑๔
๕๗.๙๒
๕๗.๓๐
๖๙.๕๙
5 การมีงานทําและรายได้
๔๙.๖๓
๕๒.๔๔
๔๑.๐๑
๖๙.๕๓
6 ครอบครัว
๘๑.๔๘
๗๖.๐๔
๘๐.๘๒
๗๐.๒๒
7 ชุมชนและการสนับสนุนทาง
๕๕.๗๕
๕๗.๙๐
๔๔.๙๔
๗๐.๑๒
สังคม
8 ศาสนาและวัฒนธรรม
๘๕.๐๙
๘๒.๑๒
๗๘.๕๐
๖๙.๘๗
9 ความปลอดภัยในชีวิตฯ
๘๕.๐๑
๘๐.๔๕
๗๙.๖๑
๖๙.๗๐
10 สิทธิและความเป็นธรรม
๗๑.๖๔
๖๖.๖๓
๗๔.๘๐
๗๐.๓๑
11 การเมือง
๗๖.๗๔
๘๐.๑๓
๘๑.๒๘
๖๙.๖๑
12 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
๗๐.๘๘
๗๕.๘๓
๗๕.๑๕
๗๐.๐๖
ค่าเฉลี่ย
๗๘.๔๓
๗๗.๖๓
๗๔.๐๖
๖๙.๔๘
ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าข้อมูลสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงสังคมใน ๓ อันดับแรก คือ การมีงานทําและ
รายได้ ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ สําหรับปัญหาสังคมเชิง
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาใน ๓ อันดับแรก คือ ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาแรงงาน และปัญหาคนพิการ
๒.2.๑.5 ความยากจน จากข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ใน
การศึกษาและติดตามภาวะความยากจนในระดับจังหวัด ประมวลจากสัดส่วนของครัวเรือนในแต่ละจังหวัด ที่
มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ต่ํากว่าเส้นความยากจนของครัวเรือน จังหวัดปัตตานีมีสัดส่วน
คนจน เป็นอันดับที่ ๒ ของจังหวัดภาคใต้ ที่มีสัดส่วนคนจนสูงเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ และจากข้อมูล
ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พบว่า คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ใน
ปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน ๒,๖๘๑ ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีครัวเรือนตกเกณฑ์
จปฐ. จํานวน ๒,๕๘๘ ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน ๑,๙๑๖ ครัวเรือน สําหรับ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คนในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี มีครัวเรือนตก
เกณฑ์ จปฐ. จํานวน ๒,๗๖๒ ครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน ๑,๖๑๔ ครัวเรือน
๒.2.๑.6 การมีงานทํา จากการสํารวจในปี พ.ศ.255๖ พบว่า มีประชากรอยู่ในกําลังแรงงาน
จํานวน ๓๐๘,๔๔๙ คน มีคนว่างงาน จํานวน ๕,๓๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ ซึ่งต่ํากว่าในปี พ.ศ. 25๕๖ โดย
มีอัตราการว่างงานสูงเป็นอันดับที่ ๓ ของกลุ่มจังหวัดและภาคใต้ ซึ่งปัญหาแรงงานที่สําคัญ คือ 1) แรงงานใน
พื้นที่ด้อยคุณภาพ 2) สภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแรงงานในพื้นที่ 3) ขาดแคลนแรงงาน
ภาคการประมง 4) ปัญหาต่อเนื่องจากแรงงานต่างด้าว ตามตารางที่ 29
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ตารางที่ 29 ข้อมูลการว่างงานรวมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สงขลา
สตูล

255๓
1.90
2.15
0.64
2.77
2.07
1.32

255๔
1.13
0.98
0.27
1.48
0.66
0.72

อัตราการว่างงาน
255๕
๒๕๕๖
0.93
๑.๔๐
1.18
๒.๐๑
0.47
๑.๖๑
0.52
๒.๑๑
0.58
๐.๘๕
0.66
๐.๔๙

๒๕๕๗
๑.๖๘
๑.๗๕
๑.๙๓
๒.๒๑
๑.๖๑
๐.๘๙

ที่มา : การสํารวจภาวการณ์ทํางานของประชากร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสาร

๒.2.2 แนวโน้มสถานการณ์ด้านสังคม
สถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดปัตตานี จากข้อมูลสถานการณ์ พบว่าอัตราการเกิดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น และอัตราการตายมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ อัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มเพิ่ม
จากปี ๒๕๕๖ ซึ่งสูงกว่าระดับภาคใต้ และระดับประเทศ อัตราการตายของมารดาและทารก ยังมีแนวโน้มสูง
กว่าระดับประเทศ สําหรับสาเหตุการตายโดยทั่วไป เกิดจากการถูกทําร้ายด้วยอาวุธมากที่สุด ส่วนสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาสังคมต่อไป ได้แก่ ปัญหาอนามัยของแม่และเด็ก ปัญหาโภชนาการ
และโรค
เช่น อุจจาระร่วง ชิกุนคุนย่า เป็นต้น และโรคที่ไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุ
จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
ด้านการศึกษา แนวโน้มนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต และสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะยังคงเป็นปัญหาสําคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนจังหวัดปัตตานียังมีปัญหาไม่บรรลุเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
หมวดสุขภาพ มีบ้านอาศัย ฝักใฝ่การศึกษา การปลูกฝังค่านิยมไทย และร่วมใจพัฒนา ซึ่งเป็นหมวดที่ตกเกณฑ์
ซ้ําในหลายๆปี ยังมีแนวโน้มเป็นปัญหาต่อไป
ด้านความมั่นคงของมนุษย์ แนวโน้มปัญหาสังคมของจังหวัดปัตตานี พบว่ามีปัญหาการมีงานทํา
และรายได้ และการขาดหลักประกันทางสังคม ปัญหาชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม และปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่ เด็กเยาวชน คน
พิการ และแรงงาน
ด้านความยากจน จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แนวโน้มครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํา
กว่า 23,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ในปี พ.ศ.2551-2554 ลดลง สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ คนใน
ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ จากการประชาคมเพื่อค้นหาครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 64,000 บาท/ครัวเรือน/ปี เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพตามโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ายังมีครัวเรือน
ยากจน จํานวน 22,924 ครัวเรือน หรือร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนในจังหวัด ประกอบกับในปี พ.ศ.2556
กรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัดที่ 30 รายได้เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าคน
ละ 23,000 บาท/ปี/คน เป็น 30,000 บาท จะทําให้ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ของ
จังหวัดปัตตานีเพิ่มขึ้น
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ปัญหาการมีงานทํา แนวโน้มการว่างงานจังหวัดปัตตานียังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากงานในพื้นที่ยัง
ด้อยคุณภาพ และสภาพการจ้างงานไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่
๒.2.3 ความต้องการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๒.2.3.1 พัฒนาด้านการสาธารณสุข เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและเด็กที่ยังมีอัตราสูงกว่า
ระดับประเทศ การป้องกันโรคระบาดที่เป็นปัญหาสําคัญ การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคจากพฤติกรรม
และการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดระบบป้องกันโรคและรักษาโรคภายในชุมชน
๒.2.3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะด้านภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็น
พื้นฐานสําคัญในด้านการเรียนการสอนด้านอื่นๆ รวมทั้งการสร้างแหล่งเรียนรู้ครบวงจรในพื้นที่
๒.2.3.3 การพัฒนาอิสลามศึกษา ให้มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ทั้งนี้ ควรพัฒนาสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นระบบการเรียนอิสลามศึกษาที่เคยมี
ชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ให้มีมาตรฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อิสลามศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ประกอบกับปัจจุบันมีชาวมาเลเซียได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อิสลามศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มมากขึ้น
๒.2.3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
๒.2.3.5 สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของคนปัตตานี โดยเร่งแก้ไขปัญหาด้านการมีงานทําและ
รายได้ ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาแก่กลุ่มเด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน เป็นลําดับแรก
๒.2.3.6 การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีต่ํากว่าเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน และครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า ๓๐,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
๒.2.3.7 เพิ่มทักษะแรงงาน และขยายโอกาสการทํางานแก่ประชากรวัยแรงงาน เพื่อลดปัญหาการ
ว่างงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
๒.3 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.3.1 สภาพทั่วไปทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑.1 ทรัพยากรดินและที่ดิน
ดินส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานี เป็นดินทรายหรือดินปนทราย เนื่องจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา
และการพัดพาตะกอนทรายจากน้ําทะเล จากลักษณะดังกล่าวส่งผลให้อําเภอชายฝั่งทะเลทั้ง 6 อําเภอ มี
สภาพดินเป็นทราย สามารถเพาะปลูกพืชได้บางชนิด เช่น มะพร้าว ยางนา และผักไหม หรืออาจปรับปรุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้ดินอุ้มน้ําดีขึ้น จะทําให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ ปัญหาคุณภาพดินที่สําคัญ ได้แก่
ปัญหาดินเปรี้ยว ในพื้นที่ทุ่งบ่อทอง อําเภอหนองจิก ตําบลดอน ตําบลบ้านนอก ตําบลคอกกระบือ และตําบลท่า
น้ํา อําเภอปะนาเระ ส่งผลให้เกิดพื้นที่นาร้าง และยังมีปัญหาดินเค็มในพื้นที่อําเภอชายฝั่งทะเล รวมทั้ง การขาด
การป้องกัน และวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมทําให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งและการบุก
รุกพื้นที่ต้นน้ํา
๒.๓.๑.2 ทรัพยากรป่าไม้ จากพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดในปี พ.ศ.2528 มีจํานวน 70 ตารางกิโลเมตร
(ร้อยละ 3.61 ของพื้นที่จังหวัด) ลดลงเรื่อยๆ จนปี พ.ศ.2538 มีพื้นที่ป่าไม้เหลือ 45 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ
2.32) ปี พ.ศ.2547 พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด เพิ่มขึ้นเป็น 80 ตารางกิโลเมตร จากนั้นเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย
จนในปี พ.ศ.2551 พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดปัตตานี มีจํานวน 91 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 4.69 ของพื้นที่จังหวัด)
อย่างไรก็ตาม ถือว่าจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและลักษณะ
ทางธรณีวิทยาที่ลาดลงสู่ทะเล อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากการบุกรุกทําลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัย
และระบบสาธารณูปโภค/โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนการตัดไม้ไปใช้ในการก่อสร้างและผลิตเครื่องมือประมง
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๓๘

๒.๓.๑.3 ทรัพยากรน้ํา
๑) อุทกภัย เป็นปัญหาสําคัญทั้งที่เกิดจากน้ําป่าไหลหลากหรือน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่ใกล้ภูเขา เช่น
อําเภอโคกโพธิ์ และจากการท่วมขังและล้นตลิ่ง เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําหรือระดับน้ําทะเลหนุนสูง
รวมถึงปริมาณน้ําที่มากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ําด้านล่างหรือทะเลไม่ทัน ซึ่งพบได้ในเขตอําเภอเมืองปัตตานีและ
เขตเทศบาลต่างๆ สรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได้ดังนี้
1. การที่มีฝนตกหนักในบริเวณกว้าง
2. ความตื้นเขินของแม่น้ําสายหลักและคลองต่างๆ จากการอุดตันของขยะชุมชน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์พื้นที่ริมตลิ่งมากขึ้น เช่น การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงล้ําลําน้ํา
3. ระดับน้ําทะเลที่ขึ้นสูงในช่วงเดียวกับที่มีน้ําหลากจากทางต้นน้ํามาก ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํา
สูงขึ้นกว่าปกติ ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่ม
4. ระบบการระบายน้ําที่ยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ได้
5. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนโดยตัดผ่านลําน้ําหรือก่อสร้างถนนใน
เขตพื้นที่ราบลุ่มน้ํา หรือการถมที่ดินในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ํามาก่อน และการถมที่ดินปิดกั้นลําคลอง
6. การทําการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงการอนุรักษ์ดินและน้ํา ทําให้ดินถูกกัดเซาะ เกิดตะกอนใน
ลําน้ํามาก แม่น้ําลําคลองจึงตื้นเขินเร็วกว่าปกติ
7. การตัดไม้ทําลายป่าต้นน้ํา แม้จังหวัดปัตตานีจะมีการตัดไม้ทําลายป่าในอัตราที่ต่ําแต่พื้นที่ป่าไม้ที่
เปลี่ยนไปในทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้จังหวัดต้องประสบกับปัญหาอุทกภัย
ตารางที่ 30 ตารางสถิติความเดือดร้อน เสียหาย ของผูป้ ระสบภัยพิบตั อิ ุทกภัยและวาตภัย จังหวัด
ปัตตานี ห้วงระยะเวลา ปี พ.ศ.2551-255๕
ปี พ.ศ.
ปี ๒๕๕๕ (๒๑ ธ.ค.๕๕ ๓ ม.ค.๕๖)

ปี ๒๕๕๖ (๒๐-๒๘ พ.ย.
๕๖) – (๑-๖ ธ.ค.๕๖)

ปี ๒๕๕๗ (๑๖ ธ.ค.-๒๗
ธ.ค.๒๕๕๗)

พื้นที่/ผู้ได้รับความเสียหาย
๖ อําเภอ
๔๘ ตําบล
๑๘๙ หมู่บ้าน
๑๘,๙๖๐ ครัวเรือน
ราษฎร ๗๖,๗๕๒ ราย
๖ อําเภอ
๖๙ ตําบล
๒๙๕ หมู่บ้าน
๑๒,๐๐๒ ครัวเรือน
ราษฎร ๓๕,๐๕๒ ราย
๑๑ อําเภอ
๘๖ ตําบล
๔๒๘ หมู่บ้าน
๒ เทศบาล
๒๓ ชุมชน
๓๐,๙๖๐ ครัวเรือน
ราษฎร ๑๐๖,๕๐๑ ราย
พื้นที่ ๑,๓๘๓.๓๔ ตร.กม

ความเดือดร้อนด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ความเสียหายด้านการเกษตรและ
ด้านสาธารณะ

-

พื้นที่ทางการเกษตร ๑๐๗ ไร่
ถนน ๘๓ สาย

-

พื้นที่ทางการเกษตร ๑,๘๔๘ ไร่
ถนน ๑๒๙ สาย

เสียชีวิต ๓ ราย
บ้านเรือนเสียหาย ๙ หลัง

พื้นที่ทางการเกษตร ๖,๐๐๐ไร่
เรือประมงจํานวน ๕ ลํา
ถนน ๑๗ สาย
โรงเรียน ๑๘๓ แห่ง
วัด ๕ แห่ง
มัสยิด ๑ แห่ง

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๓๙

ตารางที่ 31 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของจังหวัดปัตตานี
ลําดับ
ประเภทภัย
ที่
1
วาตภัย
2
อัคคีภัย
3
อุทกภัย
4
ฟ้าผ่า
5
โรคระบาดสัตว์น้ํา
6
ก่อการร้าย
7
ภัยแล้ง
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.๒๕๕๗
199,203
623,400
451,531
319,600
630,400
134,539,614 98,907,870
77,400
31,600
7,800
519,914
12,251,000
6,751,000 7,474,000
147,341,017 107,440,384 8,002,931

๒) ปัญหาภัยแล้ง พบว่า ปัญหาภัยแล้งยังไม่ถึงขั้นวิกฤติ แต่อย่างไรก็ตาม มีหลายพื้นที่ประสบ
ปัญหาภัยแล้งในลักษณะของฝนทิ้งช่วง ได้แก่บางส่วนของอําเภอกะพ้อ ทุ่งยางแดง หนองจิก ยะรัง ยะหริ่ง ไม้
แก่น และอําเภอเมือง ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของทั้งคน สัตว์ และพืช
- การขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงและจากการรุกล้ําของน้ําทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง
- คุณภาพน้ํา ในช่วงปี พ.ศ.2549 – 2556 คุณภาพน้ําในแม่น้ําปัตตานีและอ่าวปัตตานี มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณโลหะหนักที่พบในน้ําไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในบริเวณปากแม่น้ําปัตตานี และ
ปากอ่ าวปั ตตานี ยังคงตรวจวัดปริ มาณโคลิฟอร์มแบคทีเรี ยได้ค่อนข้ างสูงในช่วงฤดู ร้อน (เดือนเมษายนพฤษภาคม) และฤดูฝน (เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) และคลองอาเนาะซูงา (คลองน้ําใส) ในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี เป็นคลองที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ซึ่งควรมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ คลองปะการอ ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น และ
ชายฝั่ งทะเลบริ เวณบ้ านแหลมนกและบ้ านบางปู เนื่ องจากมี พื้ นที่ นากุ้ ง สถานที่ ชํ าแหละแกะล้ างสั ตว์ น้ํ า
บ้านเรือนที่พักอาศัย และสถานประกอบการ ซึ่งบางส่วนยังไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้งจากระบบยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานส่วนการติดตามคุณภาพน้ําในแม่น้ําสายบุรี ในช่วงปี พ.ศ.2549 พบว่ามีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์
ดี แต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีและปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดเริ่มสูงขึ้น และลดต่ําลงในบางช่วงเวลา ทําให้คุณภาพน้ําโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ แต่ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา ในช่วงปี พ.ศ.255-2556 พบว่า เริ่มมีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเพิ่ม
สูงขึ้นอีกครั้ง
๓) การปนเปื้อนของน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาลส่วนใหญ่พบปริมาณเหล็กค่อนข้างสูงในเกือบทุกปี
ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ อาจปรับปรุงสภาพสัตว์น้ําด้วยการติดตั้งตัวสเปย์น้ําผ่านตัวกรอง (ชั้นกรวด
ทราย) และเข้าถังพักก่อนใช้งาน สําหรับบริเวณปากแม่น้ําที่ติดกับชายฝั่งทะเล เช่น บริเวณอําเภอหนองจิก ปะ
นาเระ สายบุรี และไม้แก่น พบว่าเสี่ยงต่อการถูกน้ําเค็มจากทะเลรุกล้ําเข้ามาในชั้นน้ําบาดาล
- การปนเปื้อนของเหล็กและคลอไรด์ในชั้นน้ําบาดาล จังหวัดปัตตานีมีบ่อน้ําบาดาลที่ดําเนินการขอ
อนุญาตใช้อย่างถูกต้องตามระเบียบ จํานวน 428 บ่อ ซึ่งน้ําบาดาลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นน้ําจืด แต่พบว่ามีเหล็ก
ปนเปื้อนส่งผลให้น้ํามีสนิมสีแดงแทบทุกอําเภอ รวมทั้งมีคลอไรด์สูงในบริเวณอําเภอหนองจิก อําเภอปะนาเระ
อําเภอสายบุรี และอําเภอไม้แก่น เนื่องจากการรุกล้ําของน้ําทะเลในชั้นน้ําบาดาล
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๔๐

๒.๓.๑.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
จังหวัดปัตตานี มีชายฝั่งทะเลทอดตัวเป็นแนวยาวตั้งแต่อําเภอหนองจิกจนถึงอําเภอไม้แก่น รวม 6
อําเภอ รวมความยาวประมาณ 138.831 กิโลเมตร ตลอดพื้นที่ชายฝั่งประกอบด้วยระบบนิเวศทางทะเลที่สําคัญ
คือ ป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง ธรรมชาติเหล่านี้นอกจากเป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ทะเลแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเอื้อประโยชน์ต่อการทําการประมงชายฝั่งของชาวประมง
พื้นบ้านมาก แต่ปัจจุบันมีการจับสัตว์น้ําเกินกําลังการผลิต มีการกระทําผิดกฎหมาย ใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพ
สูงจับสัตว์น้ําในเขตแนวปะการังเทียม และแนวชายฝั่งทะเล มีการทําการประมงอวนลากโดยไม่เกรงกลัว
กฎหมายส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ ม ชาวประมงพื้ น บ้ า นและเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ ต ลอดเวลา
ชาวประมงมีการทําการประมงอย่างขาดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสัตว์น้ํา ไม่มีการรวมกลุ่มหาวิธีการฟื้นฟู
ทรัพยากร ต่างคนต่างประกอบอาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทําให้ปริมาณสัตว์น้ํา
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- การสะสมของตะกอนในอ่าวปัตตานี ทําให้อ่าวปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญในแง่ของ
การเป็นแหล่งแพร่พันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ําวัยอ่อน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ํานานาชนิดตื้นเขิน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ําลดน้อยลงได้
- ปริมาณสัตว์น้ําลดลง เนื่องจาก
1 คุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรม จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่ง (นากุ้งและการเลี้ยงปลาในกระชัง)
2 การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย (การจับสัตว์น้ําโดยใช้อวนลากข้างและโพงพาง)
3 แหล่งอาศัย/หากิน ของสัตว์น้ําถูกทําลาย / เสื่อมโทรม ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของป่าชาย
เลน เนื่องจากการทําเขื่อนหรือคลองกั้นทางน้ําทําให้น้ําทะเลไม่สามารถไหลผ่านขึ้นลงได้ การลดลงของแหล่ง
หญ้าทะเลและสาหร่ายผมนาง เนื่องจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลในการเลี้ยงหอยแครงและยังมีการ
คราดหอยปีละหลายครั้ง รวมทั้งการเลี้ยงกุ้งบริเวณชายฝั่งโดยไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย การปล่อยน้ําทิ้งจาก
แหล่งกําเนิดมลพิษต่างๆ ซึ่งมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการบําบัดอย่างถูกต้อง
4 ประชาชนไม่ทราบวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา เช่น มีประชาชนบางส่วนหาไข่เต่า
บริเวณแหลมตาชีเพื่อนําไปรับประทาน
5 โครงการที่ขาดการมองปัญหาแบบองค์รวม ทําให้วงจรชีวิตของสัตว์น้ําถูกทําลาย
-ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ทั้ง 6 อําเภอ
ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล รวมเป็นระยะทาง 61.94 กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ
รุนแรง 24.27 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะ มากกว่า 5 เมตรต่อปี) แนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะปานกลาง
37.67 กิโลเมตร (อัตราการกัดเซาะไม่เกิน 5 เมตรต่อปี) สาเหตุหลักของการกัดเซาะดังกล่าวเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น จากปัญหาด้านกายภาพ เช่น คลื่นลมแรงในฤดู
มรสุมและการขาดความสมดุลของมวลทราย หรือจากปัญหาการลดลงของป่าชายเลนและป่าชายหาดที่เป็น
ปราการด่านสําคัญในการปกป้องพื้นที่ชายฝั่งจากคลื่นและลมในทะเล เนื่องจากการบุกรุกเข้าอยู่อาศัย ตัดไม้
ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการปล่อยน้ําเสียจากชุมชน นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การใช้
ที่ดินผิดประเภท และการขาดการมองปัญหาภาพรวมในระยะยาว
๒.๓.๑.5 การจัดการขยะมูลฝอย
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในจั ง หวั ด ปั ต ตานี มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี เนื่ อ งจากการเพิ่ ม จํ า นวนของ
ประชากรและยังมีปัจจัยในแง่ของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นตัวเสริมให้ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมี
ความรุ น แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากกระแสการบริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลง การมี ชี วิ ต ที่ รี บ เร่ ง และต้ อ งการความ
สะดวกสบาย จึงทํา ให้ ประชาชนหั น มาใช้ผ ลิ ตภัณฑ์ที่ใ ช้เทคโนโลยีใ นการผลิตเพิ่ม เศษของเหลือ ใช้ จ าก
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
หน้า ๔๑

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย่อยสลายได้ยาก และกลายเป็นขยะมูลฝอยที่สร้างภาระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บและกําจัด
จังหวัดปัตตานี ยังขาดการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ทําให้
ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสําคัญในทุกพื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี ใน 1 วัน มีมาก
ถึง 676 ตัน และในช่วง 1 ปี มีขยะอันตรายเกิดขึ้นจํานวนมากเช่นกัน
ตารางที่ 32 ปริมาณขยะมูลฝอย (กก.ต่อวัน) และขยะอันตราย (กก.ต่อปี) ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี
อปท.

จํานวน
ประชากร

ทม.
ทต.
อบต.
รวม

๔๓,๗๗๔
๑๐๒,๖๓๒
๕๗๒,๕๓๒
๗๑๘,๙๓๘

อัตรา
การเกิด
ขยะ
มูลฝอย
(กก./
คน/วัน)
๑.๑๕
๑.๐๒
๐.๙๑

ปริมาณขยะ
มูลฝอย
(กก./วัน)

๕๐,๓๔๐
๘๐,๕๑๒
๕๐๒,๗๓๖
๖๓๓,๕๘๘

อัตราการ
ปริมาณ
อัตราการเกิด ปริมาณซาก
เกิดของเสีย ของเสียอันตราย ซากผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
อันตราย
(กก./ปี)
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ชุมชน
และ
อิเลคทรอนิกส์
(กก./คน/ปี)
อิเลคทรอนิกส์
(กก./ปี)
(กก./คน/ปี)
๓.๓๗๔
๑๔๗,๖๙๓
๘.๖๙๙
๓๘๐,๗๙๐
๓.๒๑๗
๒๕๓,๙๒๗
๖.๓๖๖
๕๐๒,๔๘๗
๒.๓๐๖
๑,๒๗๓,๙๖๖
๕.๒๓๕
๒,๘๙๒,๑๑๒
๑,๖๗๕,๕๘๖
๓,๗๗๕,๓๘๙

ที่มา : อัตราการผลิตขยะเฉลี่ย เอกสารเผยแพร่ของกรมควบคุมมลพิษ
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ยังขาดประสิทธิภาพในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี การขาดความ
ตระหนักของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําให้ขยะมูลฝอยตกค้างในถังขยะและถังถูกทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่
สาธารณประโยชน์ หรืออาจถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ําทําให้น้ําเน่าเสีย หลายพื้นที่มีการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง ซึ่ง
นอกจากจะทําให้เกิดกลุ่มควันและเขม่าแล้ว ยังอาจเกิดฝุ่นขนาดเล็กซึ่งจะเป็นอันตนรายต่อสุขภาพได้ และยัง
เป็นสาเหตุให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของภาวะโลกร้อน) และสําหรับขยะ
อินทรีย์ที่ถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอื่น จะเกิดการหมักหมมและเกิดก๊าซเรือนกระจกอีกชนิดหนึ่ง คือ ก๊าซ
มีเทน ซึ่งมีผลต่อภาวะโลกร้อนเช่นกัน
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มี 1 แห่ง คือ ที่
กําจัดขยะของเทศบาลเมืองปัตตานี มีเนื้อที่ 183 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ตําบลหนองแรต อําเภอยะหริ่ง มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกําจัดขยะมูลฝอยเพียง 7 แห่ง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี เทศบาลตําบลยะหริ่ง
เทศบาลตําบลบางปู เทศบาลตําบลรูสะมิแล อบต.บานา อบต.กระหวะ และ สพช.จ.ปัตตานี มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เข้าสู่ระบบวันละ 45 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัด
๒.3.2 แนวโน้มสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปัตตานีที่มีแนวโน้มเป็นปัญหามากขึ้น
ได้แก่ การบุกรุกทําลายพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรและการตัดไม้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ปัญหา
ปริมาณสัตว์น้ําในทะเลลดลง เนื่องจากการทําการประมงที่ผิดกฎหมายและแหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ปัญหา
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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การกัดเซาะชายฝั่งที่รุนแรง ปัญหาคุณภาพน้ําในเขตชุมชนเมืองเสื่อมโทรมลงและขยะมูลฝอยซึ่งมีการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์และการนําไปกําจัดแบบถูกหลักวิชาการในอัตราที่ต่ํา
๒.3.3 ความต้องการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ แต่การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ป่าชาย
เลนและป่าชายหาด การขาดการวางแผนในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแหล่งน้ําธรรมชาติที่
สําคัญ ได้แก่ อ่าวปัตตานี แม่น้ําปัตตานี และแม่น้ําสายบุรี ที่เป็นไปในทางเสื่อมโทรมลง เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง สัตว์ป่าและสัตว์เศรษฐกิจในทะเลลดลง ขาดความสมดุลทางธรรมชาติและ
ก่อให้เกิดภัยทางธรรมชาติมากมายตามมา อาทิ อุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเล และส่งผลกระทบกับมาสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของปัตตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพียงพอกับสําหรับการผลิตและใช้ประโยชน์
เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุขและยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
ดังนี้
1. จัดทําฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนในการใช้ที่ดนิ ที่มีความ
เหมาะสมกับศักยภาพ และการจัดทําผังเมือง
2. เพิ่มมาตรการในการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ และป่าชายเลนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา การฟื้นฟูแนวป่า
ชายเลน เพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่นลมกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา
4. ปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐาน
5. การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
6. ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ใน
ความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่
ได้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และเป็ น ผู้ เ สี ย ผลประโยชน์ โ ดยตรงในกรณี ที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายลง
๒.4 สถานการณ์ด้านมั่นคง
๒.๔.๑ สภาพทั่วไปทางด้านความมั่นคง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรง
เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการลอบวางระเบิด การซุ่มโจมตี การลอบสังหาร การเผา
บ้านเรือน สถานที่ราชการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความหวาดกลัวและผลักดันให้ราษฎรออกจากพื้นที่ รวมทั้งการ
โฆษณาชวนเชื่อ การบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างราษฎรไทยพุทธกับไทยมุสลิม ซึ่งมีผลทํา
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่องเต็มที่ จากการ
ประเมินสถานการณ์ พบว่า หมู่บา้ นเป็นจุดแตกหักของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น
สาเหตุสาํ คัญของสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้
1. ผู้ก่อเหตุใช้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรมลายูปัตตานี ปลุกระดม ปลูกฝังแนวคิด
แบ่งแยกดินแดนเป็นรัฐปัตตานีดารุสลาม
2. ใช้การบิดเบือนหลักคําสอนทางศาสนานําในการต่อสู้
3. ปัญหาทางสังคมจิตวิทยา อันเป็นผลมาจากความแตกต่างทางภาษาสังคม วัฒนธรรมและศาสนา
4. ปัญหาพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่อาทิ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจน รายได้น้อย และว่างงาน
ปัญหาความคับแค้นทางจิตใจจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมและการสร้างเงื่อนไขจากข้าราชการบางส่วน ปัญหาด้าน
การศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหากลุ่มการเมือง กลุ่มอิทธิพลทางธุรกิจ และกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมาย
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๔๓

เหตุการณ์ความไม่สงบ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน จังหวัดปัตตานี ยังคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแนวโน้มการเกิด
เหตุการณ์เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีจํานวนเหตุการณ์ 294 เหตุการณ์ โดยในภาพรวมเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ลอบยิง ซึ่งมีจํานวน ๒,๓๗๔ เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเหตุการณ์การลอบวาง
ระเบิด/วัตถุต้องสงสัย จํานวน ๕๒๕ เหตุการณ์ และเหตุการณ์ลอบวางเพลิงสถานที่สําคัญจํานวน 3๔๐
เหตุการณ์ ตามตารางที่ ๓3 และตารางที่ ๓4
ตารางที่ ๓3 จํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวัดปัตตานี
ปี พ.ศ.
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 255๔
ปี 2555
ปี 2556
ปี ๒๕๕๗

จํานวนเหตุการณ์
294
383
505
438
365
387
337
๓๑๖
๓๒๗
245
๒๒๑

แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์
เพิ่มขึ้นจากปี 2547
เพิ่มขึ้นจากปี 2548
ลดลงจากปี 2549
ลดลงจากปี 2550
เพิ่มขึ้นจากปี 2551
ลดลงจากปี 2552
ลดลงจากปี 255๓
เพิ่มขึ้นจากปี 255๔
ลดลงจากปี 2555
ลดลงจากปี ๒๕๕๖

จํานวน 89 เหตุการณ์
จํานวน 122 เหตุการณ์
จํานวน 67 เหตุการณ์
จํานวน 73 เหตุการณ์
จํานวน 22 เหตุการณ์
จํานวน 50 เหตุการณ์
จํานวน ๒๑ เหตุการณ์
จํานวน ๑๑ เหตุการณ์
จํานวน 82 เหตุการณ์
จํานวน ๒๔ เหตุการณ์

ตารางที่ ๓4 สรุปรายละเอียดของเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวัดปัตตานี
เหตุการณ์

ปี
2547

ปี
2548

ปี
2549

ปี
2550

ปี
2551

ปี
2552

ปี
2553

ปี
255๔

ปี
2555

ปี
2556

ปี
๒๕๕๗

รวม

ลอบวาง
ระเบิด/
วัตถุต้องสงสัย

5

25

46

68

70

60

36

๔๓

43

63

๖๖

525

181

228

312

265

234

270

263

๒๒๑

225

122

๕๓

2,374

9

5

5

5

3

1

1

๑

1

0

๐

31

5

-

-

3

1

2

5

๒๕

14

5

๔

64

68

92

51

71

17

18

5

-

12

4

๒

340

16

2

16

8

4

8

10

๙

11

18

๙

111

ชิง/ปล้นอาวุธ

9

15

3

1

-

-

-

-

2

0

๐

38

ปะทะ/ซุ่มยิง
เผายางรถยนต์/
โปรยตะปู
เรือใบ

1

10

4

17

34

19

9

๖

5

6

๑

111

-

-

67

-

-

5

1

-

1

19

๓

96

ลอบยิง
ลอบทําร้าย
(มีดฟัน/ไม้ตี)
โจมตี (หน่วย
ที่ตั้ง/สถานที่
ราชการ)
ลอบวางเพลิง
สถานที่สําคัญ
ทําลาย
ทรัพย์สิน
(เผา/ตัดโค่น)

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๔๔

ปี
2547

ปี
2548

ปี
2549

ปี
2550

ปี
2551

ปี
2552

ปี
2553

ปี
255๔

ปี
2555

ปี
2556

ปี
๒๕๕๗

รวม

ฆ่าตัดศีรษะ

-

6

1

-

2

-

-

-

0

0

๐

9

ฆ่าแล้วเผา
พบศพ
ปิดล้อมตรวจ
ค้น

-

-

-

-

-

4

4

-

0

0

๔

12

-

-

-

-

-

-

1

๗

7

๐

22

-

-

-

-

-

-

2

๔

7
6

1

๐

13

รวมเหตุการณ์

294

383

505

438

365

387

337

๓๑๖

327

245

๑๔๒

3,739

เหตุการณ์

ที่มา : ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน 2558)
ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นับตั้งแต่เกิดเหตุ
ความไม่สงบ ในปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.๒๕๕๘ จังหวัดปัตตานีมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รวมทั้งสิ้น
๕,๕๐๗ ราย เป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จํานวน ๑,๘๖0 คน
รองลงมาเป็นผู้บาดเจ็บสาหัส จํานวน ๑,๕๘๘ และผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จํานวน ๑,๒๓๗และเสียหายน้อย
ที่สุด คือ ทุพลภาพ จํานวน ๘๓ คน ซึ่งนอกจากผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงแล้ว ยังมีผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยอ้ อ ม เช่ น ทํ า ให้ มี ส ตรี ห ม้ า ย และเด็ ก กํ า พร้ า เพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ แนวโน้ ม ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
โดยเฉพาะผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายและบาดเจ็บเล็กน้อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไป
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวแล้ว ดังปรากฏในตารางที่ ๓5
ตารางที่ 35 แสดงข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ที่
1
2
3
4
5
6
8
7
9

ความ
เสียหาย
ทุพลภาพ
บาดเจ็บ
เล็กน้อย
บาดเจ็บปาน
กลาง
บาดเจ็บ
สาหัส
เสียชีวิต
ทรัพย์สิน
ผลอาสิน
บ้านเรือน
ยานพาหนะ
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2547

พ.ศ.
2548

พ.ศ.
2549

(ราย) (ราย) (ราย)
7
5
9

พ.ศ.
2550

ปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ
พ.ศ.
2551

พ.ศ.
2552

พ.ศ.
2553

พ.ศ.
255๔

พ.ศ.
255๕

พ.ศ.
255๖

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย)
3
1
1
4
๒
4
1

พ.ศ
๒๕๕๗

(ราย)
14

รวม

(ราย)
1

ได้รับความ
ช่วยเหลือแล้ว

52

58

พ.ศ.
๒๕๕๘

8

16

35

126

119

54

101

๒๙

27

154

229

107

1005

1237

8

47

98

182

89

50

103

๒๙

106

46

39

11

808

61

60

83

79

152

101

48

166

๔๐

46

37

90

12

914

1588

121
29
4
1
8
246

143
31
94
6
13
438

210
41
50
19
55
596

245
107
22
18
75
930

154
57
7
5
50
583

129
1
3
4
25
315

258
32
2
51
70
787

๙๙
๑๖
๑
๒๐
๒๙
๒๖๕

37
103
256
547

103
256
5๙7

142
7
1
27
153
702

38
30
3
37
81
320

1679
710
443
188
559
5729

1,860
586
228
499
717
5,507

ที่มา : ที่ทารปกครองจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558)
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
พื้ น ที่ ผ ลิ ต ยาเสพติ ด นํ า เข้ า ส่ ง ออก และพื้ น ที่ พั ก ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี ป รากฏ
เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดปัตตานีไม่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงทําให้ไม่มีปัญหาตามแนวชายแดน
และปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๔๕

พื้นที่เส้นทางลําเลียงยาเสพติด จากข้อมูลทางการสืบสวน ข้อมูลด้านการข่าว และข้อมูล
ผลการจับกุมผู้ต้องหา รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการจับกุมผู้เสพ พบว่าผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ พื้นที่ อ.สุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
และ อ.หาดใหญ่ อ.สะเดา จั งหวัดสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภท ยาบ้า และกัญ ชา มาจากพื้นที่
ภาคเหนือ มีความเชื่อมโยงกับนักค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และลําเลียงเข้ามาจําหน่ายในพื้นที่
สําหรับพื ชกระท่ อม ส่ วนใหญ่ จะนํามาจากนอกพื้นที่ ได้แ ก่พื้นที่ จว.พัท ลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร
สุราษฎร์ธานี สตูล โดยการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้าในพื้นที่ในรูปแบบ และ วิธีการซุกซ่อน ในยานพาหนะ
ซึ่งบางครั้งจะซุกซ่อนปะปนมากับสินค้าและยังคงใช้เส้นทางหมายเลข ๔๒ และ ๔๓ เส้นทาง รถไฟ ทางรถ
โดยสารประจําทาง ตลอดจนมีการส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ค้าจะบรรจุยาเสพติด ใส่หีบห่อหรือกล่องพัสดุ
แล้วส่งมาทางไปรษณีย์ แล้วจ่าหน้าซองถึงผู้รับในพื้นที่ ปลายทาง แล้วจะใช้ชื่อญาติ หรือ คนสนิท เป็นผู้
ไปรับกล่องพัสดุตามที่ส่งมาจากต้นทาง ดังกล่าว
พื้นที่ค้ายาเสพติด และพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าว เป็น
เส้นทางผ่านของถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ และผู้ค้ายาเสพติดนํายามาเก็บไว้ เพื่อจําหน่ายในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี ได้แก่
๑) อ.เมืองปัตตานี ม.๑ ม.๓ ม.๕ ม.๖ ต.รูสะมิแล ม.๓ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ ต.บานา ม.๒
ต.ตะลุโบะ และ ถ.ปากน้ํา ต.สะบารัง ต.อาเนาะรู
๒ ) อ.โคกโพธิ์ ม.๑ ต.นาเกตุ ม.๒ ม.๓ ม.๗ ต.มะกรูด ม.๑ ม.๓ ม.๔ ม.๗ ต.ท่าเรือ
ม.๔ ต.โคกโพธิ์ ม.๓ ต.บางโกระ
๓ ) อ.หนองจิก ม.๔ ต.บางเขา ม.๑ ม.๓ ม.๙ ต.บ่อทอง ม.๒ ม.๖ ต.ท่ากําชํา
ม.๒ ต.ตุยง ม.๒ ต.เกาะเปาะ
๔ ) อ.สายบุรี ม.๓ ต.ละหาร ม.๒ ต.ปะเสยะวอ ม.๗ ม.๑๐ ต.เตราะบอน ม.๔ ต.ทุ่งคล้า
๕ ) อ.ยะรัง ม.๓ ต.ยะรัง ม.๓ ต.ระแว้ง ม.๖ ต.เมาะมาวี
๖ ) อ.ยะหริ่ง ม.๒ ต.ตันหยงจึงงา ม.๓ ต.ปากู ม.๒ ต.ตาเกะ ม.๓ ต.ตันหยงดาลอ
๗ ) อ.มายอ ม.๒ ม.๔ ต.สะกํา ม.๔ ม.๖ ต.ลุโบะยไร ม.๓ ต.สาคอใต้ ม.๑ ปะโด
ตารางที่ 36 สรุปสถานการณ์ดา้ นยาเสพติดของจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.255๔-๒๕๕๘
จังหวัด
เมือง
ยะรัง
หนองจิก
โคกโพธิ์
ยะหริ่ง
ปะนาเระ
มายอ
สายบุรี
ทุ่งยางแดง

จํานวนผู้เกี่ยวกับยาเสพติด
หมู่บ้านปลอดยา
ผู้เสพ
ผู้ค้า
ผู้เข้าบําบัด
๕๗
๕๘
๕๗ ๕๘
๕๗
๕๘
๕๗
๕๘
๗๕๘ ๘๕๐ ๗๔ ๖๑ ๑๙๘ ๓๐๐
๑๘
๒๒
๓๙๙ ๔๕๒ ๖๒ ๕๔ ๑๑๗ ๓๐๐
๔๑
๓๔
๗๑๑ ๗๕๑ ๒๕ ๒๔ ๒๖๙ ๓๐๐
๙
๑๔
๑๙๘ ๒๑๐ ๓๒ ๒๙ ๑๐๑ ๓๐๐
๓๓
๔๐
๒๒๐ ๒๕๕ ๑๔ ๑๐
๘๐ ๓๐๐
๒๙
๕๕
๗๕
๘๐ ๑๘ ๒๑ ๑๓๐ ๒๕๐
๑๐
๑๙
๑๔๗ ๑๕๐ ๑๐
๘ ๑๐๙ ๒๕๐
๑๓
๕
๒๘๑ ๒๙๑ ๓๔ ๓๒ ๑๖๒ ๓๐๐
๔๙
๙
๔๐
๔๕ ๒๗ ๒๔ ๑๕๐ ๒๕๐
๙
๖
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สถิติการจับกุม
ผู้เสพ
ผู้ค้า
๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘
๓๒ ๓๕ ๑๘ ๑๖
๒๕ ๓๐ ๑๒ ๑๑
๒๘ ๓๑ ๑๔ ๑๒
๒๕ ๒๙ ๑๑ ๑๐
๒๙ ๓๒ ๑๒
๘
๒๐ ๑๘
๓
๒
๑๑ ๑๒
๑
๐
๓๐ ๒๗
๔
๓
๑๖ ๑๕
๒
๑

หน้า ๔๖

จังหวัด
กะพ้อ
แม่ลาน
ไม้แก่น
รวม

จํานวนผู้เกี่ยวกับยาเสพติด
หมู่บ้านปลอดยา
ผู้เสพ
ผู้ค้า
ผู้เข้าบําบัด
๕๗
๕๘
๕๗ ๕๘
๕๗
๕๘
๕๗
๕๘
๘๔
๙๔ ๑๕ ๑๒ ๑๐๒ ๒๕๐
๑๔
๑๖
๔๙
๕๑ ๑๖ ๑๔ ๑๑๒ ๑๕๐
๗
๘
๒๘
๓๑ ๑๔ ๑๐ ๑๑๕ ๑๕๐
๑๐
๗
๒๙๙๐ ๓๒๖๐ ๓๔๑ ๒๙๙ ๑๖๔๕ ๓๑๐๐ ๒๔๒ ๒๓๕

สถิติการจับกุม
ผู้เสพ
ผู้ค้า
๕๗ ๕๘ ๕๗ ๕๘
๑๒ ๑๑
๑
๐
๑๒
๘
๒
๐
๑๒ ๑๐
๑
๐
๒๕๕ ๒๕๘ ๘๑ ๖๓

ที่มา : ศูนย์อํานวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ )
ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ดังนี้
ประเภทยาเสพติดในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาด ในพื้นที่ และแนวโน้มการแพร่ระบาด
ตามลําดับ ดังนี้
๑ ) พืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดแทบทุกพื้นที่ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ค้า
จะไปรับมาจากนอกพื้นที่ คือในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เช่น นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง
สตูล แล้วนํามาต้ม ผสมกับเครื่องดื่มหรือยาเสพติดอื่น ๆ เช่น น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง ยาแก้ไอ
ยากันยุง หรือ อัลปราโซแลม ที่เรียกว่า ๔ X ๑๐๐ มีการจับกุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.ทุ่งยางแดง
อ.ยะรัง , มายอ สายบุรี นาประดู่ , แม่ลาน ฯ ลฯ และเกือบทุกอําเภอ / หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากการจับกุมที่ผ่านมา
๒ ) ยาบ้า จะแพร่ระบาด ในชุมชนเมือง ที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง และเขตที่มีความ
เจริญทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใช้ยาประเภทนี้จํานวนมาก ในพื้นที่ที่มีการแพร่
ระบาด ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ และ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ยะรัง ปะนาเระ
นักค้ายาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นนักค้ารายย่อย จะรับยามาจาก พื้นที่ อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พื้นที่
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ ในภาคกลาง ภาคเหนือ
๓ ) กัญชา จะแพร่ระบาดทั่วไปเกือบทุกพื้นที่ ใน จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน /
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม มักจะใช้ยาประเภทนี้ เนื่องจากไม่ส่อ พฤติกรรมทางกายภาพ
จากการจับกุม มีการจับกุมทุกพื้นที่
จากสถานการณ์ความไม่สงบ ประกอบกับการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยที่นําไปสู่การก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าว เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยตรง โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่มีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในและนอกเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุ
ปัจจัยที่ทําให้การส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องชะลอตัวไป
โดยปริยาย ภาคการผลิตที่พอขับเคลื่อนไปได้ คือ วิสาหกิจชุมชนและการประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับความ
จําเป็นในวิถีชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติที่นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิผล อาจเป็นข้อจํากัดในการจูงใจนักลงทุนต่างถิ่นให้เข้ามาประกอบกิจการขนาดใหญ่ในจังหวัด
ปัตตานี แต่เป็นห้วงระยะเวลาที่วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นปลอดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่
เป็นธรรม และเป็นโอกาสดียิ่งสําหรับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบกิจการท้องถิ่น
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หน้า ๔๗

ผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งส่งผล
ทําให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําให้ครูส่วนหนึ่งขอย้ายออกนอก
พื้นที่ ทําให้ขาดแคลนบุคลากรครู ประกอบกับไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มเวลา ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของจังหวัดในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์
๒.๔.๒ แนวโน้มและสถานการณ์ความมั่นคง
สถิติคดีด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีแนวโน้มไม่แน่นอน
โ ด ย มี จํ า น ว น เ ห ตุ ก า ร ณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น ปี 2 5 4 8 , 2 5 4 9 ,2 5 5 2 แ ล ะ ๒ ๕ ๕ ๕ แ ล ะ ล ด ล ง ใ น ปี
2550,2551,2553,2554,2556,๒๕๕๗ ซึ่งแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจึงยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาจะจบสิ้นลงเมื่อไร ซึ่งในการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแต่ละปี
ไม่ว่าจํานวนเหตุการณ์จะมากขึ้นหรือลดลง แต่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จํานวนมาก ซึ่งหากรวมถึงผู้
ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เช่น ครอบครัวที่ต้องขาดหัวหน้าครอบครัว ต้องมีคนพิการในครอบครัว เด็กต้อง
ขาดพ่อ-แม่ เป็นต้น จากข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลให้มีเด็กและเยาวชนที่กําพร้าบิดา มารดา
สตรีหม้าย และคนพิการ ในขณะที่สถิติผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งมีสมมติฐานว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชนและผู้
ประกอบอาชีพรับจ้างและใช้แรงงานจึงมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ร้ายในทุก
มิติ และการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเช่นบุคคล
ทั่วไป
๒.๔.3 ความต้องการพัฒนาด้านความมั่นคง
3.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากร และกลุ่มมวลชน พลังประชาชน ให้มีศักยภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทําความผิด
3.2 สร้างความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
3.3 เพิ่มมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นและจํากัดความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
3.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ในการป้องกันและช่วยเหลือการปราบปราม
ผู้กระทําความผิด
3.5 ปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับประชาชน ระหว่างศาสนา
และสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
3.6 ดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๔๘

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ 12 อําเภอในจังหวัดปัตตานี
เรียงลําดับความสําคัญในแต่ละด้าน
ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ
1. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ไม่มีตลาดรองรับ

2. ปัญหาการว่างงานของเยาวชน
และประชาชน

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
- กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
จํานวน 42 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง,
อ.ไม้แก่น, อ.สายบุรี
อ.โคกโพธิ์, อ.กะพ้อ
อ.มายอ, อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ

- เยาวชนและประชาชน อ.ทุ่งยางแดง
ในพื้นที่ จํานวน 64 ตําบล อ.ไม้แก่น, อ.เมือง
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์, อ.มายอ
อ.หนองจิก, อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อําเภอ

จํานวน จํานวน
อําเภอ ตําบล

- ส่งเสริมการปลูกพืช ไร่ผสม
- ให้ความรู้เกีย่ วกับการแปรรูปผลไม้
- ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรและยางพารา
- มีตลาดรองรับในพื้นที่ หรือจังหวัดละ 1 แห่ง
- ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มีตลาดรองรับในพื้นที่ หรือจังหวัดละ 1 แห่ง

8

42

- ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
- จัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
- อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

10

๖๔

หน้า ๔๙

3. ปัญหาสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง
ต้นทุนการผลิตสูง ค่าแรงต่ํา

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 13 ตําบล

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
อ.ทุ่งยางแดง
พอเพียง
อ.ไม้แก่น, อ.หนองจิก - เพิ่มค่าแรงงาน
อ.ปะนาเระ
- จัดโครงการสินค้าราคาถูก
อ.ยะรัง
- จัดซื้อปัจจัยผลิต เช่น รถไถนา, เครื่องปั๊มน้ํา,
โรงสีข้าว, ปุ๋ย

4. ปัญหาที่ดินทํากิน

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 4 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง
อ.ยะหริ่ง, อ.ยะรัง

- ออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
- จัดสรรที่ดินทํากินให้กับผู้ยากจน

- กลุ่มเยาวชน, สตรีและ
ชาวประมง จํานวน 1
ตําบล

อ.ไม้แก่น

- การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว

6. ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะกับพื้นที่

- กลุ่มเยาวชน, สตรี
จํานวน 12 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน - สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง
อ.โคกโพธิ์,อ.หนองจิก - เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ
อ.ไม้แก่น, อ.ปะนา
เระ
- สนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่อง

6

12

7. ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช,
พันธุ์สัตว์

- กลุ่มเกษตรกร
จํานวน 3 ตําบล

อ.ไม้แก่น
อ.ปะนาเระ

2

3

ปัญหา

5. จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

อําเภอ

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

5

๑๓

3

4

1

1

การทําของที่ระลึก

- ส่งเสริมการปลูกถั่วลิสง ปลูกข้าวสังหยด
- พันธุ์โค อาหาร เวชภัณฑ์ยา

หน้า ๕๐

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
อ.สายบุรี, อ.หนองจิก - เพิ่มทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
อ.ยะรัง
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- สนับสนุนให้ประชาชนใช้พื้นที่ว่างเปล่าในการ
ทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน
อําเภอ
3

จํานวน
ตําบล
11

อ.สายบุรี,อ.หนองจิก - สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคาร,ต่อเติมอาคาร
อ.ยะรัง
สร้างโรงเรือน

3

6

อําเภอ

8. ปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ํา

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 11 ตําบล

9. ปัญหากลุม่ อาชีพขาดสถานที่ทําการ

- กลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
จํานวน 6 ตําบล

10. ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริม

- ราษฎรในพื้นที่ 7 ตําบล อ.สายบุรี,อ.หนองจิก
อ.เมือง

- จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร

3

7

11. ขาดหลักแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

- ราษฎรในพื้นที่
จํานวน 4 ตําบล

อ.สายบุรี
อ.ปะนาเระ

- ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

4

12. ปัญหาขาดความรู้ด้านการ
แปรรูปอาหาร
13. ปัญหานาร้าง

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 1 ตําบล
- ในพื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 6 ตําบล

อ.หนองจิก

- รวมกลุ่ม จัดรูปแบบการบริหารจัดการ

1

1

อ.ยะหริ่ง

- ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

1

6

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๕๑

ปัญหา
14. ปัญหาขาดเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 15 ตําบล

15. ปัญหาหนี้สิน

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 5 ตําบล

16. ปัญหาความยากจน

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 3 ตําบล

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

อําเภอ
อ.ยะหริ่ง
อ.ยะรัง

อ.ยะหริ่ง, อ.ปะนา
เระ

อ.เมือง

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- ให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
- จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ
- สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต

จํานวน
อําเภอ
2

จํานวน
ตําบล
15

- จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย
- ตั้งกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

2

5

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- การเข้าถึงแหล่งทุน

1

3

หน้า ๕๒

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ 12 อําเภอในจังหวัดปัตตานี
เรียงลําดับความสําคัญในแต่ละด้าน
ปัญหา
ด้านสังคม
1. ปัญหาด้านการศึกษา

2. ปัญหายาเสพติด

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อําเภอ

จํานวน จํานวน
อําเภอ ตําบล

- เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับ
แล้วไม่ได้เรียนต่อ
จํานวน 39 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง, อ.ไม้แก่น
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.กะพ้อ, อ.มายอ
อ.หนองจิก, อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ

- ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสําคัญของการศึกษา
- ส่งเสริมทุนการศึกษาให้กบั เด็กในพื้นที่
- ให้ความสําคัญแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ
ศึกษา และส่งเสริมให้ศึกษานอกระบบ
- สนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนา
- สร้างอาคารเรียนตาดีกา

9

39

- เยาวชน,ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 84 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง, อ.ไม้แก่น
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์, อ.กะพ้อ
อ.มายอ, อ.หนองจิก
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- จัดตั้งศูนย์บําบัดยาเสพติด
- ส่งเสริมกีฬาให้เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้าน
- ปราบปรามผู้ค้าในพื้นที่ และนําผู้เสพไปบําบัด
- ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
- อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องยาเสพติด
- อบรมอาชีพ มอบทุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

12

84

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๕๓

3. ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม

- ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 7 ตําบล

อ.ไม้แก่น, อ.สายบุรี
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- จัดให้มีการบรรยายธรรมทุกวันศุกร์
- อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรร

4. ปัญหาศูนย์เรียนรู้ไม่
เพียงพอ

- ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 3 ตําบล

อ.สายบุรี

- จัดสร้างศูนย์เรียนรู้

1

3

5. ขาดการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น

- ราษฎรในพื้นที่
จํานวน 9 ตําบล

อ.โคกโพธิ์, อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานฯ
- จัดให้มีการฟื้นฟูประเพณีต่าง ๆ

3

9

6. ปัญหาการลักขโมย

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 3 ตําบล

อ.โคกโพธิ์, อ.หนองจิก
อ.ปะนาเระ,

- ส่งเสริมอาชีพในกชุมชนและกลุ่มเยาวชน
- กําหนดจุดตรวจเข้าออกหมู่บ้าน

3

3

7. ปัญหาเยาวชน คนชรา
เด็กกําพร้าขาดการสนับสนุน

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 7 ตําบล

อ.หนองจิก, อ.ปะนาเระ
อ.ยะรัง

- จัดงานวันผู้สูงอายุ
- เยี่ยมเยียนชุมชน
- จัดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็กกําพร้า สนับสนุนด้าน
ความเป็นอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ

3

7

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

อําเภอ

หน้า ๕๔

จํานวน
อําเภอ
4

จํานวน
ตําบล
7

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ 12 อําเภอในจังหวัดปัตตานี
เรียงลําดับความสําคัญในแต่ละด้าน
ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ปัญหามีการบุกรุกพื้นที่
- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล
สาธารณะ
2. ปัญหาขาดแหล่งน้ําสําหรับ
- พื้นที่เป้าหมาย
อุปโภคบริโภคและเพื่อน้ําเพื่อ
จํานวน 43 ตําบล
การเกษตร

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อําเภอ
อ.ทุ่งยางแดง
อ.ปะนาเระ
อ.ทุ่งยางแดง, อ.สายบุรี
อ.แม่ลาน, อ.โคกโพธิ์
อ.โคกโพธิ์, อ.กะพ้อ,
อ.เมือง, อ.ยะหริ่ง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง
อ.ทุ่งยางแดง, อ.ไม้แก่น,
อ.กะพ้อ, อ.มายอ,
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.สายบุรี, อ.หนองจิก
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลและลงโทษ
ผู้กระทําความผิด
- สร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน,
บ่อน้ําตื้น, เจาะบ่อบาดาล, ปรับปรุงแหล่งน้ํา,
ซ่อมแซม/สร้างฝายกักเก็บน้ํา, ปรับปรุงแหล่งน้ํา,
อ่างเก็บน้ํา, ซ่อมแซมระบบชลประทาน

3. ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่
และพื้นที่ทางการเกษตร

- พื้นที่ทําการเกษตรและ
ในชุมชน
จํานวน 66 ตําบล

4. ปัญหาน้ําเค็มรุกพื้นที่

- พื้นที่เป้าหมาย

อ.ไม้แก่น, อ.เมือง

- ขุดลอกคู/คลอง
- สร้างคูระบายน้ํา
- สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
- สร้างฝายกั้นน้ํา
- สร้างถนนคอนกรีต
- ถมดินสนามกีฬา, กูโบร์
- สร้างคันดินกั้นน้ําเค็มพร้อมท่อระบายน้ํา

จํานวน 4 ตําบล

อ.ยะหริ่ง

- ซ่อมแซมประตูกั้นน้ําเค็ม

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๕๕

จํานวน จํานวน
อําเภอ ตําบล
2

2

10

43

10

66

3

6

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- สร้างบ่อเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ขุดลอกคูคลอง, การบริหารจัดการเรื่องน้ํา

จํานวน
อําเภอ
5

จํานวน
ตําบล
13

5. ปัญหาภัยแล้ง

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 13 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง, อ.ไม้แก่น
อ.แม่ลาน, อ.หนองจิก
อ.ปะนาเระ

6. ปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่ง, ชายฝั่ง

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 9 ตําบล

อ.ไม้แก่น, อ.สายบุรี
อ.หนองจิก, อ.เมือง
อ.ยะรัง

- ทําผนังกั้นน้ํา กั้นคลื่น
- ปลูกต้นไม้, ปลูกป่าชายเลน
- สร้างเขื่อนหิน

5

9

7. ปัญหาคูคลอง ชลประทาน
ตื้นเขิน มีสภาพโทรม

-พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 17 ตําบล

อ.ไม้แก่น, อ.สายบุรี,
อ.โคกโพธิ์, อ.มายอ,
อ.แม่ลาน, อ.หนองจิก
อ.ยะรัง

- ดําเนินการขุดลอกคลอง, คูระบายน้ํา
ประตูระบายน้ํา
- ปรับปรุงคลองชลประทาน

7

17

8. ปัญหาการตัดไม้
ทําลายป่า/ดินถล่ม

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 8 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์,อ.กะพ้อ

- ส่งเสริมให้มกี ารปลูกต้นไม้ สร้างจิตสํานึก
ในความรับผิดชอบ

4

8

9. สภาพดินเสื่อมโทรม

- พื้นที่เป้าหมาย

อ.สายบุรี, อ.ยะหริ่ง

- ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน

3

7

จํานวน 7 ตําบล

อ.ปะนาเระ

- ให้ความรู้เรือ่ งการปรับปรุงที่ดินและ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๕๖

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงาม สะอาด
- ปรับปรุงสวนหย่อม และสนามเด็กเล่น

จํานวน
อําเภอ
2

จํานวน
ตําบล
13

10. ปัญหาภูมิทัศน์ของ
หมู่บ้าน

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 13 ตําบล

อ.โคกโพธิ์, อ.ปะนาเระ

11. ชายฝั่งทะเลไม่สะอาด

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.หนองจิก

- ช่วยกันดูแลรักษา

1

1

12. สัตว์น้ําในทะเลมีน้อย

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.หนองจิก

- จัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ําในวันสําคัญ

1

1

13. ปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว

- พื้นที่เป้าหมาย 13 ตําบล

อ.ยะหริ่ง, อ.ปะนาเระ

- อบรมให้ความรู้การป้องกันกําจัดศัตรูพืช

2

13

14. ดินทรายทับถมทีส่ าธารณะ
ลําธารตื้นเขิน

- พื้นที่เป้าหมาย 3 ตําบล

อ.ปะนาเระ

- จัดสร้าง/ซ่อมแซม คูระบายน้ํา
- ปลูกต้นไม้

1

3

15. สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ขยะน้ําเสีย

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.ปะนาเระ

1

2

16. ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.ปะนาเระ

- จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย
- การกําจัดขยะ
- ให้ความรู้ในการจัดเก็บมูลสัตว์
- ขอสนับสนุนสารปรับสภาพดิน

1

1

17. ไฟ้ไหม้พื้นที่การเกษตร

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.ยะหริ่ง

1

2

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

- สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า
- จัดซื้อเครื่องดับเพลิง
หน้า ๕๗

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ 12 อําเภอในจังหวัดปัตตานี
เรียงลําดับความสําคัญในแต่ละด้าน
ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อําเภอ

จํานวน จํานวน
อําเภอ ตําบล

ด้านความมั่นคง
1. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
และปัญหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 107 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง
อ.ไม้แก่น, อ.ปะนาเระ
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์, อ.กะพ้อ
อ.มายอ, อ.หนองจิก
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ยะรัง

- ช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชน
- ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่
- ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง, ให้ความรู้ด้านศาสนา
- อบรมประสิทธิภาพ ชรบ.
- สร้างระบบ CCTV ภายในหมู่บ้าน
- ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตู้แสดงความคิดเห็น
- ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง
- ปรับปรุงสถานที่เวรยาม ชรบ.
- ส่งเสริมและสร้างกําลังใจชุด ชรบ.

12

107

2. ปัญหาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 4 ตําบล

อ.สายบุรี

- ก่อสร้างอาคารเรียน และรัว้ โรงเรียน

1

4

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๕๘

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

3. ปัญหาความหวาดระแวง
ของคนในชุมชน

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 7 ตําบล

อ.ปะนาเระ

4. ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร

- พื้นที่เป้าหมาย
จํานวน 3 ตําบล

อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- สร้างความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน

- จัดให้มีสญ
ั ญาณไฟจราจรหรือป้ายเตือนทางแยก
- ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้า

หน้า ๕๙

จํานวน
อําเภอ
1

จํานวน
ตําบล
7

2

3

สรุปปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ 12 อําเภอในจังหวัดปัตตานี
เรียงลําดับความสําคัญในแต่ละด้าน
ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

อําเภอ

จํานวน จํานวน
อําเภอ ตําบล

การบริหารจัดการชุมชน
1. ปัญหาเรื่องไฟฟ้า

- พื้นที่เป้าหมาย 24 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์, อ.มายอ
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน เพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า
- ติดตั้งไฟฟ้าริมทาง ที่สาธารณะประโยชน์

9

24

2. ปัญหาน้ําประปา

- พื้นที่เป้าหมาย 43 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง, อ.สายบุรี
อ.โคกโพธิ์, อ.มายอ
อ.หนองจิก, อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง, อ.ปะนาเระ

- ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
- ขยายประปาหมู่บ้าน

8

43

3. ปัญหาเรื่องขยะ

- พื้นที่เป้าหมาย 16 ตําบล

อ.ทุ่งยางแดง, อ.ไม้แก่น
อ.มายอ, อ.หนองจิก
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- มีการจัดเก็บขยะเป็นระบบ
- สร้างเตาเผาขยะ
- สนับสนุนภาชนะจัดเก็บให้เพียงพอ

8

16

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๐

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- สร้างถนน คสล.
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน, ผิวจราจร
- ก่อสร้าง,ซ่อมแซมสะพาน
- บุกเบิกถนน

จํานวน
อําเภอ
10

จํานวน
ตําบล
50

4. ปัญหาการคมนาคม

- พื้นที่เป้าหมาย 50 ตําบล

อ.ไม้แก่น, อ.มายอ
อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.โคกโพธิ์, อ.กะพ้อ
อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

5. ปัญหาเรื่องที่พักริมทาง

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.ไม้แก่น

- สร้างศาลาริมทาง

1

1

6. ปัญหาเรื่องสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ แหล่งเรียนรู้ อบรม
ด้านจริยธรรมแก่เด็ก/เยาวชน

- พื้นที่เป้าหมาย 18 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.หนองจิก, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- ปรับปรุงซ่อมแซมสถานทีป่ ระกอบศาสนกิจ
ห้องน้ํา, ที่จอดรถ, ที่อาบน้ําละหมาด, กําแพงมัสยิด
- สร้างโรงเรียนตาดีกา, อุปกรณ์การเรียนการสอน

6

18

7. ปัญหาสาธารณูปโภค
ภายในหมู่บ้าน

- พื้นที่เป้าหมาย 5 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.ปะนาเระ

- ของบสนับสนุนในการก่อสร้างโรงเรียนตาดีกา
และอุปกรณ์,รั้วกูโบร์,ลานกีฬา,รั้วมัสยิด,หอฉันท์
กําแพงวัด

2

5

8. ปัญหาการระบายน้ํา

- พื้นที่เป้าหมาย 3 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.ปะนาเระ

- ขุดลอกคูคลอง
- สร้างคูระบายน้ํา

2

3

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๑

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการชุมชนแก่ผู้นําชุมชน
- ศึกษาดูงาน
- จัดทําข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน
- จัดเวทีสร้างความสมาฉันท์ในพื้นที่

จํานวน
อําเภอ
7

จํานวน
ตําบล
43

9. ปัญหาขาดความรู้เรื่อง
การบริหารจัดการชุมชน

- พื้นที่เป้าหมาย 43 ตําบล

อ.สายบุรี, อ.แม่ลาน
อ.กะพ้อ, อ.มายอ,
อ.ยะหริ่ง, อ.หนองจิก
อ.ปะนาเระ

10. ปัญหาขาดการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พื้นที่เป้าหมาย 10 ตําบล

อ.โคกโพธิ์, อ.ปะนาเระ

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาแก่กลุม่ เยาวชน
และผู้ทสี่ นใจ

2

10

11. ปัญหาการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไม่ทั่วถึง

- พื้นที่เป้าหมาย 25 ตําบล

อ.โคกโพธิ์, อ.ยะหริ่ง
อ.เมือง, อ.ปะนาเระ
อ.ยะรัง

- สร้างหอกระจายข่ายในหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
- จัดแหล่งความรู้ให้ชุมชน

5

25

12. ปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่
และอุปกรณ์ในการออกกําลังกาย

- พื้นที่เป้าหมาย 15 ตําบล

อ.มายอ, อ.หนองจิก
อ.เมือง, อ.ปะนาเระ
อ.ยะรัง

- สนับสนุนอุปกรณ์ออกกําลังกาย
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน
และดูแลเรื่องสุขภาพ
- สร้างสนามเด็กเล่น ลานกีฬา

5

15

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๒

ปัญหา

จํานวน
อําเภอ
2

จํานวน
ตําบล
4

- หน่วยงานสนับสนุนรถกู้ชีพ

1

1

2

5

อ.หนองจิก

- จัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนในพื้นที่
- สนับสนุนค่าตอบแทนครูสอน
- จัดกิจกรรมเข้าสุนัตหมู่

1

1

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.หนองจิก

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน

1

1

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.หนองจิก, อ.เมือง

- จัดสร้างเมรุเผาศพ

2

2

- พื้นที่เป้าหมาย 17 ตําบล

อ.ยะหริ่ง, อ.เมือง
อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- สร้าง/ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์
- สนับสนุนการสร้างศาลาพระอภิธรรม
- ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน

4

17

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

13. ประชาชนขาดความรัก
ความสามัคคี

- พื้นที่เป้าหมาย 4 ตําบล

อ.หนองจิก, อ.ยะรัง

14. ชุมชนขาดรถกู้ชีพ

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.หนองจิก

15. ขาดศูนย์การเรียนรู้
การสอนอัลกุรอ่าน
16. ไม่มีการเข้าสุนัตหมู่บ้าน

- พื้นที่เป้าหมาย 5 ตําบล

อ.หนองจิก, อ.ยะรัง

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

17. ปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชน
ไม่สะอาด
18. ไม่มีฌาปนสถาน
19. ไม่มีสถานที่จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
- เสริมสร้างจิตสํานึกความรักความสามัคคี
ในทุกกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ
- จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นสานสัมพันธ์
มุสลิมและไทยพุทธ

หน้า ๖๓

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน

จํานวน
อําเภอ
1

จํานวน
ตําบล
2

20. ประชาชนขาดความรู้
ด้านกฎหมาย

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.ยะหริ่ง

21. กลุ่มองค์กรเครือข่าย
ในชุมชนขาดความเข้มแข็ง

- พื้นที่เป้าหมาย 16 ตําบล

อ.ยะหริ่ง, อ.ยะรัง

- อบรมให้ความรู้ตามแนวทางธรรมาภิบาล
- พัฒนาบทบาทผู้นําสตรี

2

16

22. ไม่มีร้านค้าชุมชน

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.เมือง

- จัดตั้งร้านค้าชุมชนพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภค

1

1

23. มีการจอดเรือไม่เป็นระเบียบ
เนื่องจากชายฝั่งที่จอดคับแคบ

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.เมือง

- ขุดลอกชายฝั่งทะเล

1

1

24. ไม่การกําหนดจุดเขต
ของหมู่บ้านที่ชัดเจน

- พื้นที่เป้าหมาย 2 ตําบล

อ.เมือง

- จัดทําซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
- ทําป้ายซอย,ครัวเรือน,สถานที่สําคัญ

1

2

25. กลุ่ม OTOP ยังไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร

- พื้นที่เป้าหมาย 4 ตําบล

อ.เมือง

- สนับสนุน ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ต่อยอดที่ทําการ

1

4

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.เมือง

- อุปกรณ์เครือ่ งเด็กเล่น

1

1

26. ไม่มีอุปกรณ์เด็กเล่นใน
โรงเรียน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๔

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

ปัญหา

กลุ่ม / พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

อําเภอ

แนวทางแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน

27. โรงเรียนไม่มีสนามกีฬา
ใช้ในการจัดงานต่าง ๆ

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

จํานวน
อําเภอ
1

จํานวน
ตําบล
1

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.เมือง

- จัดทําหลังคาอัฒจันทร์

28. สิ่งสาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชนถูกทิ้งร้าง

- พื้นที่เป้าหมาย 10 ตําบล

อ.ปะนาเระ, อ.ยะรัง

- สนับสนุนงบซ่อมแซม และให้ชุมชนใช้ประโยชน์
- จัดทําป้าย/รั้วกูโบร์ ห้องน้ํา เพื่อความเป็น
ระเบียบ

2

10

29. การสื่อสาร, เสียงตามสาย

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.ปะนาเระ

- สนับสนุนอุปกรณ์

1

1

- พื้นที่เป้าหมาย 1 ตําบล

อ.ยะรัง

- ฝึกอบรมกรรมการ

1

1

30. พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน, กข.คจ., กองทุน
แม่ของแผ่นดิน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๕

๒.๖ การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดการ
พัฒนาจังหวัดปัตตานี จํานวน ๒๔ ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๖

การวิเคราะห์สภาวการณ์การพัฒนาจังหวัด จังหวัดปัตตานีได้คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทาง
การพัฒนาระดับประเทศดังนี้
๑.ภาพรวมสภาวการณ์การพัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดปัตตานียังอยู่ในระดับต่ํากว่าระดับต่ํากว่าประเทศ ตัวชี้วัดภาพรวม
(Composite Index) ของจังหวัดทั้งประเทศมีค่ากลางอยู่ท่ี ๓๐.๕๘ โดยการพัฒนาจังหวัดปัตตานีในภาพรวมอยู่ที่
๒๙.๓๙ และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง ๔ มิติ พบว่า มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง(Inclusive Growth)
มิติการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(Grow & Competitiveness) เป็นปัญหาสําคัญของจังหวัด เนื่องจากตัวชี้วัดโดยส่วนใหญ่
อัตราการ
ต่ํากว่าค่ากลาง โดยเฉพาะด้านความยากจน ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ด้านการศึกษา
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด อัตราการว่างงาน อัตราการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
นอกจากนี้ มิติการพัฒนาประสิทธิภาพของรัฐ(Government Efficiency)อยู่ในระดับต่ํากว่าระดับประเทศหลายตัว
ได้แก่ ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ําประปา ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ
รายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่อย่างไรก็ตามในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียวจังหวัดมีการพัฒนาใน
ระดับที่ดี
๒.ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดปัตตานีเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศในมิติการพัฒนาทั้ง ๔ มิติ
ปรากฏว่า
๑. มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)

ที่

มิติการพัฒนา/ตัวชี้วดั

๑

การพัฒนาแบบทั่วถึง
(Inclusive Growth)
ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน*
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้*
ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงาน
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร*
จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ ๑๕๕๙ ปี
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.๓

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๖
๑.๗

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

ประเทศ

ปัตตานี

หน่วย

๒๗.๔๓

๑๗.๕๔

๑๒.๔๙
๐.๔๑
๑๘.๐๐

๓๗.๔๔ ร้อยละ
๐.๔๔ ๑๔.๙๖ ร้อยละ

๓,๒๕๗.๘๔
๘.๖๘
๔๐.๑๐

๔,๐๖๗.๖๓ คน/แพทย์
๘.๙๑ ปี
๓๖.๓๑ คะแนน

หน้า ๖๗

ตัวชี้วัดในมิตินี้อยู่ระดับต่ํากว่าค่ากลางประเทศเกือบทุกตัว โดยเฉพาะประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
ของจังหวัดปัตตานีร้อยละ ๓๗.๔๔ เทียบกับค่ากลางประเทศ จะอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๔๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลรายได้
ต่อหัวประชากรของจังหวัดปัตตานีในปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๗๓,๗๔๕ บาทอยู่ในลําดับที่ ๕๖ ของประเทศ และข้อมูล
จปฐ. ในปี ๒๕๕๖ จํานวนครัวเรือน ที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ ๑,๖๑๔ ครัวเรือน น้อยกว่าปี ๒๕๕๕ ที่มีจํานวน
๒,๗๖๒ ครัวเรือน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจํานวนครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มลดลงอันเป็นผลส่วนหนึ่งจากการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังกล่าวได้ว่า ความยากจน ยังเป็นประเด็นปัญหาสําคัญที่
จังหวัดต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จังหวัดจะต้องเร่งปรับปรุงด้านบริการทางสังคม ด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะปริมาณสัดส่วนของแพทย์ต่อประชากรของจังหวัด และด้านการศึกษาจะต้องคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงรวมทั้ง ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคม
๒. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ(Grow & Competitiveness)

ที่

มิติการพัฒนา/ตัวชี้วดั

๒

การเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Grow & Competitiveness)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด
อัตราว่างงาน*
อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน*
อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ประเทศ
๒๙.๗๒

ปัตตานี

หน่วย

๒๒.๕๙

๔.๙๘

๑๒.๖๕ ร้อยละ

๑.๐๙

-๕.๑๙ ร้อยละ

๐.๖๘
๖.๒๗

๑.๗๕ ร้อยละ
๕.๔๐ เท่า

๒๑.๘๔

๑๗.๔๘ ร้อยละ

ข้อมูลตัวชี้วัดอัตราเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์จังหวัดปี ๒๕๕๖ เศรษฐกิจจังหวัดมีอัตราการหดตัวร้อยละ ๕.๑๙
ต่ํากว่าค่ากลางของประเทศที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๑.๐๙ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรร้อยละ
๓๓.๕ รองลงมาเป็นอุตสาหกรรม การศึกษา และกระจายในสาขาบริหารราชการแผ่นดิน การค้า ฯลฯ และมี
แนวโน้มว่าสัดส่วนภาคเกษตรค่อนข้างชะลอตัว ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัว ดังนั้น ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานีให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสําคัญทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดย
พิจารณาประกอบกับศักยภาพของจังหวัด ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
นอกจากนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลาง คือขยายตัวถึงร้อยละ ๑๒.๖๕
ในขณะที่ค่ากลางขยายตัวเพียง ๔.๙๘ ซึ่งโครงสร้างรายได้ครัวเรือนของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร
และพบว่าครัวเรือนมีหนี้สิไม่มากนัก แต่สัดส่วนของการออมยังอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน ดังนั้น ประเด็นการพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๘

จึงควรดําเนินการทั้งด้านการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ควบคู่ไปกับการหาแนวทางในการลดรายจ่าย และ
ส่งเสริมการออมของครัวเรือนด้วยเช่นกัน
๓. มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว(Green Growth)

ที่
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕

มิติการพัฒนา/ตัวชี้วดั
การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Growth)
อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
ในจังหวัด
ปริมาณขยะในจังหวัด*
สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อยานพาหนะต่อประชาชน*
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน
ต่อประชากร*
สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือน GPP*

ประเทศ
๓๐.๒๑
-๓.๓๒

ปัตตานี

หน่วย

๔๐.๒๓
๓.๘๓ ร้อยละ

๒๕๒,๔๔๙.๑๑ ๑๙๗,๕๙๐.๖๔ ตัน
๒๗๒.๘๔
๑๔๑.๒๑ ลิตร/คน

๓.๖ สัดส่วนปริมาณน้ํามันเชื่อเพลิง
ในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม*

๔๓๒.๕๗
๖,๘๒๐.๒๓

๓๕๑.๕๑

๒๖๗.๑๘ กิโลวัตต์ชั่วโมง/คน
๕,๘๘๖.๘๓ กิโลวัตต์ชั่วโมง/
ล้านบาท
๓๐๗.๔๒ ลิตร/ล้าน
บาท

ผลการพัฒนาในมิตินี้ของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี โดยปริมาณป่าไม้ มีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีการใช้พลังงานต่ํา
กว่าเกณฑ์ค่ากลางของประเทศ ได้แก่ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในส่วน
ของน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดมีการใช้พลังงาน
ลดลง ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามจังหวัดก็ยังจะต้องให้ความสําคัญในการลดปริมาณ
การใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่อไป รวมถึงการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะด้วยเช่นกัน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๖๙

๔. มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ(Government Efficiency)

ที่

มิติการพัฒนา/ตัวชี้วดั

๔

ประสิทธิภาพของภาครัฐ
(Government Efficiency)
ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้การรับรอง
คุณภาพ HA
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ําประปา
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า
ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวมที่
ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด

๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖

ประเทศ

ปัตตานี

หน่วย

๓๖.๒๒

๓๗.๒๒

๖๐.๐๐

๙๑.๖๗ ร้อยละ

๑๗.๕๑
๙๔.๗๗
๒๘.๓๐
๑๐.๗๑

๑.๔๐
๙๒.๐๐
๓๑.๐๐
๕.๗๘

๗๕.๕๑

๘๕.๖๖ ร้อยละ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ตัวชี้วัดในมิตินี้สะท้อนว่าความสามารถในการบริการด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้อง
พัฒนาทั้งการเข้าถึงไฟฟ้าและการเข้าถึงน้ําประปาของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงน้ําประปาของประชาชนของ
จังหวัดอยู่ที่ ๑.๔๐ แต่เกณฑ์ค่ากลางของระดับประเทศจะอยู่ที่ ๑๗.๕๑ ดังนั้น จังหวัดจึงจะต้องให้ความสําคัญและ
พัฒนาการบริการด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๗๐

๒.๗ SWOT มีความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดปัตตานี
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนราชการและจังหวัด เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศลง
สู่กระทรวง กรม และพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้การจัดทํายุทธศาสตร์
หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ได้ดําเนินการมาแล้วนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความเหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนมากขึ้น
จังหวัดปัตตานีได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) โดยดําเนินการในการเตรียม
จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี ทบทวน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งมีขั้นตอนและ
ดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ ๑ เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดําเนินการชี้แจง ทําความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง
วัตถุประสงค์ ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ขั้นที่ ๒ รวบรวมข้อมูล และจัดทําฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปัญหาของประชาชนใน
จังหวัด
ขั้นที่ ๓ ประเมินสถานภาพปัจจุบันของจังหวัด ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกัน
ให้ความคิดเห็นต่อจัดการทําร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ได้แก่ โอกาส และภัยคุกคามหรือ
ข้อจํากัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็งของจังหวัด เพื่อตอบคําถามว่า
ปัจจุบันจังหวัดมีสถานภาพอยู่ ณ จุดใด โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้ข้อสรุปการวิเคราะห์ประเมินสภาวะ
แวดล้อมของจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้
สถานการณ์โดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งได้เปรียบจังหวัดอื่น ๆ กล่าวคือ
ตั้งอยู่ในแนวเขตรอยต่อที่สามารถติดต่อกับสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภาคใต้ พื้นที่มีความสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตร เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ยางพารา
ข้าว และไม้ผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑ ๑๖.๔ กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งประมงทะเลที่สําคัญ และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา เช่น กุ้งกุลาดํา กุ้งขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชย์ เช่น ท่า
เทียบเรือขนาดใหญ่ ที่รองรับทั้งเรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และอยู่ใกล้กับแหล่งทําการประมงในอ่าวไทยและ
แหล่งทําการประมงระหว่างประเทศ ซึ่งจากความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ทําให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก
การเกษตรขึ้นในพื้นที่จํานวนมาก เช่น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงน้ําแข็ง ทําให้
การค้าการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมีความเชื่อมโยงกับการเกษตรเป็นอย่างมาก นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมี
วิสาหกิจชุมชนที่ทําการ แปรรูปผลิตผลการเกษตรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม และวิสาหกิจุชมชน
ต่างๆเหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลกและเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญและมีคุณค่าในการผลิตสินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและ
ต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล
โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT) โดยสามารถพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น เชิง
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
อย่ า งไรก็ ต าม ภายใต้ ศั ก ยภาพและโอกาสที่ เ อื้อ ต่ อ การพั ฒ นาของจั งหวั ดปั ต ตานี ดัง กล่ า วยั ง มี ปัญ หา
อุปสรรคที่จําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ได้แก่ ปัญหาความไม่สงบที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถเชื่อได้ว่าสาเหตุของเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดจาก
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
หน้า ๗๑

สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แท้จริง แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทําให้แรงงานในพื้นที่ขาดแคลน การศึกษาไม่สามารถทําการ
เรียนการสอนได้ตามปกติเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากโรงงานบางส่วนปิดกิจการ และปัญหา
ครอบครั ว ที่ เ กิ ด จากขาดผู้ นํ า ครอบครั ว นอกจากนี้ ปั ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนเช่นเดียวกัน
๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด (เฉพาะที่สําคัญ)
๑.๑ จุดแข็ง (Strengths)มีปัจจัยสําคัญที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด
ดังนี้
๑) มี ประชากรนั บถื อศาสนาอิ สลาม ร้ อยละ ๘6.๒๕ ของประชากรในจั งหวั ด และมี ความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนอุษาคเนย์ที่เรียกขานกันว่า
“ระเบียงเมกกะ” และการครองตนตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณ์ที่โลก
มุสลิมให้การยอมรับในอัตลักษณ์ของเมืองปัตตานี สถานะของเมืองปัตตานี (Positioning)
๒) อ่าวปัตตานีมีพื้นที่รวม 74 ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรสัตว์น้ํา และเป็นแหล่งทําการประมงที่สําคัญ
และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๑๖.๔ กิโลเมตร เหมาะแก่การทําประมงทะเล และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
๓) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น
ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว ไม้ผล มีพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 72.๒4 ของพื้นที่ และมีอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่รองรับวัตถุดิบทางการเกษตร โดยเฉพาะการแปรรูปผลผลิตประมง ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลและโรงงานปลาป่น ๑๕ โรงงาน
๔) ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป ลักษณะ
สังคมพหุวัฒนธรรมของปัตตานีมีจุดร่วมสําคัญที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮาลาล เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ตลาดสินค้าและบริการฮา
ลาล และ มีวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์วิถีชุมชนที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางวิถีชีวิต ศาสนา ทั้ง
อิสลาม พุทธศาสนา และวัฒนธรรมจีน ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ ที่สามารถสร้างคุณค่า
และมูลค่าทั้งการท่องเที่ยว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด
๕) จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการผลิตและการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่สามารถรองรับการผลิต
และการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มีสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ที่สามารถสร้างงานทางวิชาการวิจยั เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
๖) การรวมกลุ่มของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง มีเครือข่ายภาคประชาชนที่
ภาครัฐให้การส่งเสริมและสนับสนุน เช่น เครือข่ายสุขภาพ (ชมรมผู้สูงอายุ , ชมรม อสม., ชมรม To Be Number
One,อาสาสมัครพัฒนาสังคม, สภาเด็ก, อาสาสมัครพัฒนาชุมชน มีกระบวนการชุมชนศรัทธาซึ่งมีสภาชุมชนและ
ธรรมนูญชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/หมู่บ้าน เช่น กองทุนแม่
ของแผ่นดิน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิต
สินค้า ฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาซึ่งมีการต่างๆ ของชุมชนรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเป็นจํานวนมาก หลายสาขา
เช่น บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ ผ้าคลุมผม ผลไม้แปรรูป
๗) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในพื้นที่ มีผลงาน
ทางวิชาการ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแก่พื้นที่ และมีผลงานทางวิชาการ และการวิจัยที่นํามาใช้ในการพัฒนาการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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๘) มีนโยบายรัฐบาล, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑1, นโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมของตนเองและพื้นที่ เช่น มีการปลูกพืชอาหารสัตว์
และการเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มขึ้น และจังหวัดมีศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานเพื่อรองรับผู้ที่ผ่านการบําบัดยาเสพติด และผู้
ได้รับผลกระทบในสร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน
๙) การเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ทุเรียนบ้าน ทุเรียนหมอนทอง ส้ม
โอบูโก ลูกหยี สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของฝาก และใช้เป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวได้
๑๐) การเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีรด
ชาติอร่อย สามารถใช้เป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวได้ เช่น ไก่ฆอและ ข้าวเกรียบ บูดู ข้าวยํา นาซิดาแฆ โรตี
มะตะบะ
๑๑) จังหวัดปัตตานีมีแม่น้ําสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรี มีแหลมตาชี เป็นที่กําบัง
คลื่นลม หรือมรสุมเหมาะสมต่อการเป็นท่าเรือ พื้นที่อ่าวมีความกว้างเหมาะสมในการเดินเรือและสัญจรทางน้ํา
และมีกิจกรรมการเดินเรือ เช่น เรือประมง ส่งผลให้มีความต้องการท่าเทียบเรือที่เหมาะสมและร่องน้ําที่มีความลึก
เพียงพอในการสัญจร
๑๒) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยอ่าวไทย แม่น้ําลําคลอง อ่าว ป่าชายเลน ฯลฯ
ประชาชนมีการตื่นตัว รวมกลุ่ม/เครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่าในชุมชน
๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยสําคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้
๑) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน้อย ทําให้ผลผลิตต่อไร่ต่ํา ฐานการผลิตยัง
แคบ เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมมาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
รูปแบบและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จึงทําให้ผลผลิตที่ได้ต่ํากว่าพื้นที่อื่น ปัญหาทางด้านการเกษตรของจังหวัดที่
ระบบการบริหารจัดการน้ําสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่สมบูรณ์ ขาดตลาดกลางสินค้าเกษตรในจังหวัด ทําให้การส่งเสริม
ระบบการผลิตไม่ครบวงจร
๒) ขาดการบริหารจัดการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวจะไปพัก
ค้างที่หาดใหญ่มากกว่าการใช้บริการในพื้นที่ ขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว และรูปแบบการ
ดําเนินการไม่ได้มีการสร้างสรรค์รอรับการแข่งขันขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน
๓) ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค พบว่าครัวเรือนเข้าถึงประปามีเพียงร้อยละ ๑.๕๕ ต่ํา
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศมาก การขาดความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการขนส่งทางน้ํา การมีพื้นที่น้ําท่วม
ซ้ําซาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร
๔) ปัญหาความยากจน โดยมี สั ด ส่ว นคนจน ร้อ ยละ ๓๓.๔๙ สูง เป็ นลํ าดั บที่ ๕ ของประเทศ (ร้ อ ยละ
๑๓. ๑๕) ในภาพรวมจังหวัดปัตตานีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวต่ําสุดของภาคใต้ (๖๗,๔๙๒ บาท) ปัญหา
หลักของคนจนคือ การมีงานชีพที่ไม่มั่นคง การจัดการรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทัศนคติในการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง การกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในจังหวัดยังไม่
ทั่วถึง ขาดการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงในการเตรียมพร้อมสูสังคมผู้สูงอายุ
๕) ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ ต่ อ การรองรั บ ความต้ อ งการของอุ ต สาหกรรมประมง และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การจัดการท่าเทียบเรือสะพานปลา ยังไม่มีมาตรฐาน ผู้ประกอบการประสบภาวะคุณภาพ
แรงงาน และการเพิ่มขึ้นขึ้นของต้นทุนการผลิต
๖) ทัศนคติของวันทํางานขาดการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติการทํางาน
นอกพื้นที่ ผลิตภาพโดยรวมแรงงานต่ํา แรงงานขาดทักษะฝีมือ แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร เป็นแรงงานที่ขาด
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๗๓

ความรู้ ขาดการนําเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพผลผลิต และมีผลผลิตต่อไร่ต่ํา และขาดแรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะใน
ภาคการประมง บริการ และการก่อสร้าง ซึ่งมีความไม่แน่นอนในผลิตภาพ และศักยภาพไม่สูง
๗) ภาพลักษณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทําให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นใจในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมฮาลาล ฟาร์มขนาดใหญ่ และ
โรงงานแปรรูปผลผลิต ไม่มีนักลงทุน โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ การดูแล เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกรงปัญหาความ
ไม่ปลอดภัย เป็นต้น
๘) ปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ ปั ญ หาอ่ า วปั ต ตานี เ สื่ อ มโทรม ป่ า ไม้ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน้มลดลงจากการบุกรุกทําลาย และการขยายพื้นที่ทางการเกษตร (ยางพารา) ปัญหาการ
จัดการขยะ ปัญหาความตื่นเขินของร่องน้ําปัตตานี คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ทรัพยากรสัตว์น้ําลดลง และปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลในเขต อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนชายฝั่ง กระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง และการท่องเที่ยว
๙) สินค้าฮาลาลระดับชุมชนจํานวนมากยังไม่เป็นที่ยอมรับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์
ขาดระบบการดูแลคุณภาพสินค้า การจัดการตลาด และการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในตลาด การ
รวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐ ขาดเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การสร้างคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ ที่แข่งขันได้
๑๐) ปัญหาสุขภาพอนามัย และวิถีทางด้านสุขภาพของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ประชาชนยังขาดความตระหนัก
ในการสร้างวิถีสุขภาวะที่ดี และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อ โรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะปัญหาอนามัย
แม่และเด็ก พบว่า อัตราการตายของมารดาและทารกสูงกว่าระดับประเทศและภาคใต้ โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวานขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะตามกลุ่มวัยตลอดช่วงชีวิตระหว่างหน่วยงานราชการและ
ภาคส่วนต่างๆ
๑๑) วิถีชีวิตประจําวันของชุมชนเป็นการเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีอัตลักษณ์เฉพาะตน มีทัศนคติการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และตลอดชีวิตของสังคมยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลง และมีปัญหาการขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน จากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของนัก เรีย นมี ค่ า เฉลี่ย ต่ํ า กว่า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศทุ ก กลุ่ ม สาระ
ประกอบกับนักเรียน ประชาชนบางส่วนอ่านและเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ส่งผลต่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ และการหาความรู้เพิ่มเติม สาเหตุสําคัญ คือขาดแคลนครูเฉพาะสาขาวิชาและการสอนไม่ตรง
วุฒิทางการศึกษา
๑๒) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ขาดการบูรณการ
ระหว่ างส่วนราชการ และการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด การจัดการสภาพแวดล้อมยังไม่เป็น
มาตรฐานการจั ด การที่ เ ป็ น สากล มาตรการในการดึง ดู ดนัก ลงทุ นขาดแผนการดําเนิ นงาน และการสนับสนุ น
งบประมาณในการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ส่วนเขตอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานียังไม่มีการลงทุน ขาดความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
๑๓) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะ อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอหนอง
จิก อําเภอยะรัง และอําเภอสายบุรี เยาวชนในเขตชุมชนและมีแนวโน้มจะเป็นผู้เสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น และยังมี
ปัญหาทางด้านการจัดการความมั่นคงทั้งจากการขาดเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและยาเสพติด ความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ทําให้มีอาชญากรประเภทนายหน้าเข้า
มาหาผลประโยชน์ในช่องว่างของการเข้าถึงบริการภาครัฐ
๑๔) การเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละการสื่ อ สารผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง มี จํ า กั ด บางพื้ น ที่ ไ ม่ มี
อินเตอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังไม่ทั่วถึง ทําให้การตื่นตัว และปรับตัวก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างจํากัด โดยเฉพาะในระดับประชาชนหรือชุมชน ในพื้นทีรอบนอก
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
หน้า ๗๔

๑๕) ระบบการตลาด การค้า การลงทุนของจังหวัดยังไม่เข้มแข็ง ขาดการส่งเสริมและให้ความสําคัญกับ
การค้าการแข่งขันกับคู่แข่ง การค้าในระบบดิจิทัล รวมทั้งการขยายการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทาง
การตลาด ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่ไม่ให้ความสําคัญกับการขอมาตรฐานต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
๑๖) มีปัญหาทางด้านขนส่งทางเรือ เนื่องจากมีตะกอนจากแม่น้ําปัตตานีและคลองจากอ่าวไหลทับถมทําให้
ดินตะกอนตกทับถมเร็วทําให้เกิดการตื้นเขินทําให้เกิดอุปสรรคในการเดินเรือทําให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าและใช้
ประโยชน์จากท่าได้เต็มที่ ปริมาณสินค้าที่ต้องการจะขนส่งทางน้ําไม่มากเพียงพอหรือคุ้มทุนในการขนส่ง
๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัด (เฉพาะที่สําคัญ)
๒. ๑ โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ
สําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
๑) การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ จ ากสั ง คมมุ ส ลิ ม ในอาเซี ย น และโลกอาหรั บ เอื้ อ ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาทางสังคม การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
สามารถใช้เป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบข้าม
พรมแดนระหว่างโลกมุสลิมได้อย่างสะดวก
๒) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้ากับอาเซียน บวก ๓ บวก ๖ และประเทศภูมิภาคอื่นๆทําให้ความต้องการ
ทางอาหารมุสลิมมีมากขึ้น มีความต้องการอาหารฮาลาลเพิ่ม เนื่องจากการเพิ่มของประชากรมุสลิมทั่วโลก โดยในปี
๒๕๕๓ โลกมีประชากรมุสลิมประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๓.๔ ซึ่งคาดว่าภายในอีก ๒๐ ปี หรือปี
๒๕๗๓ จํานวนประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นถึง ๖๐๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๓๕ หรือคิดเป็นจํานวน ๒,๒๐๐ ล้านคน ซึ่ง
เป็นโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลคุณภาพของจังหวัดรองรับตลาดมุสลิม และการนํามาซึ่งการยกระดับศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิต และแรงงาน
ในภาคการเกษตร การบริการและอุตสาหกรรม และการได้เปรียบของที่ตั้งที่ไม่ไกลจากการค้าชายแดนในอาเซียน
ตอนใต้
๓) นโยบายของรั ฐบาล และแผนการพัฒนาประเทศให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านสหกรณ์ ประมง
โครงสร้า งพื้น ฐาน ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในระดับ พื้ นที่ โดยเน้ น การเร่ ง
เสริมสร้างทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งการคมนาคมขนส่ง
โทรคมนาคม และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน และการส่งเสริมสันติสุขให้เกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ และแผนพัฒนา
ภาคใต้ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มีแผนสนับสนุนให้จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล และข้อตกลงใน
การประชุม IMT-GT มอบให้ไทยเป็นเจ้าภาพด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล และบริการฮาลาล
๔) แหล่งเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียง และจาก
สื่อ องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน การสร้างวิถีชีวิต และการทําการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ที่มีอย่างแพร่หลายจากต้นแบบความสําเร็จที่ดีที่สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาของจังหวัดได้
๕) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การก้าวสู่สังคมดิจิตอล ที่มีการผลิต และการค้าที่มีการใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น และการเปิดกว้างของการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในระบบโซเซียลมีเดีย ที่
ประชาชน และชุมชนเข้าถึงได้มากขึ้น ทําให้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างวิถี
การเรียนรู้ และการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัตตานีสามารถทําได้ง่ายขึ้น
๖) การผสานความร่วมมือทางการค้ากับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงคือสงขลา ที่จะเป็นแหล่งรองรับผลผลิตของ
จังหวัด และเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน และการเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับด่านเข้าออก
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ชายแดนที่ไม่ไกลเกินไปจะทําให้เกิดความสะดวกในการเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวของนัก ท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อน
บ้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิม และชาวจีน
๗) การมีระบบการตรวจสอบ และการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าทั้ง GAP,ISO ๙๐๐๑, มกอช
,มผช. เป็ นต้น เป็ นนโยบายหลั ก ที่กระทรวงที่เกี่ ย วข้ องพยายามผลั กดั น ให้ ส่ วนราชการในพื้ นที่ดําเนิ นการให้
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จําเป็นจาก
นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๘) เครือข่าย NGO ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อสามารถบูรณการการทํางานร่วมกับเครือข่ายของจังหวัด
เพื่อการเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
๙) โอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของภาคใต้ที่เป็นที่รู้จักของประเทศเพื่อน
บ้าน (หาดใหญ่) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยการใช้ประโยชน์จากวิธีมุสลิม และ
วัฒนธรรมจีน
๑๐) กาสในการจัดการปัญหาความมั่นคงจากการยึดหลักสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบของรัฐบาล
นโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการถึงบริการของรัฐและกระบวนการยุติธรรม การ
แต่ งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวั ดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เป็นการเฉพาะมีงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐบาลให้ความสําคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนในพื้นที่
๑๑) รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการขนส่งทางน้ํา และการพัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์เชื่อม
อาเซียน
๒.๒ ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
๑) การแข่งขันด้านการตลาดสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สินค้าฮาลาล จากประเทศมาเลเซีย
แฟชั่นมุสลิมจากอินโดนีเซีย เป็นต้น ทําให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ขาดมาตรการปกป้องสินค้าภาคการเกษตรของ
ประเทศ
๒) ข้อจํากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ระหว่างประเทศที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่
เอื้ออํานวย ต่อการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด ทําให้นักลงทุนจากภายนอกขาดความ
เชื่อมั่นต่อการลงทุนในพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนําเสนอ
ข่าวสาร
๓) มีปัญหาน้ํามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงาน ต่างด้าว และการถูกให้เป้ฯประเทศที่มี
ปัญหาด้านการค้ามนุษย์กระทบต่อการทําการประมง โดยเฉพาะโรงงานปลาบ่นซึ่งใช้วัตถุดิบจากอวนลาก และการ
ส่งออกผลผลิตทางการประมงของจังหวัด
๔) ความไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย มีผลต่อความ
ต่อเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย และรัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ขาดการผลักดันใน
ระดับปฏิบัติ และการบูรณการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเขตอุตสาหกรรม อีกทั้ง
๕) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว และมีภาวะผันผวน ตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ตกต่ํา และการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ํา ทําให้
รายได้การส่งออกผลผลิต การลงทุนของจังหวัด และรายได้เกษตรกรของจังหวัดไม่แน่นอน
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๖) ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนทําให้ธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลต่อ
ความเสียหายของการผลผลิตทางการเกษตร และวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตมีน้อย และไม่ได้คุณภาพ
กลุ่มนายทุนนอกพื้นที่เข้ามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดปัตตานี
๗) การแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงมีสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทําให้ต้องมีการนําเข้า
วัตถุดิบจากประเทศใกล้เคียง ซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในด้านราคา และปริมาณวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้ใน
กระบวนการผลิต อีกทั้งความพร้อมในเชิงการบริหารจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด ใกล้เคียง
เช่น สงขลาที่มีศักยภาพมากกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานีทําให้วัตถุดิบถูกขนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตของ
โรงงานดังกล่าวมากขึ้น
๘) หน่วยงานในระดับนโยบายในส่วนกลางไม่มีการประสานการดําเนินงานหรือบูรณาการร่วมกัน ต่างคน
ต่างทําทําให้การทํางานซ้ําซ้อน ขาดความเข้าใจในพื้นที่
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑.วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคง ในการ
ดํารงชีวิต
คําอธิบายวิสัยทัศน์
การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends ) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความสําคัญกับ
การนํ าความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิล ปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่
สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้
เห็นเป็นภาพรวม (Holistic ) ของการพัฒนาที่มุ้งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการ
พัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning ) ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมั่นคงของประชาชน
แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มี คุณภาพ หมายถึ ง การเป็ นแหล่ งผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมกับการผลิต (GAP) และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดและ
สามารถเป็น วัตถุ ดิบป้ อ นโรงงานอุ ตสาหกรรมฮาลาลอย่ างเพี ย งพอ ได้แ ก่ ผลผลิ ตสั ต ว์น้ํ า ข้ าว ไม้ผ ลและพื ช
ทางเลือกใหม่ๆ เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็น
ผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรเชิงสร้างสรรค์
แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนําปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนา
อิสลามในส่วนของฮาลาล มาใช้เป็นธงนํา (Flagship ) ในการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการนําหลักคิด
ในการผลิตและดําเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็น
กรอบอ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และ
การผลิตเชิงพาณิชย์ที่กําหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product ) ในการเจาะตลาด
เก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี
และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ตรา
สัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต หมายถึงประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น
และอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขั้นพื้นฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อ
การประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดและ
ประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัย และวางใจ
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๒. เป้าประสงค์รวมของยุทธศาสตร์
๒.๑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลของจั ง หวั ด มี คุ ณ ภาพในระดั บ สิ น ค้ า ส่ ง ออก เป็ น ที่ ย อมรั บ ของตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท
๒.๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๖ และ
๒.๘
๒.๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า ๘๕,๖๔๘ บาทต่อปี
๒.๔ ชุมชนสามารถลดจํานวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด
๒.๕ ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง ๑๒ มิติของการประเมินจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๑ ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
(น้ําหนักร้อย
ละ ๓๐)
๓.๒ สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร (น้ําหนัก
ร้อยละ ๓๐)
๓.๓ สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
(น้ําหนักร้อย
ละ ๒๐)
๓.๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน (น้ําหนักร้อยละ ๒๐)

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๗๙

โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีเข็มมุ่งการพัฒนาในรอบ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงเข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
พัฒนาเกษตรกรให้มี ความ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม พัฒนาเกษตรกรให้มีความ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า อปท.และชุมชนร่วมกันใน พร้ อ มในการผลิ ต สิ น ค้ า ส่ ง เสริ ม อปท.และ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เกษตรให้มีคุณภาพ
เกษตรให้มีคุณภาพ
ชุ ม ชนร่ ว มกั น ในการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ ทรั พ ยากรทางทะเลและ
ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เหมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ ชายฝั่ ง โดยให้ มี อํ า นาจใน
และคุ ณ ภาพผลผลิ ต พื ช การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณ ทรั พ ยากรทางทะเล
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร และคุ ณ ภาพผลผลิ ต พื ช และชายฝั่ ง โดยให้
เศรษฐกิจที่สําคัญ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ท ะ เ ล เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ การนํ า อํ า นาจในการบั ง คั บ
ก า ร เ ก ษ ต ร อ า เ ซี ย น แ ก่ การเกษตรและทรัพยากร ร ะ บ บ โ ซ น นิ่ ง แ ล ะ ภู มิ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ที่
ประมงชายฝั่ง
เกษตรกร
สารสนเทศทางการเกษตร เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ ปฏิ บั ติ ง านในทะเล
การยกระดั บ สถาบั น
และทรัพยากรประมง
ผลผลิต
เกษตรกรให้เข้มแข็ง
จัดการความเสี่ยงผลผลิต ชายฝั่ง
ทางการเกษตรรองรับความ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผันผวนของราคาในกลุ่มพืช สถาบันเกษตรกรให้
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริม เ ข้ ม แ ข็ ง มี
การสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า เพิ่ ม ความสามารถครบ
ของผลผลิตพืชเศรษฐกิจกับ วงจรทั้ ง การผลิ ต
มิติอื่นในการพัฒนาจังหวัด การแปรรูปและการ
เช่น การสร้างถนนยางพารา ส่งออก
๑อําเภอ ๑เส้นทาง
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
การเสริ มสร้ างความรู้ พั ฒ นาผลผลิ ต ด้ า น
ก า ร เ ก ษ ต ร อ า เ ซี ย น แ ก่ ปศุสัตว์เพียงพอกั บ
การบริโภค
เกษตรกร
การใช้กลไกของสหกรณ์/ ฟื้ น ฟู พั ฒ น า
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการ ทรั พ ยากรดิ น และ
สร้ า งกลุ่ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง น้ํา ให้ มี ศั ก ยภาพใน
ความเข็ ม แข็ ง ของสถาบั น ก า ร ผ ลิ ต ภ า ค
การเกษตรให้ครอบคลุม
เกษตรกร
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๐

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
และพั ฒนาระบบการ
บริ หารจั ดการน้ํ าที่
ยั่งยืน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
พื ช อ า ห า ร ป ศุ สั ต ว์ ใ ห้ ผลิ ต พื ช อาหาร ปศุ สัต ว์ ผลิต พืช อาหาร ปศุสัตว์ให้ ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น ป ศุ สั ต ว์
เพียงพอกับการบริโภค และ ให้เพียงพอกับการบริโภค เพียงพอกับการบริโภค และ เพียงพอกับการบริโภค
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล และรองรั บ อุ ต สาหกรรม
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากร
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ฮาลาล
ฟื้น ฟู พั ฒ นาทรั พ ยากรดิ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ดิ นและน้ํ าให้ มี ศั กยภาพ
ให้มีศักยภาพในการผลิตภาค อิ น ทรี ย์ ใ นลั ก ษณะการ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรดิน ในการผลิตภาคการเกษตร
รวมกลุ่ ม เกษตรกร และ และน้ําให้มีศักยภาพในการ ให้ครอบคลุม และพัฒนา
การเกษตร
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต การผลิตเพื่อการจําหน่าย ผลิตภาคการเกษตร
ระบบการบริ หารจั ดการ
เพื่อการพึ่งพาตนเองเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต น้ําที่ยั่งยืน
 ส ร้ า ง ห มู่ บ้ า น ต้ น แ บ บ ฟื้ น ฟู พั ฒ นาทรั พ ยากร
เ พื่ อ ก า ร พึ่ ง พ า ต น เ อ ง การพัฒนาเพื่อส่งเสริม
การเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญา ดิ น ให้ มี ศั ก ยภาพในการ
การเกษตรแปลงใหญ่
ผลิตภาคการเกษตร โดย เบื้องต้น
ของเศรษฐกิจพอเพียง
 เสริมสร้างองค์ความรู้ใการ การสร้ า งพื้ น ที่ ห รื อ แปลง  สร้ า งหมู่ บ้ า นต้ น แบบ
ผลิ ต ผลผลิ ต ทางการเกษตร เกษตรนําร่อง
การเกษตรตามหลักปรัชญา
ต า ม ห ลั ก ฮ า ล า ล แ ก่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ของเศรษฐกิจพอเพียง
การลดต้ น ทุ น ปั จ จั ย การ เพิ่ ม ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
เป้าหมาย
 ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ฮ า ล า ล ผลิต
การจัดการปศุสัตว์แบบครบ
ปัตตานีกับอาเซียน
วงจร ให้เป็นฐานการส่งออก
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล
 เสริมสร้างองค์ค วามรู้ใ น
การผลิ ต ผลผลิ ต ทางการ
เกษตรตามหลั ก ฮาลาลแก่
กลุ่มเป้าหมาย
 ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ฮ า ล า ล
ปัตตานีกับอาเซียน
พัฒนาองค์กรเกษตรกรและ พั ฒนาองค์ก รเกษตรกร พั ฒ นาองค์ ก รเกษตรกร พัฒนาองค์กรเกษตรกร
สถาบั น เกษตรกรให้ มี ค วาม และสถาบันเกษตรกรให้มี และสถาบั น เกษตรกรให้ มี และสถาบันเกษตรกรให้มี
เข้มแข็ง
ความเข้มแข็งเป็นรูปแบบ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง เ น้ น ก า ร ความเข้มแข็งเป็นรูปแบบ
พัฒนาขีดความสามารถของ ของสหกรณ์การเกษตร
รวมกลุ่มเพื่อการสร้างสรรค์ เ ค รื อ ข่ า ย ส ถ า บั น
เกษตรกรในการผลิ ต สิ น ค้ า พัฒนาขีดความสามารถ
เกษตรทั้ ง ด้ า นปริ ม าณและ ของเกษตรกรในการผลิต ปัจจัยการผลิตเพื่อการพึ่งพา เกษตรกร
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๑

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
คุ ณ ภ า พ โ ด ย ใ ห้ มี ผ ล ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ทั้ ง ด้ า น ตนเองของเกษตรกร และการ พัฒนาขีดความสามารถ
ต้นแบบคุณภาพในทุกอําเภอ ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ปรั บ มุ ม มองและทั ศ นคติ ของเกษตรกรในการผลิต
ต้ น แบบคุ ณ ภาพในทุ ก ทางการเกษตรและเกษตรกร สิ นค้ าเกษตรทั้ งด้ าน
ตําบล
สร้างโอกาสและแรงจูงใจใน ปริมาณและคุณภาพเกิด
การประกอบอาชีพจากฐาน แปลงต้ น แบบคุ ณ ภาพ
การเกษตรพร้อมทั้งการสร้าง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นทุ ก
ฐ า น ยุ ว เ ก ษ ต ร เ พื่ อ เ ป็ น ตําบล
หลั ก ประกั น แก่ ก ารเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนการ
ของจังหวัดในอนาคต
จัดทํากลุ่มอาชีพและกลุ่ม
พั ฒ นาขี ด ความสามารถ วิ สาหกิ จในระดั บตํ าบล
ของเกษตรกรในการผลิ ต และหมู่บ้าน
สินค้าเกษตรทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพโดยให้มีผลผลิต
ต้ น แ บ บ คุ ณ ภ า พ ใ น ทุ ก
อําเภอ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
การเกษตรเพื่ อ สร้ า งความ
มั่ น คงทางด้ า นอาหารให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
พื้นที่ และการลดต้นทุนของ
ครั ว เรื อ นให้ ป ระชาชนได้
บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
การเสริมสร้างองค์ความรู้
ทางการเกษตรแก่ประชาชน
ผ่านกลไกโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช ที่ มี ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร แ ป ร รู ป ส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช ที่ มี พั ฒ นานวั ต กรรมและ
คุ ณ ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ ผลผลิ ต การเกษตรและ คุ ณภาพและผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
น้ําทางการตลาดและรองรับ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่ม น้ําทางการตลาดและรองรับ ท้องถิ่นและวิถีชีวิต
วัตถุดิบอุตสาหกรรมฮาลาล มูลค่า
วั ตถุดิ บอุตสาหกรรมฮาลาล
ส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรม พั ฒ นานวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี ภู มิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ เพิ่มแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา วิจัย
พัฒนาพ่อแม่พันธุ์ส่งเสริมการ
เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า การเกษตร ท้องถิ่นและวิถีชีวิต
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๒

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พัฒนาเครือข่ายการแปร เพาะเลี้ ยงในระดั บคุ ณภาพ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม รูป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มาตรฐานการส่ งออกให้
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการผลิ ต ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ครอบคลุมทุกแปลง
การเกษตรและผลิตภัณฑ์
และการตลาด
ส่ ง เสริ ม การใช้ น วั ต กรรม
ส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ ศู น ย์ สัตว์น้ํา
เทคโนโลยี ภู มิปัญญาท้องถิ่น
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ป ระจํ า
เพื่อผลิตสินค้าการเกษตร และ
ตํ า บ ล มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา
พัฒนาเกษตรกร
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิท ธิ ภ าพด้ า นการผลิ ต
และการตลาด
ส่งเสริม/สนับสนุนให้ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลมีศักยภาพในการ
พัฒนาเกษตรกร

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูป
จากการเกษตร
เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า การแปรรู ปผลิตภัณฑ์
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ เพิ่ ม จากชุมชนให้ เป็นสินค้า
ศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ สินค้าที่ได้มาตรฐานให้เป็น ศั ก ยภาพในการผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ ม าตรฐานให้ เ ป็ น
ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นมิตรกับ สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกทั้ ง ภายใน
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นมิตร สิ น ค้ า ที่ ส่ ง ออกภายใน
และต่างประเทศ
สิ่งแวดล้อม
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเฉพาะ และต่างประเทศ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมประมง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
และต่อเนื่อง
ผู้ ป ระกอบการในระดั บ
การปรับปรุงระบบบริการ ส่งออก การเปิดตลาดใหม่
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ใ ห้ มี ค ว า ม โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
ทันสมัย คล่องตัวรองรับการ มุ ส ลิ ม ป ร ะ เ ท ศ ใ น
แข่งขันของผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประชาคมอาเซียน
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร
ให้ มี ค วามสามารถในการ
จั ด การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ า
ลาล และสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรและการตลาดใน
ยุ ค ดิ จิ ต อลและการแข่ ง ขั น
ใ น ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ส่ ง เ ส ริ ม เ ค รื อ ข่ า ย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ความรู้ความเข้าใจ ดูงานเรื่อง วิสาหกิจชุมชน/OTOP ให้ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ดู ง าน การตลาด OTOP ไปสู่
วิสาหกิจชุมชน/OTOP ตาม มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ เรื่อง วิสาหกิจชุมชน/OTOP E-commerce และ
มาตรฐานฮาลาลที่ ถู ก ต้ อ ง พั ฒ นาให้ เ กิ ค วามมั่ น คง
ตาม ม า ตร ฐ าน ฮาล าล ที่ เศรษฐกิจดิจิตอล
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ถู ก ต้ อ ง ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด
ให้ความรู้เรื่องแหล่งเงินทุน การส่งออก
ศาสนาอิสลาม
มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์
สําหรับประกอบการ
ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ฮาลาล และสิ น ค้ า แปล
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๔

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ชุมชน/OTOP ให้มีความ รูปทางการเกษตร ระดับ
เข้ ม แข็ ง และพั ฒ นาให้ เกิ ด น า น า ช า ติ ใ น จั ง ห วั ด
ค ว า ม มั่ น ค ง อ ย่ า ง มี ปั ต ตานี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พื่ อ ก า ร ผู้ประกอบการและผู้ค้า
ส่งออก
ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง แ ห ล่ ง
เงินทุนสําหรับประกอบการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
แ ล ะ สิ น ค้ า แ ป ร รู ป จ า ก
การเกษตร
มีมาตรการจูงใจให้นักลงทุน สนั บ สนุ น /จั ด หาแหล่ ง มี ม าตรการจู ง ใจให้ นั ก การเพิ่มประสิทธิภาพ
เข้ า มาลงทุ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด วั ต ถุ ดิ บ ที่ จํ า เป็ น ในการ ลงทุ น เข้ า มาลงทุ น ในพื้ น ที่ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ปัตตานี เช่น การยกเว้นภาษี ผลิตอาหารฮาลาล ภายใน จั ง หวั ด ปั ต ตานี เช่ น การ ผลิตภัณฑ์
๐% เป็นเวลา ๕- ๑๐ ปี การ จังหวัด เพื่อลดต้นทุนของ
ยกเว้นภาษี ๐% เป็นเวลา ฮาลาล
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา/ ผู้ประกอบการ
ปลอดดอกเบี้ย ในระยะเวลา หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ๕-๑๐ ปี การกู้ ยื ม เงิ น ใน ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
๕- ๑๐ ปี
ประสานช่องทางการตลาด อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า /ปลอด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการ
มีมาตรการในการดูแลรักษา ทั้ ง ในประเทศและนอก ดอกเบี้ ย ในระยะเวลา ๕- ผลิ ต ของผู้ ป ระกอบการ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ ประเทศ เพื่ อ จํ า หน่ า ย ๑๐ ปี
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ทรัพย์สินแก่นักลงทุน
สิ น ค้ า และอุ ต สาหกรรม  เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพและ
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ฮาลาล
ทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ฮา ยกระดับมาตรการในการ
ขั้ นพื้ นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้ า
ลาลของจั ง หวั ด ปั ต ตานี กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ใน
น้ําประปา และระบบ โลจิ
จั ง ห วั ด ใ ก ล้ เ คี ย ง แ ล ะ ชีวิตและทรัพย์สินแก่นัก
สติกส์ เพื่อรองรับการลงทุน
ประเทศในอาเซียน
ลงทุน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
อุตสาหกรรมให้เป็นอุทยาน พลั งงานในอุ ตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เพื่อ ก า ร พั ฒ น า พ ลั ง ง า น
การเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ ฮา ท า ง เ ลื อ ก &พ ลั ง ง า น
ลาลและสิ น ค้ า แปรรู ป จาก ทดแทน
การเกษตรคุณภาพ
จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๕

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ําประปา
สถานีบริการพลังงาน และ
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับ
การลงทุ น และการพั ฒ นา
ร อ ง รั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น
ประชาคมอาเซียน
พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้า
แปรรูปจากการเกษตร
การจัดหาและจัดระเบียบ
แรงงานคุ ณ ภาพผ่ า นความ
ร่วมมือของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ย นโดยเฉพาะกลุ่ ม
สินค้าแปรรูปสัตว์น้ํา
สนั บ สนุ น /จั ด หาแหล่ ง สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มใน
วัตถุดิบ ที่จําเป็นในการผลิต ความสามารถการแข่งขัน
อ า ห า ร ฮ า ล า ล ภ า ย ใ น ของผู้ ป ระกอบการให้
จั ง หวั ด เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ของ พร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคม
ผู้ประกอบการ
อาเซียนและเป็นมิ ตรต่ อ
ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ ต้
ประสานช่องทางการตลาด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ในประเทศและนอก ต้ อ ง คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม
ประเทศ เพื่อจําหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการที่สามารถ
และอุตสาหกรรมฮาลาล
ดําเนินการได้ด้วยตัวเอง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาชนมีส่วนร่วมกลุ่ม
ที่ มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร
พัฒนาผลิตภัณฑ์

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่น
ที่มีต่อรัฐ
เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
บู ร ณาการแนวทางการ เพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร บู ร ณาการแนวทางการ เพิ่มศักยภาพบุคคลกร
ปฏิบัติทุกภาคส่วน (พลเรือน/ (พลเรือน/ตํารวจ/ทหาร/ ปฏิ บั ติ ทุ ก ภาคส่ ว น (พล (พลเรือน/ตํารวจ /
ตํ า ร ว จ / ท ห า ร / ภ า ค ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ) ใ ห้ มี เรื อ น/ตํ า รวจ/ทหาร/ภาค ทหาร /ภาคประชาชน
ประชาชน) ให้ เ ป็ น ไปใน ศัก ยภาพในการป้ อ งกั น ผู้
ประชาชน) ให้ เ ป็ น ไปใน ให้มศี ักยภาพในการ
ก่อเหตุรุนแรงและเฝ้าระวัง
ทิศทางเดียวกัน
ทิศทางเดียวกัน
ป้องกันผู้ก่อเหตุรุนแรง
สร้ า งชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง โดย ชุมชนของตนเอง
สร้ า งความพร้ อ มด้ า น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดย และเฝ้า
การมีส่วนร่วมของชุมชน
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้ง สร้างความพร้อมด้าน
ด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของ ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความ อุปกรณ์เพิ่ม
บุคลากรฝ่ายต่างๆ
มั่นคงในการดํารงชีวิต ความ ประสิทธิภาพด้านการ
ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต วิ ท ยาเชิ ง
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ ปฏิบัติงานของบุคคลกร
รุ ก ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ /
ฝ่ายต่างๆ
ประชาชน และเชื่ อ มโยง ชุมชน
การพัฒนาศูนย์ดํารงธรรม ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ผู้
กับอาเซียน
ในระดั บ หมู่ บ้ า นให้ มี ค วาม ที่ได้รับการบําบัด
เข้มแข็งเชื่อมโยงกับจังหวัด ผู้ว่างงาน และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพที่
ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ยั่งยืน
ระหว่ า งภาครั ฐ /ประชาชน เพิ่มการ
และเชื่อมโยงกับอาเซียน
ประชาสัมพันธ์และ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ช่องทางที่สามารถเข้าถึง
ประสิทธิภาพในการอํานวย ได้ง่ายและทั่วถึง
ความยุติธรรมที่เน้นการบูร สร้างมุมมองใหม่ในการ
ณาการและการมี ส่ ว นร่ ว ม ดํ า ร ง ชี วิ ต แ ก่
ของภาคประชาชน และการ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนเพื่อ
พั ฒ น า ม า ต ร ฐ า น ใ น เป็ น ฐานความมั่ น คงใน
กระบวนการยุติธรรมที่เป็น การดํ ารงชี วิ ตและความ
เข้มแข็งของชุมชน
สากล
พัฒนาระบบบริการภาครัฐ การดูแลสังคมผู้สูงอายุ
รองรั บ ความต้ อ งการของ
สังคมในพื้นที่และการสร้าง
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๗

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ความเชื่อมั่นต่อภารกิจของ
รั ฐ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
สังคม ต่อการปรับปรุงและ
พั ฒ นาบริ ก ารของรั ฐ และ
การบริการเชิงรุก
การสร้างหลักประกันและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ของประชาชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้
ได้รับผลกระทบ
การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
สุ ข ภาวะของประชาชน ๔
มิ ติ แ บบองค์ ร วม ทั้ ง ด้ า น
กาย จิต สังคม และปัญญา
รณรงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ด้าน เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วาม รณรงค์ มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามรู้ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วาม
ยาเสพติดแก่เยาวชนทุกกลุ่ม เข้าใจ โทษและพิษภัยจาก ด้านยาเสพติดแก่เยาวชนทุก เข้ า ใจโทษและพิ ษ ภั ย
ยาเสพติดให้แก่เยาวชน
แบบบูรณาการ
กลุ่มแบบบูรณาการ
จากยาเสพติด
รณรงค์กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ นํ า กลุ่ ม เสี่ ย งเข้ า ร่ ว ม
รณรงค์กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ นํ า กลุ่ ม เสี่ ย งเข้ า ร่ ว ม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
เข้าสู่ระบบบําบัดรักษา
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ส่งเสริ ม การมีส่วนร่วมของ และนํากลุ่มเสพเข้ารัยการ เข้าสู่ระบบบําบัดรักษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ และนํ า กลุ่ ม เสพเข้ า รั บ
ประชาชนในการแจ้ ง ข่ า ว บําบัดรักษา
เบาะแสเครื อ ข่ า ยยาเสพติ ด ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเฝ้ า ประชาชนในการแจ้ ง ข่ า ว การบําบัด
เพื่ อ ดํ า เนิ น การปราบปราม ระวังให้กลุ่มเครือข่าย
เบาะแสเครือข่ายยาเสพติด ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเฝ้ า
และจับกุม
ยาเสพติดเข้ามามีบทบาท เพื่อดําเนินการปราบปราม ระวังให้กลุ่มเครือข่ายยา
ในชุมชน
เสพติ ด เข้ า มามี บ ทบาท
และจับกุม
ในชุมชน
ยกระดับ คุณ ภาพด้ว ยศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี เ ว ที พ หุ ยกระดับคุณภาพด้วยศูนย์ เป็นการบริการของรัฐ
การศึกษาและสถานศึกษาทุก วั ฒ นธรรมให้ ใ นระดั บ การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ในเรื่ อ งเทคโนโลยี ใ ห้
สั ง กั ด ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ย ชุ ม ชนเพื่ อ แลกเปลี่ ย น ทุกสังกัดด้วยศูนย์เครือข่าย ทั่ ว ถึ ง เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ
อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ภาคส่ ว น เรียนรู้ส่ปู ระชาคมอาเซียน
อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิง
ในการพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ประชาชน ในด้านความ
วิ ช าการและอาชี พ รองรั บ
เ ชิ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ อ า ชี พ ปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม
ประชาคมอาเซียน
รองรับประชาคมอาเซียน
การเรียนรู้
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๘

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ก า ร นํ า ค่ า นิ ย ม ๑ ๒ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารนํ า
ประการมาใช้ในการพัฒนา ระบบและพั ฒ นาขี ด
เด็ ก และเยาวชนอย่ า งเป็ น ความสามารถของระบบ
รูปธรรมในทุกชุมชน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ปฏิ รู ป คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มีป ระสิ ท ธิ ภ าพทัน สมั ย
แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง รวมทั้งสามารถใช้ระบบ
ประชาชน ทั้ ง ในรู ป แบบ รักษาความปลอดภัยได้
ก า ร ศึ ก ษ า ป ก ติ แ ล ะ อย่างครบวงจร
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสู่ สั ง คม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ พึ่ ง พ า บุ ค ลากรเครื อ ข่ า ยและ
ตนเองได้ พร้อมนําเข้าองค์ ประชาชนให้ มี ความ
ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ บุ ค ล า ก ร พร้ อ มในการใช้ ร ะบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณภาพเข้า สารสนเทศและเพิ่ ม จุ ด
มาในพื้ น ที่ พร้ อ มรั ก ษา บริการทางอินเตอร์เน็ต
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของ แก่ประชาชนให้เข้าถึงจุด
พื้นที่
บริการเพิ่มมากขึ้น
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม
แข็ ง แรงในครอบครั ว ด้ ว ย
หลักธรรมทางศาสนา และ
การใช้ชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ส ร้ า ง ร ะ บ บ ใ ห้ ค ว า ม นํ า แ ผ น สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ส ร้ า ง ร ะ บ บ ใ ห้ ค ว า ม ก า ร ส ร้ า ง ร ะ บ บ
ช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้ได้รับ ดํ า เนิ น การตามแผนเพื่ อ ช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้ได้รับ ภูมิคุ้มกันเชิงรุกเพื่อการ
ผลกระทบในสังคม
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้ง ผลกระทบในสังคม
พัฒนาจังหวัดสู่เมืองแห่ง
-จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ แบบ ด้านสังคมและจิตใจ
-จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ แบบ สุขภาวะโดยใช้หลักธรรม
One Stop Service เพื่อ ห า จุ ด เ ชื่ อ ม ใ ห้ ค น ใ น
จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล และการ ค ร อ บ ค รั ว มี กิ จ ก ร ร ม One Stop Service เพื่อ ทางศาสนามาเป็นฐานใน
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความ จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล และการ การเสริมสร้างสุขภาวะ
หาจุ ด เชื่ อ มให้ ค นใน
-ประชาสัมพันธ์รับเรื่องราว อบอุ่นในครอบครัว/ชุมชน ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ร้องทุกข์
-ประชาสัมพันธ์รับเรื่องราว ครอบครั ว มี กิ จ กรรม
-สํ า รวจความต้ อ งการ การ
ร้องทุกข์
ร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความ
รับความช่วยเหลือ
-สํารวจความต้องการ การ อบอุ่ น ใ นครอบครั ว /
-จัดทําแผนตามความต้องการ
รับความช่วยเหลือ
ชุมชน
สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการ
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๘๙

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
-จั ด ทํ า แ ผ น ต า ม ค ว า ม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย
สร้ า งให้ เ กิ ด กระแสสั ง คม
ต้องการ
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
และปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึกใน
สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการ ประชาชน ในการพัฒนา
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ระบบบริการภาครัฐ การ
อาทรกันในสังคม
สร้ า งให้ เ กิ ด กระแสสั ง คม อํ า นวยความยุ ติ ธ รรม
และปลูกฝังให้เกิดจิตสํานึก ตามหลั ก สากล การให้
ในการให้ความช่วยเหลือเอื้อ ความช่วยเหลือเยียวยาผู้
ได้ รั บ ผลกระทบฯ และ
อาทรกันในสังคม
การดํารงความเป็นธรรม
ในสังคมโดยพัฒนาศูนย์
ดํ า รงธรรมทุ ก ระดั บ ให้
เป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน
อย่างแท้จริง

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ส่งเสริมและขับเคลื่อนกลไก ส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ น ส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ น ส่ง เสริม การขับ เคลื่อ น
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภา พ ก า ร กลไกการพัฒนาศักยภาพ กลไกการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ก ล ไ ก ก า ร พ ัฒ น า
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาและ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนา การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ ศัก ยภาพการท่อ งเที ่ย ว
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ร อ ง รั บ และวัฒนธรรมเพื่อรองรับ
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พื่ อ ร อ ง รั บ เ ช ิง ศ า ส น า แ ล ะ
ประชาคมอาเซี ย น เน้ น
ประชาคมอาเซียน
วัฒ นธรรม เพื ่อ รองรับ
วั ฒ น ธ ร ร ม มุ ส ลิ ม แ ล ะ ประชาคมอาเซียน
การสร้ า งเส้ น ทางการ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ีย น
วัฒนธรรมจีน
ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมการ ภ า ย ใ ต ้ส ัง ค ม
ท่ อ งเที่ ย ว การเชื่ อ มโยง พหุวัฒนธรรม
เส้นทางการท่องเที่ยวรองรับ เสริมสร้างบรรยากาศใน
การลงทุนและภาพลักษณ์
อาเซียน
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
พื้ น ฐาน และการคมนาคม เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
รองรั บ การเปิ ด ตลาดการ กั บ มิ ติ ก ารพั ฒ นาสั ง คม
และเตรี ย มพร้ อ มชุ ม ชน
ท่องเที่ยวในพื้นที
 ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ เปิดรับการท่องเที่ยว
บุ ค ล า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว พั ฒ น า สู่ ต ล า ด ก า ร
ร ะ บ บ ก า ร ต ล า ด ก า ร ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ ท าง วัฒนธรรมโดยการปรับภูมิ
ทั ศ น์ จั ด ระเบี ย บชุ ม ชน
วัฒนธรรม
 การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ตลาดน้ําปัตตานี
สารสนเทศ
การส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร
จําหน่ ายสินค้าทุกอําเภอ
(Event)
 การส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดน้ําปัตตานี
ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ค้นหาและพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า
สินค้ าจากภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น แบรนด์ปัตตานีสู่การผลิต สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แ บ ร น ด์ ปั ต ต า นี
สู่ ก ารสร้ า งสรรค์ แ บรนด์ ในรู ป แบบของวิ ส าหกิ จ สู่ ก ารสร้ า งสรรค์ แ บรนด์ สู่การผลิตในรูปแบบของ
ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง พร้ อ ม
ปัตตานี
ปัตตานี
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ มี ค วาม
เปิดตัวสู่ประชาคมอาเซียน
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๑

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
เ ข้ ม แ ข็ ง อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น
ส า ม า ร ถ เ ปิ ด ตั ว แ ล ะ
แข่งขันในตลาดประชาคม
อาเซียนได้อย่างมั่นคง
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั ก ยภาพสิ น ค้ า แบรนด์
ปั ต ต า นี ก า ร ผ ลิ ต ใ น
รู ป แบบวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุ่ม OTOP ให้มีความ
เข้ ม แข็ ง พร้ อ มเปิ ด ตั ว สู่
ประชาคมอาเซียน
เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ แ ละ เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ เสริมสร้างการเรียนรู้และ ส่ ง เสริ ม การแสดงออก
สร้างความตระหนักในคุณค่า และสร้างความตระหนักใน ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ป ะ
ของการอยู่ ร่ ว มกั น ภายใต้ คุณ ค่ า ของการอยู่ร่ว มกั น คุ ณ ค่ า ของการอยู่ ร่ ว มกั น วัฒนธรรม และประเพณี
ความหลากหลายของวิถีชีวิต ภายใต้ ค วามหลากหลาย
ภายใต้ความหลากหลายของ ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ล ะ
และวัฒนธรรมภายในชุ มชน ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม เ ชื่ อ ม โ ย ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ระหว่างภูมิภาค
ท้องถิ่น
อาเซียน
ภายในชุมชนท้องถิ่น
การบูรณาการหลักค่านิยม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า
๑๒ ประการ (คสช.)กับการ เอกลั กษณ์ ประเพณี แ ละ
ทํ า นุ บํ า รุ ง รั ก ษาประเพณี วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ แ ตก ต่ า ง
วั ฒ นธรรมที่ ดี ข องจั ง หวั ด ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
ปั ต ตานี ฟื้ น ฟู ปรั บ ปรุ ง อันดีของประชาชนภายใน
ป ร ะ เ พ ณี ที่ ดี ง า ม จั งหวั ด และประเทศ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
สมาชิกอาเซียน
การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การสื่ อ สารการพั ฒ นา
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ม ร ด ก ท า ง
วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้
สร้ า งความภาคภู มิ ใ จใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๒

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
และวัฒนธรรมสากล
เส ริ ม ส ร้ างศั กยภาพ
ชุ ม ชนให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่
เ ข้ ม แ ข็ ง ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม
หลากหลายทางวัฒนธรรม
ต า ม แ น ว ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง
แรงงานต่ า งด้ า วและ
ICU
พั ฒ น า แ ล ะ ฟื้ น ฟู พั ฒ น า แ ล ะ ฟื้ น ฟู พั ฒ น า แ ล ะ ฟื้ น ฟู ให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ สื่ อ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม ส่วนเสีย
โทรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ เสื่ อ มโทรมและพั ฒ นา โทรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ การเตรี ยมความพร้อม
ชุ ม ช น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศั ก ยภาพชุ ม ชน ในการ
ชุ ม ช น ใ น ก า ร จั ด ก า ร การป้ อ งกั น จากภั ย พิ บั ติ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเตรียมความ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง
เตรียมความพร้องรองรั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และเตรี ย ม ชุ มชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วม
พร้องรองรับภัยพิบัติ
ความพร้อมรองรับภัยพิบัติ ใ น ก า ร รั ก ษ า
ภัยพิบัติ
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ทรัพยากรธรรมชาติ
อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง การเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ทรั พยากรธรรมชาติและการ ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า ร
พั ฒนาบ้ านเมื องให้ มี ค วาม บูรณาการหรือมีส่วนร่วม
สะอาด เน้ น การจั ด การ ในการดํ า เนิ น โครงการ
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง อย่างมีประสิทธิภาพ
จริงจัง
ยกระดับการพัฒนาและ
การพั ฒ นาระบบบู ร ณา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ี
การแบบเบ็ดเสร็จน้ําท่วมน้ํา เสื่ อ มโทรมและพั ฒ นา
แล้ ง ทั้ ง ระบบเริ่ ม ต้ น จาก ศั ก ยภาพชุ ม ชน ในการ
พื้ น ที่ ต้ น น้ํ า (แม่ น้ํ า สายบุ รี จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้ําปัตตานี) สู่พื้นที่ปลาย และสิ่งแวดล้อมและเตรียม
น้ํ า (ปากน้ํ า สายบุ รี ปลาย ความพร้อมรองรับภัยพิบัติ
แหลมตาชี ) โดยการสร้ า ง ขจั ดหรื อลดโอกาสที่ สา
เขื่อนจัดทําประตูระบายน้ํา ธ า ร ณ ภั ย จ ะ ส ร้ า ง
และการเพิ่มคลองระบายน้ํา ผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๓

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวมทั้งการสร้างพื้นที่เก็บน้ํา หรือสังคม
ขนาดเล็ ก การจั ด ทํ า ระบบ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
เตื อ นภั ย บู ร ณาการความ ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
ร่วมมือในการใช้น้ํา
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนา ฟื้นฟู อ่าวปัตตานี ให้เกิด
ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น พื้ น ที่ อ่ า ว ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
โดยการพัฒนาและฟื้นฟูอ่าว ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง การ
ปั ต ตานี และการพั ฒ นา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
พื้ น ที่ โ ดยรอบอ่ า วปั ต ตานี
ซึ่ ง มี พื้ น ที่ 2อํ า เภอหลั ก ๆ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เป็น
คือ อําเภอเมืองและอําเภอ ธรรม และทันเหตุการณ์
ยะหริ่ง เช่น การพัฒนาเขต ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
อุตสาหกรรม การพัฒนาท่า โครงสร้างพื้นฐานในการ
เที ย บเรื อ ประมงปั ต ตานี คมนาคมและขนส่ ง ทาง
ก า ร พั ฒ น า ท่ า จ อ ด พั ก
บกและทางน้ํ า เช่ น การ
เรื อ ประมง การพั ฒ นาร่ อ ง
น้ํ า ปั ต ตานี แ ละร่ อ งน้ํ า สาย บํ า รุ ง รั ก ษาร่ อ งน้ํ า เพื่ อ
การเดินเรือในร่องน้ําหลัก
บุรี
การพั ฒ นาและฟื้ น ฟู ก าร ของจั ง หวั ด เช่ น แม่ น้ํ า
กัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ ปัตตานี แม่น้ําสายบุรี
ชายทะเล 6 อําเภอ
บํ า รุ ง รั ก ษาร่ อ งน้ํ า สาย
ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
ต่างๆโดยการขุดลอก
พื้ น ฐานการคมนาคมและ
ขนส่ ง ทางบกและทางน้ํ า ก า ร พั ฒ น า นิ ค ม
เช่ น ก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ อุตสาหกรรมฮาลาลและ
การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง พื้นที่โดยรอบนิคมฯ ต.น้ํา
บ่อ อ.ปานาเระ
การพั ฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ
การแก้ ปั ญ หาขยะให้
เป็นวาระจังหวัด
พั ฒ น า ฟื้ น ฟู อ่ า ว
ปั ต ตานี ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น
พื้ น ที่ อ่ า วโดยการพั ฒ นา
และฟื้ น ฟู อ่ า วปั ต ตานี
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๔

เข็มมุ่งการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตร์ในรอบ ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ )
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่
โดยรอบอ่าวปัตตานี ซึ่งมี
พื้นที่ 2อําเภอหลักๆ คือ
อําเภอเมืองและอําเภอยะ
หริ่ง เช่น การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรม การพัฒนา
ท่ า เ ที ย บ เ รื อ ป ร ะ ม ง
ปั ต ตานี การพั ฒ นาท่ า
จอดพั ก เรื อ ประมง การ
พัฒนาร่องน้ําปัตตานีและ
ร่องน้ําสายบุรี
การพั ฒ นาและฟื้ น ฟู
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
ใ น พื้ น ที่ ช า ย ท ะ เ ล 6
อําเภอ
การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานการคมนาคมและ
ขนส่งทางบกและทางน้ํา
เช่น ก่อสร้างท่าเทียบเรือ
การก่ อ สร้ า งถนนเลี่ ย ง
เมือง

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๕

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
๑. เป้าประสงค์
เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลิตผลทางการเกษตร
๕
๑๐
๑๐
๑๕
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ ๕
๕
๕
๕
ผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) (พืช,ปศุสัตว์,ประมง)
๓. กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิตภาคการเกษตรรองรับการส่งออกและการแข่งขัน
๒) ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้างผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตรและการพึ่งตนเองทางการผลิตของเกษตรกร
๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
๔) ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภคและ
การพัฒนารองรับประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในประชาคมโลก
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือTOWS Matrix ดังนี้

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๖

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix
ทิศทางเชิงรุก(s+o)
- ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณ
และคุ ณ ภาพผลผลิต ทางการเกษตรและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและการปศุสัตว์
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพผลผลิ ต ส่ ง เสริ ม การผลิ ต พื ช
เศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรทางเลือก
ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ตลาดผู้ บ ริ โ ภคและการ
พั ฒ นารองรั บ ประชาคมอาเซี ย นและการ
แข่งขันในประชาคมโลก
ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T)
- พัฒนาเกษตรกรให้ มีขีดความสามารถในการ
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ทั้ งในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด
- พั ฒ นาและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ เ กษตรกร
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ด้วยกลไก
สหกรณ์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o)
- ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้างผลิตผล
ทางการเกษตรเพื่ อการส่ ง ออก และฐานทรั พ ยากรให้ เ อื้อ ต่ อ
การเกษตรและการพึ่งตนเองทางการผลิตของเกษตรกร
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับภูมิ
สังคมในการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร
รองรับการส่งออกและการแข่งขัน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

ทิศทางเชิงรับ(w+T)
-

หน้า ๙๗

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
สร้างมูลค่าเพิม่ และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร
๑.เป้าประสงค์
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจําหน่ายเพิ่มขึ้น
๒.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูป ๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
จากการเกษตร
๒.จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า
๒
๓
๔
๕
๓. กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิต/แปรรูปเพื่อส่งออกให้มีการขยายตลาด ไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประเทศมุ สลิ ม และตลาดใหม่ ที่แข่งขั นได้ รวมทั้งพัฒนาไปสู่การค้ าไร้ พรมแดน ผ่ านระบบเทคโนลยี
สารสนเทศ
๒) เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มีขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์คุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
๓) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐานฮาลาล ที่แข่งขันได้
๔) ส่งเสริมผลผลิตพรีเมี่ยม สร้างแบรนด์ปัตตานี และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้า
แปรรูปจากการเกษตรทั้งในและต่างประเทศให้เข้มแข็งอย่างมืออาชีพ
๕) ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลผลิต การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างและแสวงหาเทคโนโลยี พร้อมการ
เผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง แข่งขันได้
๖) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมยกระดับการบริการรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ระดับสากล

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๘

ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือTOWS Matrix ดังนี้
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix
ทิศทางเชิงรุก(s+o)
- ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิต/แปรรูปเพื่อ
ส่งออกให้มีการขยายตลาด ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประเทศมุสลิม และตลาดใหม่ที่แข่งขันได้ รวมทั้งพัฒนาไปสู่
การค้าไร้พรมแดน ผ่านระบบเทคโนลยีสารสนเทศ
-ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตของผลิ ตภัณฑ์ฮา
ลาลและสิ น ค้ า แปรรู ป จากการเกษตรให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานฮาลาล ที่แข่งขันได้

ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o)
- เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มีขีด
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า และเพิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมผลผลิตพรีเมี่ยม สร้างแบรนด์ปัตตานี และขยาย
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรทั้ ง ในและต่ า งประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า งมื อ
อาชีพ
-ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ ผ ลผลิ ต การวิ จั ย และพั ฒ นา
นวั ตกรรมการสร้างและแสวงหาเทคโนโลยี พร้อมการ
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ใ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า การผลิ ต และลด
ต้นทุนการผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง แข่งขันได้
ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T)
ทิศทางเชิงรับ(w+T)
- ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระตุ้น
ให้นักลงทุนเข้เมาลงทุนในจังหวัด อย่างมีความเชื่อมั่น
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมยกระดับการบริการ
รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่ระดับสากล

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

หน้า ๙๙

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
สร้างความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีตอ่ รัฐ
๑.เป้าประสงค์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุข และมี
ความเชื่อมั่นต่อรัฐ
๒.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการรักษา
ความปลอดภัย
๒.ร้อยละของจํานวนหมู่บ้านสีขาว (หมู่บ้านปลอดยาเสพติด)
๓. ร้อยละของประชากรมีองค์ความรู้และทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสาร
ในประชาคมอาเซียนและสากล
๔.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์ จปฐ. ๓๐,๐๐๐
บาท/คน/ปี ลดลงปีละ

ค่าเป้าหมาย
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
๗๐
๖๕

๘๐
๗๐

๙๐
๗๕

๑๐๐
๘๐

๒๐

๒๐

๒๐

๒๐

๓.กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) พัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่าทัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับและแหล่งนันทนาการของเยาวชน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๒) สร้างระบบภูมิคุ้มกันเชิงรุกเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองแห่งสุขภาพโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็น
ฐานการสร้างสุขภาวะ
๓) เสริ ม สร้า งหมู่ บ้าน ชุ มชน อํ า เภอ และจังหวัด ให้ เ ป็น พื้นที่ ร่ว มบูร ณาการของการพัฒ นาสู่สัน ติสุ ข
เสริมสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความมั่นคงของ
จังหวัดด้วยการทํางานแบบบูรณาการร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๕) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อ สร้างเกราะป้องกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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๖) เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทํางาน การพัฒนาตนเอง การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
๗) สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือTOWS Matrix ดังนี้
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix
ทิศทางเชิงรุก (s+o)
ทิศทางเชิงแก้ไข (w+o)
-บู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านกํ า ลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นในการ -พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ความมั่ น คง ของการพึ่ ง ตนเอง
ป้ อ งกั น ปราบปรามทั้ ง ในเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ เน้ น การ อย่างเท่าทัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และแหล่ ง
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และ นันทนาการของเยาวชน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนในพื้นที่โดย
พัฒนา
-นํากระบวนการด้านศาสนามาสนับสนุนมาตรการใน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การป้ อ งกั น การเผยแพร่ ร ะบาดของภั ย คุ ก คามทุ ก -เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ และจังหวัดให้เป็น
ประเภทในชุมชน เยาวชน กลุ่มเสี่ยงด้วยระบบการ พื้นที่ร่วมบูรณาการของการพัฒนาสู่สันติสุข เสริมสร้าง
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชน สังคม และ
เฝ้าระวังชุมชนของตนเอง
-ส่ ง เสริ ม ให้ มี เ วที พ หุ วั ฒ นธรรมระดั บ ชุ ม ชนเพื่ อ สร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
-เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและโอกาสในการทํ า งาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาตนเอง การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T)
ทิศทางเชิงรับ(w+T)
-สร้างระบบภูมิคุ้มกันเชิงรุกเพื่อการพัฒนาจังหวัดสู่ ๑.เพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองและที่ตั้งโดยให้ชุมชน
เมืองแห่งสุขภาพโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นฐาน มีส่วนร่วม
การสร้างสุขภาวะ
๒.บูรณาการกําลังและอุปกรณ์ทุกภาคส่วนในการตั้งด่าน
-เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการป้ อ งกั น ปราบปรามและเฝ้ า ตรวจสกัดกั้นยาเสพติด
ระวั ง ภั ย คุ ก คามต่ อ ประชาชนและความมั่ น คงของ ๓ .ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
จังหวัดด้วยการทํางานแบบบูรณาการร่วม พื้นที่เป็น มีจิตสํานึกร่วมพัฒนาเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดี
ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๔ .จั ด ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ก ร
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อ สร้าง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งบู ร ณาการทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน
เกราะป้องกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ในพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน
๑.เป้าประสงค์
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ และเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้
๒.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
๑.จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนว ๕๐/๒๐ ๕๐/๒๐ ๕๐/๒๐ ๕๐/๒๐
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด
๒.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อย ๒
๒.๕
๓
๓.๕
กว่าร้อยละ
๓.รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เพิ่มขึ้น ไม่น้อย ๑
๑
๑
๑
กว่า ๑% ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
เฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง
๔.อัตราการว่างงานจากค่าเฉลี่ยของคนว่างงานในปีที่ผ่านมาของ ๕
๕
๕
๕
จังหวัดปัตตานีลดลง ปีละ ๕%
๓.กลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม ได้จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ ดังนี้
๑) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งสร้าง
งานสร้างรายได้ มุ่งเพิ่มหมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม รองรับการพัฒนา
เป็นสินค้า และบริการ และการท่องเที่ยว
๓) พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวอาเซียน และโลกมุสลิม
๔) ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตร
คุณภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน
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๖) เสริมสร้างการเรียนรู้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้มแข็งและความตระหนักในคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ดังนี้
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix
ทิศทางเชิงรุก(s+o)
-ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์คุรภาพที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์วิถีชีวิตที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
พหุวัฒนธรรม รองรับการพัฒนาเป็นสินค้าบริการและการท่องเที่ยว
-ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตรคุณภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
และการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
-เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารให้มีความเข้าใจระหว่างชุมชนต่าง
วัฒนธรรม ตามวิถีและอัตลักษณ์ของชุมชน
- ใช้ ประโยชน์ จากแหล่ งเรี ยนรู้ จากโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริจากปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงและการสร้างวิถี
ชีวิตโดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ของคนในชุมชน
ทิศทางเชิงป้องกัน(S+T)
- เสริมสร้างการเรียนรู้และความตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนานวัตกรรมให้โดดเด่นมีมาตรฐาน พร้อมทั้งสร้างลิขสิทธิ์
เฉพาะและร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
- สร้างความเข้าใจโดยการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง แสวงหาจุดร่วม
สงวนจุดต่างระหว่างวัฒนธรรมแก่ชุมชน
- เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการรับมือภัยคุกคามจากมนุษย์
และธรรมชาติ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียน

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)

ทิศทางเชิงแก้ไข(w+o)
พัฒนาศักยภาพในการรองรับการ
ท่องเที่ยวสากลให้มีมาตรฐานและเชื่อมโยง
จังหวัดที่มีด่านชายแดน (ยะลา นราธิวาส
สงขลา สตูล)
- บูรณาการฐานข้อมูลนวัตกรรมทุกระดับ
เชื่อมโยงไปสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับ
การพัฒนานวัตกรรม
- ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งชุ ม ชนต่ า ง
วัฒนธรรม
-ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น แ ล ะ
สาธารณู ป โภค สนั บ สนุ น โลจิ ส ติ ก เพื่ อ
รองรั บ การขยายตั ว
สู่ ป ระชาคม
อาเซียน

ทิศทางเชิงรับ(w+T)
-

หน้า ๑๐๓

ส่วนที่ ๔
บัญชีรายการ/ชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ จ.๑)
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แบบ จ.๑
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคง ในการดํารงชีวิต
บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

๑.โครงการของจังหวัดปัตตานี
๑.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา
ด้านการผลิตตามแนวทางอัน
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

1

1

66,033,000

สํานักงาน
จังหวัด
ปัตตานี

๒.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรด้วย
ระบบการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่
สําคัญ (Zoning)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจและผลผลิตทางการ
เกษตรทางเลือกใหม่ที่สอดคล้อง
กับการตลาดผู้บริโภคและการ
พัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในประชาคมโลก

1

1

18,752,000

สํานักงาน
เกษตร
จังหวัด
ปัตตานี

๓. โครงการปรับปรุงพนังกั้นน้ํา
และระบบระบายน้ําโรงเรียนวัด
สารวัน

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

1

3

10,000,000

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

๔.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ของจังหวัดปัตตานี (ข้าว,ยางพารา
,ปาล์มน้ํามัน,ไม้ผล)

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการผลิตพืช
เศรษฐกิจและผลผลิตทางการ
เกษตรทางเลือกใหม่ที่สอดคล้อง
กับการตลาดผู้บริโภคและการ
พัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแข่งขันในประชาคมโลก

1

1

4,660,000

สถานี
พัฒนาที่ดิน
ปัตตานี

๕. .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทานเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่ ทุ่ง
ลิปะสะโง หมู่ที่ ๑ ตําบลลิปะสะโง
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

1

3

16,800,000

โครงการส่ง
น้ําและ
บํารุงรักษา
ปัตตานี

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

๖โครงการปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้าน
ทรายขาว

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

1

3

5,000,000

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

๗.โครงการก่อสร้างลานเทปาล์ม
น้ํามัน

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน

1

1

6,145,000

สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ปัตตานี

๘. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําเศรษฐกิจ
จังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี และองค์ความรู้ให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมในการ
เพิ่มปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิตภาคการเกษตรรองรับ
การส่งออกและการแข่งขัน

1

3

20,200,000

สํานักงาน
ประมง
จังหวัด
ปัตตานี

๙.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ส่งน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ฟาร์มตัวอย่างยาบี อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

1

3

6,000,000

โครงการส่ง
น้ําและ
บํารุงรักษา
ปัตตานี

๑๐.โครงการสร้างโรงงานต้นแบบ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ํายาง
ครบวงจร

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ด้วยกลไกสหกรณ์ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน

1

1

6,565,000

สํานักงาน
สหกรณ์
จังหวัด
ปัตตานี

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

๒.โครงการของกระทรวง กรม
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมในการเพิ่มปริมาณ และ
คุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร
รองรับการส่งออกและการแข่งขัน
๒) ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต โครงสร้าง
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
ส่งออก และฐานทรัพยากรให้
เอื้อต่อการเกษตรและการ
พึ่งตนเองทางการผลิตของ
เกษตรกร

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

๑

2,116,118

อําเภอ
ไม้แก่น

๒

๑

142,400

อําเภอ
ไม้แก่น

ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๒

๑

226,000

อําเภอ
ไม้แก่น

๕.โครงการปลูกข้าวโพดหวาน
(ต.ไม้แก่น)

ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๒

๑

114,000

อําเภอ
ไม้แก่น

๖.โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดหวาน (ต.ดอนทราย)

ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๒

๑

114,000

อําเภอ
ไม้แก่น

๒.โครงการส่งเสริมการทําการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ประมงด้วยเครื่องมือที่ถูกกฎหมาย ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๒

๓.โครงการส่งเสริมการปลูก
ถั่วลิสง (ต.ไทรทอง)

ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๔.โครงการปลูกข้าวโพดหวาน
(ต.ตะโละไกรทอง)

๘,๗๐๕,๒๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักงาน
ประมง
จังหวัด
ปัตตานี

๑
๓

๘,๗๐๕,๒๐๐

พ.ศ.
2560

๘,๗๐๕,๒๐๐

๒

๘,๐๓๙,๒๐๐

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

๗.โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
ปรับปรุงและพัฒนา
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

2

1

14,483,220

17,311,240

17,311,240

สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี

๘.โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

64,200

41,100

41,100

สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี

๙.โครงการผลผลิตพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

2,809,870

3,288,060

3,288,060

สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี

๑0.โครงการผลผลิตเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
๑๑.โครงการสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

254,800

254,390

254,390

2

1

308,900

312,400

312,400

2

1

200,000

294,000

294,000

สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี
สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี

300,000

300,000

๑๒.โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

สํานักงาน
ปศุสัตว์
จังหวัด
ปัตตานี

๑๓.โครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินค้าปศุสัตว์

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

๑๔.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตทุเรียนแปลงใหญ่

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

1,000,000

อําเภอโคกโพธิ์

1๕.โครงการส่งเสริมการปลูกพืช ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
หลังการเก็บเกี่ยว (ถั่วลิสง,มันเทศ, องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
ข้าวโพดหวาน, แตงโม)
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

684,000

อําเภอโคกโพธิ์

1๖.โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว

2

1

350,000

อําเภอโคกโพธิ์

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

1๗.โครงการจัดทําแปลงเรียนรู้
อินทผลัม(อาสาเกษตรประจํา
ตําบลและหมู่บ้าน)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

660,000

อําเภอโคกโพธิ์

1๘.โครงการส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

233,000

อําเภอโคกโพธิ์

1๙.โครงการไร่นาสวนผสม

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

962,400

อําเภอโคกโพธิ์

๒๐.โครงการส่งเสริมการปลูกดา
หลาในสวนยางพารา

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

160,000

อําเภอโคกโพธิ์

๒๑. การจัดที่ดิน

ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

2

1

๒๗๑,๐๒๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

2

1

๑๐๘,๗๒๗

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๒๓. การสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่ หลักสูตร "การพัฒนา
เกษตรกรอย่างยั่งยืน"
๒๔. การพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน
(Smart Farmer)
๒๕. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคณภาพผลผลิตภาค
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

๕๖,๔๕๐

๓๙,๐๐๐

๗๖,๓๘๐

๗๖,๓๘๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

2

1

๑๑,๐๐๐

๒๙๔,๗๘๐

๒๒๘,๕๐๐

๒๒๘,๕๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

2

1

๒๖,๘๐๐

๒๖,๘๐๐

๒๖,๐๐๐

๒๖,๐๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๒๖. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

๓๙,๐๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๒๒. การตรวจสอบการถือครอง
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

๘๘,๕๐๐

๑๕,๗๐๐

๒๗๑,๐๒๐

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
๒๗. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟิ้นฟู
สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๙,๖๐๐

๙,๖๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๒๓,๔๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๑๙,๐๐๐

๑๖,๗๕๐

๑๖,๗๕๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๑๒๐,๐๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๓๐,๙๐๐

๓๐,๙๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

ส.ป.ก.
ปัตตานี

๑

1,750,000

อบต.บ้าน
กลาง

๑

4,500,000

อบต.บ้าน
กลาง

2

1

2

1

๙,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

2

1

๒๓,๐๐๐

2

1

๑๖,๗๕๐

2

1

๓๒. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ปลูกหญ้าแฝก)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

2

1

๒,๙๐๐

๗,๔๐๐

๓๓. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (คลินิกเกษตรฯ)

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค

2

1

๕,๐๐๐

๔,๕๐๐

๓

๓

๒๙. พัฒนาองค์ความรู้วิสาหกิจ
ชุมชน

๓๐. ศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน

๓๑ โครงการพัฒนารายพื้นที่ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

3.โครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัว ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ให้แก่ประชาชนในตําบลบ้านกลาง ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร
๒.โครงการจัดซื้อปุ๋ยให้กับ
เกษตรกรภายในตําบลบ้านกลาง

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

หน่วย
ดําเนินการ

๓๕,๐๐๐

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ
วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ
วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ
วิสาหกิจชุมชน
ปรับปรุงและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตผลทางการ
เกษตรเพื่อส่งออก และฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางการผลิต
ของเกษตร

๒๘. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร

พ.ศ.
2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

๓.โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูนาร้าง ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

๓

๑

๒๐๐,๐๐๐

อบต.กระ
หวะ

๔.โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
เกษตรกรภายในตําบลท่าเรือ
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

๓

๑

100,000

อบต.ท่าเรือ

๕.โครงการดําเนินการตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

๓

๑

1,500,000

1,500,001

1,500,002

1,500,003

อบต.ยะรัง

๖.โครงการส่งเสริมเกษตรกรใน
การประกอบอาชีพ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

๓

๑

300,000

300,001

300,002

300,003

อบต.ยะรัง

๗. โครงการกรมส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
ผลิตผลทางเกษตรส่งออก
ปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐาน
ทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
และการพึ่งตนเองทางผารผลิต
ของเกษตรกร

๓

๑

1,000,000

อบต.โคกโพธิ์

๘.โครงการฝึกอบรมความรู้
ประชาชนดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

60,000

อบต.
ตันหยงลุโละ

3

2

50,000

50,000

3

1

1,000,000

1,000,000

เทศบาล
ตําบลโคก
โพธิ์
ทม.ตะลุบัน

๙.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
สหกรณ์แก่
เจ้าหน้าที่ และผู้นําชุมชน
๑0.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ด้วยกลไกสหกรณ์และระบบ
วิสาหกิจชุมชน
สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนพัฒนาระบบ
บริการแห่งรัฐ ยึดหลักเข้าใจ
ปรับปรุงโครงสร้างผลิตผลทาง
เกษตรส่งออก ปัจจัยพื้นฐานการ
ผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการเกษตรของเกษตรกร

50,000

50,000

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ

กลยุทธ์

แหล่ง ผลผลิต
งปม.

พ.ศ.
2557

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

หน่วย
ดําเนินการ

1,000,000

ทม.ตะลุบัน

๑

๕๐,๐๐๐

อบต.ตะ
โละแมะนา

๓

๑

๘๐,๐๐๐

อบต.ตะ
โละแมะนา

ปรับปรุงโครงสร้างผลิตผลทาง
เกษตรส่งออก ปัจจัยพื้นฐานการ
ผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการเกษตรของเกษตรกร

๓

๑

๑๐๐,๐๐๐

อบต.ตะ
โละแมะนา

ปรับปรุงโครงสร้างผลิตผลทาง
เกษตรส่งออก ปัจจัยพื้นฐานการ
ผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการเกษตรของเกษตรกร

๓

๑

๑๑.โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างผลิตผลทาง
เกษตรส่งออก ปัจจัยพื้นฐานการ
ผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการเกษตรของเกษตรกร

3

1

๑๒.โครงการปลูกแตงโมปลอด
สารพิษ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ความรู้ในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาค
การเกษตรรองรับการส่งออก
และการแข่งขัน

๓

๑๓.โครงการปลูกผักริมรั้วและ
ส่งเสริมการทําแปลงเกษตร

ปรับปรุงโครงสร้างผลิตผลทาง
เกษตรส่งออก ปัจจัยพื้นฐานการ
ผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตรและการพึ่งตนเอง
ทางการเกษตรของเกษตรกร

๑๔.โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

๑๕. โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและ
ปศุสัตว์

1,000,000

พ.ศ.
2560

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.ม่วงเตี้ย

แบบ จ.๑
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคง ในการดํารงชีวิต

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
๑.โครงการจังหวัด
๑.โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การ
แข่งขันของผู้ผลิตสินค้าฮาลาลและแปร
รูปจาก
การเกษตร

๒.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด

๓.ส่งเสริมการผลิตไบโอก๊าซในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มชุมชน

๔.โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการ
สู่การค้าไร้พรมแดน

ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการ
ผลิต/แปรรูปเพื่อส่งออกให้มีการ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประแทศมุสลิม และ
ตลาดใหม่ที่แข่งขันได้ รวมทั้ง
พัฒนาไปสู่การค้าไร้พรมแดน ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

10,260,000

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลและสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ฮาลาล ที่แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการ
ผลิต/แปรรูปเพื่อส่งออกให้มีการ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประแทศมุสลิม และ
ตลาดใหม่ที่แข่งขันได้ รวมทั้ง
พัฒนาไปสู่การค้าไร้พรมแดน ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

5,879,000

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

1

1

1,340,000

สํานักงาน
พลังงาน
จังหวัดปัตตานี

1

1

20,200,000

สํานักงาน
พาณิชย์
จังหวัดปัตตานี

1

1

1,920,000

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

1

1

26,000,000

แขวงทาง
หลวงปัตตานี

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลและสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ฮาลาล ที่แข่งขันได้
๕.โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮา กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มผลิตแรงงาน
ลาล และสินค้าแปรรูปจากการเกษตร
คุณภาพ และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
OTOP ให้มีขีดความสามารถใน
การสน้างสรรค์คุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
๖.โครงการก่อสร้าง
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการ
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ผลผลิต การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการสร้างและ
ฮาลาล ช่วงกม.๐+๐๐๐
แสวงหาเทคโนดลยีพร้อมการ
- กม.๐+๗๓๓ และทางแยกสาย
๔๑๕๗ ช่วง กม.๑๓+๗๓๐ - กม.๑๔+ เผยแพร่องคืความรู้ในการเพิ่ม
๓๖๐ ระยะทาง๑.๓๖๓ กม.
มูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าให้ผู้ประกอบการ
เข้มแข็ง แข่งขันได้

๒.โครงการของกระทรวง กรม

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

แหล่ง
งปม.

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ

๒

๑

200,000

อ.ไม้แก่น

๒

๑

500,000

อ.ไม้แก่น

๑

๑

๑,๙๒๐,๐๐๐

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนในการสร้างภูมิ
ปัญญาเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์และ
แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ อย่าง
ยั่งยืน

๑

๑

๕,๘๘๔,๑๐๐

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
OTOP ให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างสรรค์คุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์

๓

๑

200,000.-

อบต.ยะรัง

๑.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ทําขนม

เพิ่มผลิตภาพแรรงานคุณภาพ
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
OTOP ให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างสรรค์คุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
๒.โครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรรงานคุณภาพ
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
และพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์เด่นของอําเภอเพื่อยกระดับ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
มาตรฐานและขยายโอกาสทางการตลาด OTOP ให้มีขีดความสามารถใน
การสร้างสรรค์คุณค่าและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
๓. โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮา ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ลาล และสินค้าแปรรูปจากการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสินค้าแปร
รูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพและ
ได้รับมาตรฐานฮาลาล
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาด

๓.โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑.โครงการจัดตั้งตลาดสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

200,000.-

200,000.-

200,000.-

แบบ จ.๑
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคง ในการดํารงชีวิต

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

แหล่ง
งปม.

ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความมั่นคง ของการพึ่งตนเอง
ความั่นคงของการพึ่งตนเองอย่าง
เท่าทัน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาทุกระดับและ
แหล่งนันทนาการของเยาวชน
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์แก่
เยาวชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1

4

๓๕,๐๒๐,๐๐๐

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
๓.โครงการปัตตานีเมืองดิจิตัล
กลยุทธ์ที่ ๗ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยการมีส่วนร่มของประชาชน
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึดหลัก
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๔.โครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงของ ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
ชุมชน
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
5.โครงการส่งเสริมการอํานวยความเป็น กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ธรรมในระดับหมู่บ้าน ตําบล ตามหลัก ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
ศาสนา
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
6.โครงการสร้างงาน สร้างชีวิตใหม่
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริทสร้างศักยภาพ
และโอกาสในการทํางาน การ
พัฒนาตนเอง การสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อม
เปืดสู่ประชาคมอาเซียน

1

2

๑๔,๕๒๐,๐๐๐

1

2

1

2

๙,๐๐๐,๐๐๐

ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัดปัตตานี

1

4

๘,๗๕๑,๐๐๐

สํานักงาน
จังหวัดปัตตานี

1

2

๗,๗๔๒,๐๐๐

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

โครงการ
๑.โครงการจังหวัด
๑.โครงการปัตตานีเมืองแห่งสันติสุข

๒.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2560

หน่วย
ดําเนินการ
ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัดปัตตานี

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ปัตตานี
๖,๕๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
จังหวัดปัตตานี

7.โครงการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนใน ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
จังหวัดปัตตานี
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
8.โครงการลดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยการขจัดความยากจนในชุมชน
ความมั่นคง ของการพึ่งตนเอง
ความั่นคงของการพึ่งตนเองอย่าง
เท่าทัน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ส่งเสริม
การเข้าถึงการศึกษาทุกระดับและ
แหล่งนันทนาการของเยาวชน
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์แก่
เยาวชนในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1

2

1

2

9.โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน กลยุทธ์ที่ ๖ เสริทสร้างศักยภาพ
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และโอกาสในการทํางาน การ
และยั่งยืน
พัฒนาตนเอง การสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงาม พร้อม
เปืดสู่ประชาคมอาเซียน

1

1

10.โครงการมหกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันปราบปรามและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัดด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

1

1

1

2

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

๑1.โครงการสานสายใยในครอบครัว

๑.โครงการของกระทรวง กรม
๑.โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
ประกันสังคม

๒.โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
เบ็ดเสร็จ

๔๕,๓๕๓,๐๐๐

๓,๖๐๐,๐๐๐

๖,๑๑๒,๐๐๐

๓๕๖,๐๐๐

90,000

272,850

148,500

90,000

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ปัตตานี
สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

๑,๔๒๖,๐๐๐

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
ปัตตานี

99,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

240,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๓.โครงการจัดการความรู้ (KM)

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

30,000

40,000

40,000

40,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๔.โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
ประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

60,000

40,000

60,000

60,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๕.โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC)

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

60,000

60,000

60,000

60,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๖.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานประกันสังคม ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

502,000

171,500

171,500

171,500

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๗.โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารงานประกันสังคม

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

200,000

200,000

200,000

200,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๘.โครงการประกันสังคมเยี่ยม
ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพ

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

100,000

75,000

75,000

75,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

20,000

20,000

30,000

30,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๐.โครงการรณรงค์นายจ้างส่งข้อมูล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

39,000

40,000

40,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๑.โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและ
การสร้างหลักประกันสังคมทุกมิติ

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

237,000.00

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๒.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
การทํางานในสถานประกอบการ

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

70,800

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๓.โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของแม่และบุตรหลัง
คลอดของผู้ใช้แรงงานหญิงในสถาน
ประกอบการ

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

164,400

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๔.โครงการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชน การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
จังหวัดปัตตานี
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

77,200

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

๑๕.โครงการตรวจสถานประกอบการให้ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ปฎิบัติตามกฎหมายและขึ้นทะเบียน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
ผู้ประกันตนให้ครบถ้วน
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

30,000

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดปัตตานี

1๖.โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

2

2

699,940

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

244,940

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

1,176,850

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

1,202,880

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

1,359,050

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

๑๗.โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน

๑๘.โครงการปัตตานีเมืองสุขภาวะในวิถี
ชีวิตพอเพียง

๑๙.โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพต้นแบบ

๒0.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดปัตตานี

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด

2

2

4,250,000

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

109,200

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

582,100

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

2

2

253,060

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี

๒

๒

109,350

121,500

135,000

150,000

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๒๖.โครงการแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ตามกฎหมายแรงงาน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต

๒

๒

131,220

145,800

162,000

180,000

๒๗.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต

๒

๔

182,250

202,500

225,000

250,000

๒๘.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน
สถานประกอบกิจการเพื่อลดผลกระทบ
จากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต

๒

๒

10,935

12,150

13,500

15,000

๒๙.โครงการสถานประกอบกิจการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
แรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคม
ด้านแรงงาน

เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้มี
ขีดความสามารถในการสร้างสรรค์
คุณค่าสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์

๒

๒

36,450

405,500

45,000

50,000

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี
สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี
สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี
สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๓0.โครงการส่งเสริมระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด

๒

๒

109,350

121,500

135,000

150,000

๓๑.โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางานการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต

๒

๒

๒๑.โครงการศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดปัตตานี
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
๒๒.โครงการเครือข่ายเข้มแข็งอนามัย
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย จังหวัดปัตตานี
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
๒๓.โครงการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
สถานบริการสุขภาพเอกชนจังหวัดปัตตานี คุกคามต่อประชาชน และความ
มั่นคงของจังหวัด
๒๔.โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ คุกคามต่อประชาชน และความ
พ้นระยะวิกฤติ จ.ปัตตานี
มั่นคงของจังหวัด
๒๕.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ เพิ่มผลิตภาพแรงงานคุณภาพและ
ด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน
วิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้มี
ขีดความสามารถในการสร้างสรรค์
คุณค่าสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์

๙๑,๙๒๒

๙๑,๙๒๒

๙๑,๙๒๒

๙๑,๙๒๒

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุ้มครอง
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี
สนง.สถิติ
จังหวัดปัตตานี

๓๒.โครงการสํารวจภาวะการทํางานของ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ประชากร
การทํางานการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๓๓.โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
สารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖จังหวัด/๑๘ การทํางานการพัฒนาตนเอง เพื่อ
กลุ่มจังหวัด
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๓๔.โครงการอาคารพลังงานทดแทน
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิต
พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการวิจัย
หาพลังงานทดแทนทุกประเภทใน
การศึกษาทุกระดับชั้น
๓๕.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดน การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
ภาคใต้
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

167,600

167,600

167,600

167,600

๒

๒

๒

๕

1

3

2

2

28,608,790

30,427,520

30,500,000

34,500,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

40,000,000

สนง.สถิติ
จังหวัดปัตตานี

สนง.สถิติ
จังหวัดปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษก
ปัตตานี

๓๖.โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

2,004,500

3,090,000

3,090,000

3,400,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๓๗.โครงการกิจกรรมประสานการ
ให้บริการด้านแรงงาน

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

844,580

930,800

930,800

1,100,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๓๘.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานด้านแรงงาน การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

276,000

276,000

276,000

310,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๓๙.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด
รองรับประชาคมอาเซียน (AC)

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

180,000

180,000

180,000

200,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๔0.โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ด้านแรงงาน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

-

135,000

135,000

150,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๔๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

30,000

30,000

30,000

40,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๔๒.โครงการกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

2

2

25,360

21,300

21,300

30,000

สํานักงาน
แรงงาน
จังหวัดปัตตานี

๔๓ โครงการของกระทรวง แรงงาน กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน : โครงการพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และอยู่อย่างมีความสุข

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง การ
สร้างหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตที่เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง รักษาอัตลักษณ์ที่ดี
งาม พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
8. ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข

2

2

12,000,000

ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัดปัตตานี

1

2

600,000

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

1

2

200,000

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

1

2

19,500,000

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

26,015

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

1,064,670

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

242,850

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

182,470

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

๔๔.โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจต่างด้าว

๔๕.โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน

๔๖.โครงการสร้างงานและจ้างงาน
เร่งด่วนจังหวัดปัตตานี ปี 2560

๔๗. โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิ
การศึกษาเพิ่ม)

๔๘.โครงการส่งเสริมการมีงานทําอย่าง
ยั่งยืน

๔๙.โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่ม
คนพิเศษ

๕๐.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)

๕๑.โครงการแนะแนวอาชีพ

๕๒.โครงการจัดทําทะเบียนกําลังแรงงาน

๕๓.โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน

๕๔.โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน
การหลอกลวงคนหางาน

๕๕.โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์
ป้องกันการหลอกลวง

๕๖.โครงการตรวจสอบการทํางานของ
คนต่างด้าวและสถานประกอบการ

๕๗.โครงการพิจารณาจัดทําทะเบียนคน
ต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต

๕๘.โครงการจัดตั้งชุดคุ้มครองตําบล

๕๙.โครงการติดตั้งสัญญานเตือนภัย/แจ้ง
เหตุประจําที่ว่าการอําเภอ
ไม้แก่น (จํานวน ๓ จุดๆละ ๑๐,๐๐๐
บาท)
๖0.โครงการฝึกอบรม คุณธรรม
จริยธรรม ป้องกัน การปราบปรามยาเสพ
ติด
๖๑.โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน
๖๒.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลไม้แก่น
ลีกต้านยาเสพติด

๖๓.โครงการค่ายทักษะขีวิตเพื่อปัองกัน
ยาเสพติดพื้นที่อําเภอยะรัง

ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
ส่งเสริม สนับสนุนกําลังแรงงาน
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอยู่อย่างมี
ความสุข
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด ด้วยการบูรณา
การร่วม พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

2

2

174,482

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

1,210

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

81,312

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

7,986

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

23,595

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

10,285

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

2

2

4,719

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดปัตตานี

๒

๔

๔,๐๐๐,๐๐๐

อําเภอปะนาเระ

๒

๔

๓๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

๒

๔

๑๐๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

๒

๒

๕๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

๒

๒

๓๐๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

2

2

200,000

อ.ยะรัง

200,000

200,000

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๖๕. โครงการลดความเหลื่อมล้ําด้าน
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
รายได้ ด้วยการขจัดความยากจนในชุมชน การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๒.โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.โครงการอบรมค่ายทักษะการใช้ชีวิตเชิง สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
จริยธรรม ปัองกันยาเสพติด
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กและผ็ด้อยโอกาส
๒.โครงการฝึกอบรมภาษาเพื่อการสื่อสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
เสพ
ติดแก่ผู้ปกครองและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กและผ็ด้อยโอกาส
๔.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ต้านยาเสพติด
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

2

1

1,000,000

อําเภอโคกโพธิ์

๒

๒

๓,๖๑๓,๗๐๐

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

3

2

120,000

120,000

120,000

120,000

เทศบาลตําบล
โคกโพธิ์

3

2

30,000

30,000

30,000

30,000

เทศบาลตําบล
โคกโพธิ์

3

2

3

๕.โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

๖.โครงการเดินวิ่งต่อต้านยาเสพติดใน
ชุมชนเขตเทศบาล

๖๔.โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

ทต ปะนาเระ

2

500,000

500,000

ทม.ตะลุบัน

3

2

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

80,000

80,000

ทม.ตะลุบัน

๗.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ให้โทษในชุมชน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

๘.โครงการสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

๙.โครงการกิจกรรมอบรมสร้างพลเมืองดี เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
วิถีประชาธิปไตย
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

30,000

30,000

ทม.ตะลุบัน

๑0.โครงการสนับสนุนการจัดตั้งองค์กร
ภาคประชาชน

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

๑๑.โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในชุมชน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

30,000

30,000

ทม.ตะลุบัน

๑๒.โครงการพบปะเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

๓

๒

๔๐,๐๐๐

อบต.ตะโละ
แมะนา

๑๓.โครงการเยาวชนรักบ้านเกิด

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

๓

๒

๕๐,๐๐๐

อบต.ตะโละ
แมะนา

๑๔.โครงการพลังท้องที่ท้องถิ่นสามัคคี
เสริมสร้างสันติสุข

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

๓

๔

๖๕,๐๐๐

อบต.ตะโละ
แมะนา

๑๕.โครงการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
แบบครบวงจร

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

๓

๔

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ทต.หนองจิก

๑๖.โครงการสนับสนุนการอยู่เวรของ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
หน่วยรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
๑๗.โครงการอบรมการป้องกันสาธารณภัย เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
๑๘.โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
และฟื้นฟูสภาพในชุมขน
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๑๙.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒0.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๑.โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วม ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
โครงการ อปท. ประจําปี 2559 แข่งขัน การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
คนเก่งในโรงเรียน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๒.โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษาท้องถิ่น ประจําปี 2559
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๓.โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัด ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษาของหน่วยงานอื่น
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน

๓

๔

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ทต.หนองจิก

๓

๔

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ทต.หนองจิก

๓

๔

3

2

50,000

อบต.บานา

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

422,750

422,750

422,750

422,750

ทต.หนองจิก

๒๔.โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ของหน่วยงานของรัฐ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๕.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
จังหวัดปัตตานี ประจําปี 2559
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๙.โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการ การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
ปฏิบัติหน้าที่สําหรับวิทยฐานะชํานาญการ เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
,ชํานาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓0.โครงการอาหารเสริม (อาหารเสริมนม) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๑.โครงการคัดเลือกนักเรียนและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
แข่งขันทักษะทางวิชาการของอปท.
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
ระดับภาคใต้ ประจําปี 2559
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๒.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประจําปี 2559
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๓.โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประจําปี 2559
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๔.โครงการจัดซื้อและจัดจ้างเอกสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
วัดผลประเมินตามหลักสูตรแกนกลาง
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 ของ
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.(ปพ.และปถ.) มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๒๖.โครงการนิเทศเพื่อส่งเสริม กํากับ
ดูแลและติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ประจําปีงบประมาณ
2559
๒๗.โครงการค่าใช้จ่ายการตอบแทนการ
ตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอบจ.
ปน. เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้กับค
๒๘.โครงการค่าใช้จ่ายการตอบแทนการ
ตรวจ
ประเมินผลงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด อบจ.ปัตตานี
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๓๕.โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาค
เรียนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพนักงานจ้างของโรงเรียน
ในสังกัด

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๖.โครงการประชุมข้าราชการครูและ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๗.โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
พื้นฐาน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๘.โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
นําพาสู่อาเซียน
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๓๙.โครงการพัฒนาเพื่อการศึกษาปฐมวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔0.โครงการพัฒนาเพื่อการศึกษาปฐมวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๑.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
หลากหลาย
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๒.โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๓.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๔.โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๕.โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เด็กปฐมวัย
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
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๔๖.โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๗.โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
บ้านเขาตูม
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๘.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๔๙.โครงการต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕0.โครงการอาหารกลางวัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๑.โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๒.โครงการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริม ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
คุณธรรม จริยธรรม
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๓.โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
(English Camp)
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๔.โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เด็กปฐมวัย
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๕.โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๕๖.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
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อบจ.ปัตตานี

3

2

388,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

10,000

อบจ.ปัตตานี

๕๗.โครงการมหกรรมวิชาการ

๕๘.โครงการตลาดวิชาการอนุบาล

๕๙.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

๖0.โครงการอาหารกลางวัน

๖๑.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
บรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ

๖๒.โครงการอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง

๖๓.โครงการอาซูรอสัมพันธ์

๖๔.โครงการค่ายอบรมการอ่านกีรออาตี
ภาคฤดูร้อน

๖๕.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

๖๖.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
๖๗.โครงการจัดทําป้ายและสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม

๖๘.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ
จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ติดเชื้อ สุขภาพของประชาชนโดยการมี
เอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่
ส่วนร่วม
จังหวัดปัตตานี

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

80,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

1,440,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

80,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

80,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

800,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

800,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

8,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

190,000

อบจ.ปัตตานี

๘0.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพ สร้างความเข้มแข็งของสถบัน
ติดให้กับเยาวชนในจังหวัดปัตตานี
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

190,000

อบจ.ปัตตานี

๘๑.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชน
ต้าน
ยาเสพติด

สร้างความเข้มแข็งของสถบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

๘๒.โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดใน
โรงเรียน

สร้างความเข้มแข็งของสถบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

15,000

อบจ.ปัตตานี

๘๓.โครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดใน
โรงเรียน

สร้างความเข้มแข็งของสถบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

15,000

อบจ.ปัตตานี

๖๙.โครงการคุณธรรมดี จริยธรรมเด่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เน้นอีบาดัตในพื้นที่อําเภอกะพ้อ จังหวัด การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
ปัตตานี
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๗0.โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๗๑.โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
ดําเนินชีวิตตามแนวทางอิสลาม
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๗๒.โครงการส่งเสริมและดําเนินงานการ จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๗๓.โครงการพัฒนา อปท.ในการป้องกัน จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๗๔.โครงการค่ายเยาวชนรณรงค์เพื่อ
จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๗๕.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
ป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ปัญหาด้านสุขภาพ
ส่วนร่วม
๗๖.โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่น จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
NUMBER ONE
ส่วนร่วม
๗๗.โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออกใน จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
วัน ASEAN Dengue Day
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๗๘.โครงการฝึกอบรมจริยธรรมต่อต้านยา จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
เสพติด
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๗๙.โครงการบ้านมีรั้วครอบครัวสีขาว
สร้างความเข้มแข็งของสถบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

๘๔.โครงการอบรมสัมมนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๘๕.โครงการอบรมสัมมนาลูกจ้างและ
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ปัตตานี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๘๖.โครงการจัดอบรมและทัศนศึกษาดู พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
งานของสมาชิก สภาอบจ.,ผู้บริหาร อบจ. หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เกี่ยวข้อง
๘๗.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและนายก
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
องค์การบริหาร
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๘๘.โครงการฝึกอบรมภาษามือให้กับ
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๘๙.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
เพื่อพัฒนาบุคลกรในสังกัดองค์การ
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๙0.โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
กฎหมายแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ท้องถิ่น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๙๑.โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
ศักยภาพผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นใน หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๙๒.โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อ
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
การพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๙๓.โครงการจัดงานพบปะผู้นําศาสนาใน พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
เทศกาลถือศีลอด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๙๔.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๙๕.ครงการสํารวจความคิดเห็นและ
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ผลงานและการให้บริการขององค์การ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
๙๖.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๙๗.โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๙๘.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
วัฒนธรรม และโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน

2,000,000

3

5

3

5

3

5

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

250,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

300,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

5

350,000

อบจ.ปัตตานี

500,000

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

๙๙.โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
22 กุมภาพันธ์ 2559 การสหกรณ์ไทย หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ครบ 100 ปี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑00.โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วัน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

240,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

3,500,000

อบจ.ปัตตานี

พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๑0๑.โครงการอบรมผู้นําชุมชนภาค
พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
ประชาชน
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๑0๒.โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๑0๓.โครงการกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้
เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
ประจําปี
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข
๑0๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา
ของสมาคมกีฬา จังหวัดปัตตานี

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๕.โครงการแข่งขันกีฬาสตรีสัมพันธ์
เทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดปัตตานี

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๖.โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงาน
เอกชน, กลุ่มมวลชน, กลุ่มผู้นําฯลฯ
ประจําปีงบประมาณ 2559
๑0๗.โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท ในรอบ
คัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ
ในระดับประเทศ
๑0๘.โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.
ปัตตานีประจําปี 2559

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

20,000

อบจ.ปัตตานี

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

400,000

อบจ.ปัตตานี

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

800,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๙.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมนํากีฬา เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
ภาคฤดูร้อน ประจําปี งบประมาณ 2559 และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

700,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑0.โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นภาคใต้

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๑.โครงการเขาตูมจูเนียร์ฟุตซอลคัพ
ครั้งที่ 9

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๒.โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นภาคใต้

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

70,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๓.โครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

70,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๔.โครงการกีฬาฟุลซอลโครงการกีฬา เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
ฟุลซอลต่อต้านยาเสพติด
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๕.โครงการพัฒนาผู้รับผิดชอบสนาม
กีฬาเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาสนาม
กีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ประจําปี 2559

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข
เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

75,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

-

-

-

40,000

อบจ.ปัตตานี

พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

3

2

-

-

-

100,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

120,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๖.โครงการค่ายเยาวชนพัฒนา
ประชาธิปไตยกับอาเซียน
๑๑๗.โครงการสนับสนุนชุมนุมลูกเสือ
ประจําปี ๒๕๕๙

๑๑๘.โครงการจัดงานวันสถาปนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

๑๑๙.โครงการสนับสนุนการจัดงานต่างๆ พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๑๒0.โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
อ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๑๒๑.โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เอกชนสอนศาสนา
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๑๒๒.โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
อิสลามประจํา 5 จังหวัดชายแดนใต้
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๑๒๓.โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ไทยมุสลิมภาคฤดูร้อน (ฟัรดูอิน)
การเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน
เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิต ความ
มั่นคง ของการพึ่งตนเองอย่างเท่า
ทัน
๑๒๔.โครงการคุ้มครองเด็กเยาวชนและ สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
สตรี
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

๑๒๕.โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๑๒๖.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติธรรม ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของผู้สูงอายุ
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๗.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

๑๒๘.โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับคน
พิการ เด็กกําพร้า และผู้ด้อยโอกาส
จังหวัดปัตตานี

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

๑๒๙.โครงการเสริมสร้างสุขภาพและ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓0.โครงการส่งเสริมสถานภาพและ
บทบาทของสตรีมุ่งสู่สังคมเสมอภาค
อย่างยั่งยืน

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๑.โครงการฝึกอบรมและเข้าค่าย
เยาวชน

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

๑๓๒.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
คนพิการจังหวัดปัตตานี
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๓.โครงการจ้างคนพิการทํางาน

3

2

400,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

30,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

4,500,000

อบจ.ปัตตานี

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

๑๓๗.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตจาก สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติในพื้นที่อําเภอปะ ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
นาเระ
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๘.โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์ สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ในพื้นที่อําเภอหนองจิก
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๑๓๔.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสใน
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน
การทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต
๑๓๕.โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
มุสลิมจังหวัดปัตตานี
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
๑๓๖.โครงการมุสลีมะห์สัมพันธ์ในพื้นที่
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

200,000

500,000

100,000

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

๑๓๙.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลี
มะห์ในพื้นที่อําเภอไม้แก่น

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔0.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ความรู้คู่คุณธรรมนําพาสู่อาเซียน

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๑.โครงการจัดซื้อและสนับสนุน
สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
อุปกรณ์ ในการดูแลสุขภาพของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๒.โครงการจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี

เพิมประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและเฝ้าระวังภัย
คุกคามต่อประชาชนและความ
มั่นคงของจังหวัด
๑๔๓.โครงการส่งเสริมอาชีพ
เสริมศักยภาพและโอกาสในการ
ทํางาน การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต
๑๔๔.โครงการสายใยรักของครอบครัวสู่ สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

4

3

1

3

2

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๔๕.โครงการเรียนรู้เสริมทักษะ
ประสบการณ์นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

55,000

55,000

55,000

55,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๔๖.โครงการจริยธรรมภาคฤดูร้อน

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๔๗.โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้าง เสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน อําเภอ
สันติสุขสู่ตําบลม่วงเตี้ย
และจังหวัดให้เป็นพื้นที่ร่วมบูรณา
การของการพัฒนาสู่สันติสุข

3

2

200,000

200,000

200,000

200,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๔๘.โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๔๙.โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด

สร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และลดปัญหา
ของเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

3

2

200,000

200,000

200,000

200,000

3

2

100,000

100,000

100,000

100,000

อบต.ม่วงเตี้ย

3

2

30,000

30,000

30,000

30,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๑๕๐.โครงการบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน จัดระบบส่งเสริมป้องกันและรักษา
สุขภาพของประชาชนโดยการมี
ส่วนร่วม
๑๕๑.โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน พัฒนาระบบบริการแห่งรัฐ ยึด
หลักภารกิจร่วม พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

700,000

700,000

700,000

570,000

อบจ.ปัตตานี

700,000

อบต.ม่วงเตี้ย

อบต.ม่วงเตี้ย

แบบ จ.๑
แบบฟอร์มการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ : แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความมั่นคง ในการดํารงชีวิต

บัญชีรายการชุดโครงการ

งบประมาณดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
2558
2559

แหล่ง
งปม.

ผลผลิต

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
อาเซียน และโลกมุสลิม

1

1

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

1

2

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

แขวงทางหลวง
ชนบทปัตตานี

3..โครงการขุดลอกแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อ กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการ
ฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ํา เพื่อสร้างความ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มั่นคงในการประกอบอาชีพ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์
การเกษตรคุณภาพชีวิตที่ดีงามของ
ชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ
อย่างยั่งยืน

1

3

๒๕,๕๐๐,๐๐๐

สํานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดปัตตานี

4.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์
การเกษตรคุณภาพชีวิตที่ดีงามของ
ชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ
อย่างยั่งยืน

1

3

5.โครงการขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคการเกษตร บรรเทาภัยแล้ง
และอุทกภัย

กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์
การเกษตรคุณภาพชีวิตที่ดีงามของ
ชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ
อย่างยั่งยืน

1

3

๒๑,๒๕๐,๐๐๐

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

6.โครงการฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ํา เพื่อ
สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

3

๓๗,๘๐๐,๐๐๐

สํานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดปัตตานี
โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

โครงการ
๑.โครงการจังหวัด
1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

2.โครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้าง
เส้นทางจักรยาน สาย ปน. ๔๐๕๓ เขต
เทศบาลรูสะมิแล-สวนสมเด็จฯ ตําบลรูสะ
มิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ระยะทางก่อสร้าง ๕.๐๕๘ กิโลเมตร

กลยุทธ์

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2560

๔๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๘,๔๓๕,๐๐๐

7.โครงการคันกั้นน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
การบริหารจัดการน้ําและป้องกันและ
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
บรรเทาอุทกภัย
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

1

3

๒๗,๕๐๐,๐๐๐

8.โครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภคภาคเกษตร บรรเทาภัยแล้งและ
อุทกภัยของโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

1

3

๓๐,๕๐๐,๐๐๐

9.โครงการป้ายบอกเส้นทางสามภาษาเพื่อ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็ง
การท่องเที่ยว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว
อาเซียน และโลกมุสลิม

1

1

๙,๐๐๐,๐๐๐

หน่วย
ดําเนินการ
สํานักงาน
ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ปัตตานี

สํานักงาน
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดปัตตานี

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

แขวงทางหลวง
ปัตตานี

๒,๙๓๐,๐๐๐

10.โครงการปัตตานีมีรัก ปลูกผักแบ่งปัน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มและชุมชน ใน
การสรรสร้างภูมิปัญญาเป็น
ผลิตภัณฑ์ และแหล่งสร้างงานสร้าง
รายได้ มุ่งเพิ่มหมู่บ้าน พึ่งตนเอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1

1

11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ระบายน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ต.ตุ
ยง ต.ดอนรัก ต.ลิปะสะโง
ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

1

3

๒๖,๕๐๐,๐๐๐

โครงการส่งน้ํา
และ
บํารุงรักษา
ปัตตานี

3

๕๔,๔๒๐,๐๐๐

โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
๑๗

๑2.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูประโภค
สนับสนุนโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

1

3

๘๕๐,๐๐๐

๑๔.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ใน กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับการจัดการ
การรับมือและการจัดการภัยพิบัติอย่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรัษ์
การเกษตรคุณภาพชีวิตที่ดีงามของ
ชุมชน และการจัดการภัยพิบัติ
อย่างยั่งยืน

1

3

๕,๑๐๐,๐๐๐

1

1,2,5

14,000,000

2.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการ
(บ้านมายอ)
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

1

1,2,5

15,000,000

3.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการ
(บ้านบางโกระ)
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

1

1,2,5

12,000,000

4.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการ
(บ้านม่วงเตี้ย) ระยะที่ 2
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

1

1,2,5

9,800,000

5.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี ความพร้อมและมีความสะดวก
(บ้านยาบี) ระยะที่ 2
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

1

1,2,5

9,900,000

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายปน. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
3084 แยกทล.409-บ.ตาแปด
ความพร้อมและมีความสะดวก
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

12,000,000

โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
17
โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
17
โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
1๗
โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
1๗
โครงการ
ปฏิบัติการ
จัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่
1๗
ขทช.ปน.

๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
สาย 2016 แยกทล.42-บ.สําเภา
ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

2

1

11,000,000

ขทช.ปน.

13.โครงการทํานบซองชั่วคราวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําและ
บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย

๒.โครงการของกระทรวง กรม
๑.โครงการจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปัตตานี สิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานของการ
(บ้านฮูแตบองอ) ระยะที่ 2
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

โครงการ
ชลประทาน
ปัตตานี

สํานักงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย
จังหวัดปัตตานี

๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายปน. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
2016 แยกทล.409-น้ําตกทรายขาว
ความพร้อมและมีความสะดวก
ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

25,000,000

ขทช.ปน.

๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายปน. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
2070 แยกทล.42-บ.ปรัง
ความพร้อมและมีความสะดวก
ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

13,000,000

ขทช.ปน.

๑0.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ปน.2067 แยกทล.42-บ.ตันหยง
ต.ตาเกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

๑๑.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สาย
ปน.2010 ข้ามแม่น้ําปัตตานี ต.คลอง
ใหม่
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

18,000,000

ขทช.ปน.

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ปน.6083 สาย บ.บือราแง-บ.ท่าธง
ต.น้ําดํา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ปน.2061 แยกทล.42-บ.สายบุรี
ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

17,500,000

ขทช.ปน.

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ปน.5059 แยกทช.ปน.3057-บ.เกาะจัน ความพร้อมและมีความสะดวก
ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

11,000,000

ขทช.ปน.

1๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
แยกนิคมโคกโพธิ์-สถานีรถไฟตาแปด
ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

11,700,000

ขทช.ปน.

1๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
กาเดาะ-บ.อาเนาะปูโล๊ะ ต.ลิปะสะไง
ความพร้อมและมีความสะดวก
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

12,000,000

ขทช.ปน.

1๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.จือแรนิบง-บ.แนบุ ต.ปะกาฮะรัง
อ.เมือง จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

1๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
น้ําใส่-บ.บูดน ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ
ความพร้อมและมีความสะดวก
จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

17,000,000

ขทช.ปน.

1๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ปาเส-บ.ตาหมน ต.ปิยามุมัง
ความพร้อมและมีความสะดวก
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

12,000,000

ขทช.ปน.

๒0.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.ลานควาย-บ.เมืองยอน ต.กอลํา
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ปาการิยะ-บ.ปะกาฮารัง ต.ปะกาฮะรัง
ความพร้อมและมีความสะดวก
อ.เมือง จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

13,000,000

ขทช.ปน.

๒๒โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.ควนกะลาทอง-บ.ท่าโคก ต.ท่าเรือ
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2

1

13,000,000

ขทช.ปน.

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

11,000,000

ขทช.ปน.

๒๔โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
บ.ตาลีอายร์-บ.ปุลากง ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง ความพร้อมและมีความสะดวก
จ.ปัตตานี
พร้อมเปิดสูโ่ ลกประชาคมอาเซียน

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

2๕.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
สามแยกเจาะโบ-บ.พ่อมิ่ง ต.แป้น
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

13,060,000

ขทช.ปน.

2๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.สมาหอ-บ.ลูมุด ต.สาคอใต้
อ.มายอ จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

8,500,000

ขทช.ปน.

2๗.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
เทศบาลตําบลมายอ-บ.ถนน ต.มายอ
อ.มายอ จ.ปัตตานี
2๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ปน.4017 แยกทล.4061-บ.น้ําบ่อ
ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

10,000,000

ขทช.ปน.

2

1

12,000,000

ขทช.ปน.

2๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
ปน.2033 แยกทล.42-บ.พ่อมิ่ง ต.แป้น
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่โลกประชาคมอาเซียน

2

1

1,500,000

ขทช.ปน.

๓0.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
แยกทช.ปน.2061-ฟาร์มตัวอย่างบ้าน
เคียน ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
๓๑.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง สาย
สะพานเฉลิมพระเกียรติ-ทล.43
อ.เมืองหนองจิก จ.ปัตตานี
๓๒.โครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็ก
พิการในชุมขน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนในการสร้างสรรภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์ และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2

1

15,000,000

ขทช.ปน.

2

1

1,000,000,000

ขทช.ปน.

๒

๕

๒๒๐,๐๐๐

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ประจํา
จังหวัดปัตตานี

๓๓.โครงการขุดลอกปากบาง

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

๒

๓

๓๐๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

๓๔.โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
บริเวณที่ว่าการอําเภอไม้แก่น (ระยะทาง
ประมาณ ๕ เมตร).

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมและมีความสะดวก
พร้อมเปิดสู่ประชาคมอาเซียน

๒

๒

๑๒๐,๐๐๐

อําเภอ
ไม้แก่น

๓๕.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนในการสร้างสรรภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์ และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒

๑

85,000

อําเภอ
ไม้แก่น

๓๖.โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนในการสร้างสรรภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์ และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๒

๑

85,000

อําเภอ
ไม้แก่น

๓๗. โครงการมหกรรมกองทุนแม่ของ
แผ่นดินจังหวัดปัตตานี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

๒

๒

๓๖๘,๒๐๐

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ.รูสะมิแล-บ.งาแม่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี

๘๔,๐๐๐

๒๑๖,๐๐๐

๒๒๐,๐๐๐

๒

๒

๒,๗๕๑,๙๐๐

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดปัตตานี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๓

5,000,000

ทต.นาประดู่

๒.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ําข้างวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
นาประดู่-ถนนเพชรเกษม (ระยะที่ 1)
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๓

5,312,000

ทต.นาประดู่

๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คลองบือ
เจาะ ม.1

๓

๓

9,000,000

เทศบาลตําบล
บางปู

๓๘. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน/
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านปัตตานีมีรักปลูกผักแบ่งปันภายใต้ กลุม่ และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ มุ่งเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓.โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา ขนาด
12,000 ลิตร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๔.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ชนิดเหลี่ยม บริเวณเยื่องร้านบือเจาะค้าไม้
หมู่ที่ 1 –สะพานบือเจาะ หมู่ที่ 1 ตําบล
บางปู

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๓

6,960,000

เทศบาลตําบล
บางปู

๕.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล.
ชนิดสี่เหลี่ยม เยื้องร้านบือเจาะค้าไม้ หมู่ที่
1 – สะพานโต๊ะโสม ตําบลบางปู

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๓

6,898,000

เทศบาลตําบล
บางปู

๖.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ใช้ การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติ
เทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ณ บริเวณศูนย์ และสิง่ แวดล้อมให้เป็นฐานของการ
่ อี่ สร้า่ งคูระบายน้ํา่ คลองบือ การพั
ั ฒนาโครงสร้
ิ างพืั ้นฐานและ
โ
๗.โครงการก่
เจาะ ม.1
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๓

4,000,000

เทศบาลตําบล
บางปู

๓

๓

9,000,000

เทศบาลตําบล
บางปู

๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ติกคอนกรีต สายชลประทาน หมู่ที่
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
๓,๔,๕,๘
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

อบต.ปะกาฮะรัง

๙.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชลประทานหมู่ที่ ๖

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๓

๑

๕,๕๐๐,๐๐๐

อบต.ปะกาฮะรัง

๑๐.โครงการสนับสนุนการผลิตอาหาร
ขนม เพื่อจําหน่ายออกสู่ท้องตลาด

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ มุ่งเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓

๑

20,000

ทต.พ่อมิ่ง

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
หน้าสํานักงานเทศบาล

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

๓

๑

5,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่า
ยางวัด-พ่อเทพ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

3,500,00

3,500,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลาฮา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

2,464,000

2,464,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

1,750,000

1,200,000

1,200,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

3,000,000

3,000,000

3,000,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

2

1,250,000

2,500,000

2,500,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

3

2

1,700,000

1,700,000

1,700,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

9,945,000

9,945,00

9,945,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสวนนาง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
มารียา-ซอยลาฮา หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

1,500,000

1,500,000

1,500,000

อบต.ตะโลไกร
ทอง

๒๐.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
แบบบาดาลบาดาลระดับตําบลค่าพิกัดต้น สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเปิด
ทาง 47 N 0748386,0748770
สู่ประชาคมอาเซี่ยน

3

1

4,800,000

อบต.ยาบี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเปิด
สู่ประชาคมอาเซี่ยน

3

1

3,080,000

อบต.ยาบี

๒๒.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปูใน - สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเปิด
ตําบลลิปะสะโง หมู่ที่ 6 บ้านหนองปู รหัส สู่ประชาคมอาเซี่ยน
สายทาง 141 - 46 004 ค่าพกัดต้นทาง
47 N0750584 - 0750514 ค่าพิกัด
ปลายทาง 47N 0750373,0750520

3

1

9,625,000

อบต.ยาบี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมเปิด
สู่ประชาคมอาเซี่ยน

3

1

5,300,000

อบต.ยาบี

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและ
ชุมชนในการสรรสร้างภูมิปัญญา
เป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งสร้างงาน
สร้างรายได้มุ่งเพิ่มหมู่บ้าน
พึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

๑๔.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
คลองกระจูด หมู่ 4 กระจูด

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

๑๕.โครงการก่อสร้างสะพานบ้านบลีกูสําโรง หมู่ 3 บ้านตะโละไกรทอง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

2

๑๖.โครงการก่อสร้างแผงกั้นน้ําเซาะตลิ่ง
หมู่ 2 ทะเล

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน

3

๑๗.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
รวงทอง หนักทอง-สะพานพ่อเทพ ม.1 ไม้ สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
แก่น
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซียน
๑๘.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
สายบิลยา-ดินเสมอ

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาบีเหนือทุ่งนา หมู่ที่ 3 บ้านยาบีเหนือ ตําบลยาบี
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี รหัสสาย
ทา 141-52-0013ค่าพิกัดต้นทาง
47N0748850,0748053ค่าพิกัด
ปลายทาง47n0748186,0748104

๒๓.โครงการการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรลาดยาง (เดิมแบบแคปซีล)เป็น
ผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย
หน้าอนามัยบ้านคลองช้าง หมู่ที่ 2 - บ้าน
ยาบีเหนือ หมู่ที่ 3 ตําบลยาบี อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ค่าพิกัดต้นทาง
47N0749056,07487111 ค่าพิกัด
๒๔.โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)

150,000

150,000

150,000

150,000

เทศบาลตําบล
โคกโพธิ์

๒๕.โครงการบุกเบิกถนน พร้อมหินคลุก
ทางไปสถานีดับเพลิงใหม่

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค สนับสนุนโลจิสติก
เพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคม
อาเซี่ยน

3

2

๒๖.โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มและชุมชนเพื่อเป็นแหล่งสร้าง
งานสร้างรายได้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓

๔

๒๗.โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ผิวดินที่ทําการประปาเทศบาล
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวกให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวก

๒

๑

๒๘.โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ขนาด 200 กิโลวัตต์ จํานวน ๑ เครื่อง ที่ สาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและ
ทําการประปาเทศบาล
มีความสะดวกให้มีความพร้อมและ
มีความสะดวก

๒

๑

29.โครงการคุณธรรมนําความรู้ตามปรัญ
ชาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

๓๐.โครงการส่งเสริมทําชั้งเป็นที่อยู่
ของสัตว์น้ําทะเล

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

3

๓๑.โครงการเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๓๒.โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

400,000

200,000

400,000

200,000

400,000

200,000

400,000

เทศบาลตําบล
โคกโพธิ์

200,000

ทต.หนองจิก

5,600,000

ทต.หนองจิก

๑๓๐๐๐๐๐

ทต.หนองจิก

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

1

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

3

1

500,000

500,000

ทม.ตะลุบัน

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

50,000

50,000

ทม.ตะลุบัน

๓๓.โครงการส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ประชาชนในเขตเทศบาล

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

500,000

500,000

ทม.ตะลุบัน

๓๔.โครงการแข่งขันกีฬาตกปลาประจําปี

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

400,000

400,000

ทม.ตะลุบัน

250,000.00

อบต.ดอนรัก

250,000.00

๓๕.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มที่สนใจ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
(ทําขนม)
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓๖.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ํา
ปัตตานีฝั่งตําบลสะบารัง ข้ามไปยังฝั่ง
ตําบลอาเนาะรู

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

1

1

95,000,000

เทศบาลเมือง
ปัตตานี

๓๗.โครงการพัฒนาท่าจอดพักเรือ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

1,000,000

อบต.บานา

๓๘.โครงการจัดตั้งศูนย์จําหน่ายสินค้า

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป้นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ และเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

500,000

อบต.บานา

๓๙.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน/
สวนสาธารณะ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

1,500,000

อบต.บานา

๔๐.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครบวงจร
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

1,000,000

อบต.บานา

๔๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

100,000

อบต.บานา

๔๒.โครงการก่อสร้างโรงเตาเผาขยะพร้อม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลานแยกขยะ
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

2,900,000

อบต.บานา

๔๓.โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

5,000,000

อบต.บานา

๔๔.โครงการก่อสร้างบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

620,000

อบต.บานา

๔๕.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจราจร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถ่ายโอนภารกิจถนนสายหลัก
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

20,500,000

อบต.บานา

๔๖.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชายหาดปะนาเระ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๔๗.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3026 บ้านกอแลมิและ
บ้านบากง ต.ราตันปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.
ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,620,000

อบจ.ปัตตานี

๔๘. โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 2034 บ้านนาหว้า และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านหัวนา ต.ทุ่งคล้า
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๔๙.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3039 บ้านปายอ บ้านฮูแตกอแล ต.กะดุงนง ต.เตราะบอน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,800,000

อบจ.ปัตตานี

๕0.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 2035 บ้านชะเมา - สาม
ต้น -บ้านละหาร ต.เตราะบอน,แป้น อ.
สายบุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

20,500,000

43,272,000

ทต.ปะนาเระ

๕๑.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3040 บ้านกะลูแป - บ้าน
โต๊ะชูด ต.เตราะบอน อ.สายบุรี, ต.พิเทน
อ.ทุ่งยางแดงจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,800,000

อบจ.ปัตตานี

๕๒.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 2042 บ้านตะบิงตีงี บ้านบูเก๊ะกุง ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.
ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,800,000

อบจ.ปัตตานี

๕๓.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3044 บ้านเขาวัง บ้านปูลากาซิ ต.ตรัง, ปะโด อ.มายอ ต.กอ
ลํา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,940,000

อบจ.ปัตตานี

๕๔.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3052 บ้านดอนรัก บ้าน
ท่ากูโบ ต.ดอนรัก, ลิปะสะโง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,890,000

อบจ.ปัตตานี

๕๕.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3059 บ้านนางโอ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านปรีกีต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๕๖.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 2062 บ้านช้างไห้ออก
บ้านตุปะ ต.ทุ่งพลา,ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๕๗.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สายอบจ.ปน. 2069 บ้านทุ่งนเรนทร์ บ้านท่ายามู ต.บางเขา, ท่ากําชํา อ.หนอง
จิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,700,000

อบจ.ปัตตานี

๕๘.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สายอบจ.ปน. 4012แยกทางหลวง
หมายเลข 4157 -บ้านคอกกระบือ
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,760,000

อบจ.ปัตตานี

๕๙.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สายบ้านกอลํา-บ้านต้นไผ่ ต.กอลํา ต.
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๖๐.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 2006 บ้านแบรอ -จะรัง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
-บ้านจือโระ อ.เมือง จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,450,000

อบจ.ปัตตานี

๖๑.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.บ้านลือเมาะ ต.คลองมานิง
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
อ.เมือง จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๖๒.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.บ้านพังกับ ต.บางปู อ.ยะหริ่ง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

5,320,000

อบจ.ปัตตานี

๖๓.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3056 บ้านโคกโหนด - และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านควนแปลงงู จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๖๔.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 4055 บ้านคลองช้าง - และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านควนโนรี ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,510,000

อบจ.ปัตตานี

๖๕.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. บ้านเปี้ยะ ต.ควนโนรี,บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ดาโต๊ะ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๖๖.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 4060 บ้านลุตง -วัดช้าง
ไห้
ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๖๗.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3066 บ้านปุหรน - บ้าน
โคกโพธิ์ ต.ช้างไห้ตก,ป่าบอน
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๖๘.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3070 บ้านคลองขุด
บ้านตันหยงเปาว์ ต.ตุยง, ท่ากําชํา
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๖๙.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3053 บ้านคอกวัว บ้านท่ากูโบ ต.ดอนรัก,เกาะเปาะ, ปุโละปุ
โย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,860,000

อบจ.ปัตตานี

๗0.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3078 เลียบชายทะเล C1
ภายในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี ต.บานา
อ.เมือง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๗๑.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3010 บ้านสระมาลา
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านตาเนาะ ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,596,000

อบจ.ปัตตานี

๗๒.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3007 บ้านบานา -บ้าน
คลองมานิงต.บานา - ต.คลองมานิง อ.เมือง
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,500,000

อบจ.ปัตตานี

๗๓.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3067 บ้านกะโผ๊ะ บ้าน
ช้างไห้ตก ต.โคกโพธิ์ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๗๔.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3014 บ้านตาแกะ -บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ศาลาสอง ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๗๕.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3027 บ้านดาลอ - บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ปาเส ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๗๖.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 2031 บ้านดอน ตะวันออก- บ้านเคียน ต.ดอน ต.บ้านนอก,
ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,960,000

อบจ.ปัตตานี

๗๗.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3061 บ้านป่าไร่ - บ้าน
ควนโนรี ต.ทุ่งพลา,ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,700,000

อบจ.ปัตตานี

๗๘.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3032 บ.ท่าน้ํา ตะวันตก
บ.คอกกระบือ ต.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,800,000

อบจ.ปัตตานี

๗๙.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 4058 บ้านนางโอ - บ้าน
วังกว้าง ต.แม่ลาน, ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๘0.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3012 บ้านสะนิง -บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
สระมาลาต.บาราเฮาะ อ.เมือง
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,600,000

อบจ.ปัตตานี

๘๑.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3018 บ้านมูหลง -บ้าน
ตาแกะ ต.ราตาปันยัง,ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๘๒.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3028 บ้านปาเส -บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ตาหมน ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน
๘๓.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3041 บ้านบือจะ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บ้านปาแดปาลัส ต.ปาก ต.พิเทน
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

1,600,000

อบจ.ปัตตานี

๘๔.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3077 บ้านกาแระ -บ้าน
ละหาร ต.มะนังดาลํา, ต.ละหาร อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,900,000

อบจ.ปัตตานี

๘๕.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3023 บ้างพงสะตา บ้านตะโล๊ะ อ.ยะรัง ต.สะนอ อ.ยะรัง ต.
ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

7,035,000

อบจ.ปัตตานี

๘๖.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3037 บ้านบาง - ตา
หยาด บ้านไม้แก่น อ.สายบุรี ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,870,000

อบจ.ปัตตานี

๘๗.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3081 แยกทางหลวง
หมายเลข 4157 - บ้านคอกกระบือ ต.
บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,760,000

อบจ.ปัตตานี

๘๘.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3083 แยกทางหลวง
หมายเลข 42 - บ้านบางโกระ ต.มะกรูด
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๘๙.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3085 แยกทางหลวง
หมายเลข 4082 - บ้านจาเราะบองอ ต.
สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๙0.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3090 บ้านทุ่งเค็ต -บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
บางเก่า ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,650,000

อบจ.ปัตตานี

๙๑.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 3091 แยกทางหลวง
หมายเลข 4082 - บ้านจาเราะบองอ
ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,960,000

อบจ.ปัตตานี

๙๒.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา
สาย อบจ.ปน. 2092 แยกทางหมายเลข
4061 บ้านบ่อม่วง ต.เกาะจัน อ.มายอ
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๙๓.โครงการซ่อมบํารุงถนนตามระยะเวลา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน. 3093 บ้านหัวควน -บ้าน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ชะเมา ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,400,000

อบจ.ปัตตานี

๙๔.โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนลูกรัง
สายหมู่บ้าน - ทุ่งนา บ้านยางงาม ม.5 ต.
ดอน
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๙๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กระจูด ม.4 ต. ไม้แก่น - ม.5 บ้านพอเทพ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,500,000

อบจ.ปัตตานี

๙๖.โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้าน
กระจูดม.4 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น บ.ตะพา
ต.ตะละบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

600,000

อบจ.ปัตตานี

๙๗.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เหล็กบนถนนสาย อบจ.ปน. 3046 บ.
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
มะหุด - บ.ปาหนัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๙๘.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาย อบจ.ปน.2035 บ.ชะเมาสามต้น -บ. และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๙๙.โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ถนน
สาย อบจ.ปน.2045 บ.คลองช้าง - บ.เขา
วัง
อ.มายอ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑00.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ถนนสายอบจ.ปน. 3032 บ.ท่าน้ํา
ตะวันตก บ.คอกกระบือ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์
สายบ้านอุเมะ ต.ตะลุบัน -บ.กระจูด ม.4
ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

10,811,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านโลทู-บูเกะบากง ม.6 ต.ปล่องหอย อ.
กะพ้อ - เชื่อมต่อ ต.กะดุนง อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,679,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๓.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์
ติกคอนกรีตสายบ้านบาโงสาเมาะ ม.3 บ้านตะโละบาโละ ม.10 ต.ปล่องหอย
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

7,700,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ยางแดง ม.4 ต.นาประดู่ - บ้านโพธิ์ ม.1,
2 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

5,923,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๕.โครงการก่อสร้างสะพานคสล. ถนน
สายบ้านปรีกี ต.กระโด - ต.คลองใหม่
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,500,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ม.1 บ้านบางไร่ - ม.5 หินดอนนา ต.บาง
เขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,988,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เหล็กบ้านดินแดง - ม.5 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,880,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๘.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คอลอกาแปะ - บือแนแด ม.6 ต.กะรุบี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
อ.กะพ้อจ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,189,000

อบจ.ปัตตานี

๑0๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ถนนตกม.4 ต.ถนน - ต.มายอ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑0.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บ้านทิดหมาน ม.2 ต.ไทรทอง - บ้านละเวง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ม.3 ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

700,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ม.6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ควน -ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
วัดประจันตคาม สายท่ากะดี (ช่วงที่ 2) ม.
3
ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

5,568,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๓.โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและผิว
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จราจรหินคลุก สายปอเนาะ พ่อมิ่ง - ป่าทุ่ง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ม.3 อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,965,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๔.โครงการ บ.ดูซง -ปาแยตะวันออก การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง - ต.บ้านนอก อ.ปะนา และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
เระ จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๕.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
(เสริมผิว) สายสามแยกบ้านท่ากําชําต.ท่า
กําชํา เชื่อมต่อบ้านบางทัน ต.บางเขา อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,768,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๖.โครงการบูรณะซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกสายบ้านคลองรี-หลังวัดตุยง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

8,089,350

อบจ.ปัตตานี

๑๑๗.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก
เลียบคลองตาหยาด - บ้านกระจูด อ.สาย
บุรี จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,700,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๘.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.ยามูเซ็ง ต.สะนอ เขต บ.กูแบ -บาเดาะ ต.สะดาวา อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,340,000

อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,600,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒0.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มัสยิดบ้านทุ่งคา ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,215,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๑.โครงการบุกเบิกถนนเชื่อมต่อ ต.ยามู การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๒.โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
โรงเรียนถ่ายโอน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๔.โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
เสาสูง 4 ม. จํานวน 10 จุด
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๕.โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า
รร.ตะบิงตีงี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

480,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
และระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ.ตะบิงตีงี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สว่างในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๘.โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (สาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กิ่ง) พร้อมอุปกรณ์ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ - ม.1 และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ต.ตะโละกาโปร์
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,600,000

อบจ.ปัตตานี

๑๒๙.โครงการติดตั้งแสงสว่างทางเท้า
ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓0.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เรียนสปช. 017 และอาคาร สปช. 2/28 และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

150,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๑.โครงการจัดซื้อถังขยะความจุ 120
ลิตรชนิดมีล้อและช่องทิ้ง จํานวน 50 ลูก

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

96,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๒.โครงการการขุดลอกคลองสายภายใน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บ.ท่าด่าน ม.2 ต.ดอนรัก ต.ปะกาฮารัง
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๓.โครงการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
บริเวณเขตอุตสาหกรรมปัตตานีบ่อบําบัด
น้ําเสียและเตาเผาขยะรวมในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี

3

3

400,000

อบจ.ปัตตานี

๑๑๙.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบ้านเคียน -บ้านควน
เหลียว ม.2ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

๑๓๔.โครงการขุดลอกคลอง ม.6,7 ต.ท่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กําชํา อ.หนองจิก - เขต อ.เทพา จ.สงขลา และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๕.โครงการซ่อมแซม บํารุง รักษา
จัดซื้ออุปกรณ์เตา เผาขยะ และระบบ
ประปา ในเขตอุตสาหกรรมปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๖.โครงการขุดลอกปากอ่าวพร้อมลงหิน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ใหญ่ป้องกันน้ํากัดเซาะชายหาด ม.6
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ต.บางเขา อ.หนองจิก
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

800,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๗.โครงการขุดลอกคลอง ม.4 บ.ปะกา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ฮะรัง ม.4 บ.ปะกาฮะรัง ต.ปะกาฮะรัง
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
อ.เมือง จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

780,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๘.โครงการขุดลอกร่องน้ําธรรมชาติ
คลอง
ตุยง ม.3 บ.ใหม่ ต.เกาะเปาะ -บ.บางตาวา
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๓๙.โครงการขุดลอกคลองสาย บ.ฉาง
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ 3 ต.บางโกระ - ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,700,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔0.โครงการขุดลอกคลอง สาย ม.3, 4,
7 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ - ต.บ่อทอง อ.
หนองจิก
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,368,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๑.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2, 3 ต.บางโกระ - ม.3, 5 ต.ท่าเรือ
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

800,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๒.โครงการขุดลอกร่องน้ําแนวป่าชาย
เลน
ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

807,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๓.โครงการก่อสร้างศาลาเทียบ
เรือประมงขนาดเล็ก (เรือกอและ) พร้อม
ขุดลอกคลองธรรมชาติในเขตพื้นที่ ต.ยามู
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งกัด
เซาะแนวชายหาดตะโละกาโปร์เชิงอนุรักษ์
ชุมชน บ.ปาตา ม.1 ต.ตะโละกาโปร์ อ.
ยะหริ่ง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

6,843,900

อบจ.ปัตตานี

๑๔๕.โครงการขุดลอกคลองปากอ่าวบาง
มะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง - ม.2 ต.ละหาร
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

5,080,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําสาย
มัสยิดดาลอ - ทุ่งนา ม.3 อ.ยะหริ่ง ทุ่งนา
ม.3 อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

3,640,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๗.โครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. ม.6
ต.บางเขา - ม.4 ต.ท่ากําชํา

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๘.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.
ถนนเพชรเกษม บ.ด่าน หน้าวัดด่านนอก
ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๔๙.โครงการขุดลอกบึงทอน พร้อม
ก่อสร้างถนนรอบบึงศาลากลางน้ํา ม.2
ต.บ้านน้ําบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

6,160,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕0.โครงการขุดลอกอ่าวปะนาเระ ต.
บ้านกลาง - ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๑.โครงการถมหินเป็นแนวกันคลื่น ม.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๒.โครงการขุดลอกคูระบายน้ําพร้อม
ลาดคอนกรีตหน้าท่อ กว้าง 15 ม. เขต
พื้นที่ อบต.
ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๓.โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
มาตรฐานชนิดยกเทท้ายด้วยไฮโดรลิค
ขนาด 1.5ลูกบาศ์กเมตร เครื่องยนต์ 200
แรงม้า จํานวน 1 คัน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,160,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๔.โครงการขุดลอกคลองธรรมชาติ ม.3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ป่าบอน - ม.3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๕.โครงการขุดลอกร่องน้ําธรรมชาติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มอซง ม.4 -ม.7 ต.ปล่องหอย อ.หนองจิก และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

230,200

อบจ.ปัตตานี

๑๕๖.โครงการขุดลอกคลอง บ.โฉลง
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง ม.2 ต.ม่วงเตี้ย
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

6,892,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๗.โครงการขุดลอกบึงน้ําธรรมชาติ ม.9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

439,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๘.โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ม.6
ต.คลองมานิง อ.เมือง - ต.สะดาวา อ.ยะ
รัง
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๕๙.โครงการจัดทําปะการังเทียม ทิ้ง
บริเวณปากอ่าวหาดแฆแฆ หมู่ที่ 4 บ้าน
เตราะหัก ต.น้ําบ่อ -หาดราชรัก หมู่ที่ 1
บ้านบางมะรวด ต.บ้านกลาง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖0.โครงการบริหารจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

3

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๑.โครงการจัดงานวันแตงโมหวานทุ่ง
ยางแดง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

60,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๒.โครงการประกวดศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

20,000

อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

750,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๔.โครงการพัฒนาศูนย์จําหน่าย
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดปัตตานี ที่ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จะได้รับถ่ายโอนจากจังหวัด
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

600,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๕.โครงการก่อสร้างตลาดกลางสินค้า
เกษตรจังหวัดปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

1

5,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๖.โครงการปรับปรุงสนามฝึกซ้อม
ฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆ บริเวณ
สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๗.โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสสนาม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๘.โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เหล็กอาบสังกะสีบนอัฒจันทร์ในสนาม
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
กีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,250,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๙.โครงการก่อสร้างลานสุขภาพชุมชน
สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗0.โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลสั้น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยาวพร้อมอัฒจันทร์และรั้วรอบสนามกีฬา และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
กลาง อบจ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

9,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๑.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
(สนาม 2)สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

6,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๒.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล
สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

22,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๓.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในบริเวณสนามกีฬากลาง
อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

10,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๔.โครงการวางระบบท่อน้ําโครงการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วางระบบท่อน้ําหัวฉีดสําหรับต้นไม้
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
สวนหย่อม และสนามกีฬากลาง (สนาม 1) และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๕.โครงการก่อสร้างสถานที่ขายอาหาร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในบริเวณสนามกีฬากลางปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบ
สนามกีฬากลางฯ

3

2

8,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

5,000,000

อบจ.ปัตตานี

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๖๓.โครงการก่อสร้างอาคารประกอบ
กิจการของกลุ่มสตรีบ้านปาแดปาลัส ม.1
ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

๑๗๗.โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อบต.ปิยามุมัง
๑๗๘.โครงการจัดงานสมโภชศาลเจ้าจ้าว
เองสือปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและ
ปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘0.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม
พระบรมราชินีนาถ

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๑.โครงการส่งเสริมศาสนาในเทศกาล
ต่าง ๆ

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๒.โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ
พระบรมวงศานุวงศ์

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

200,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๓.โครงการเข้าร่วมงานเฉลิมพระ
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2558

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๔.โครงการตาดีกาสัมพันธ์

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๕.โครงการจัดงานประเพณีชักพระ
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อําเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 27 และงาน
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
มหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตําบล หนึ่งผล ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์” ประจําปี 2559

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๖.โครงการจัดซื้อวัสดุสมทบการ
ก่อสร้างบูรณะสถานที่สําคัญทางศาสนา
เช่น มัสยิด วัด อาคารละหมาดศูนย์
จริยธรรม และอื่นๆ ในจังหวัดปัตตานี

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๗.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/
เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

250,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๘.โครงการจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาดสถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีและ
ตลาดเทศวิวัฒน์ 2

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

720,000

อบจ.ปัตตานี

๑๘๙.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

130,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙0.โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

45,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๑.โครงการซ่อมแซมบ้านพัก
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จังหวัดปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

350,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๒.โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณ
ทางเข้าโรงเรียนบ้านเขาตูม

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

850,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๓.โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าพร้อม
รางระบายน้ํา ค.ส.ล.โรงเรียนถ่ายโอน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๑๗๙.โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธี
และราชพิธี

๑๙๔.โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,300,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๕.โครงการซ่อมแซมอาคารสํานักงาน
ศูนย์ OTOP สถานีขนส่งอบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๖.โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดจาก
สัญญาณดาวเทียม (GPS) สําหรับงานวาง
ผังเมือง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

400,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๗.โครงการจัดซื้อหลัก ขาว, แดง
สําหรับงานสํารวจผังเมือง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

7,500

อบจ.ปัตตานี

๑๙๘.โครงการจัดซื้อเป้าวัดระยะ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

30,000

อบจ.ปัตตานี

๑๙๙.โครงการจัดซื้อกล้องสํารวจ
อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

470,000

อบจ.ปัตตานี

๒00.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพายไหล่แบบข้อแข็ง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

4,800

อบจ.ปัตตานี

๒0๑.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับการ
ซ่อมบํารุงอาคาร

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๒.โครงการจัดซื้อแผนที่ดาวเทียม

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

930,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๓.โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๔.โครงการจัดซื้อชุดซ่อม
เครื่องปรับอากาศ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

60,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๕.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

18,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๖.โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๗.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

50,000

อบจ.ปัตตานี

๒0๘.โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3

2

33,000

อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

10,000

๒0๙.โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๑0.โครงการจัดทําป้ายนิเทศ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

48,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๑.โครงการจัดซื้อศาลาที่อ่านหนังสือ
นอกห้องเรียนเพื่อรองรับโครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๒.โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์โดย
ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารเรียน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๓.โครงการจัดทําผังรวมสนามกีฬา
กลางอบจ.ปน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๑๔.โครงการปรับปรุงห้องประชุม
อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๕.โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๖.โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์
จริยธรรมหมู่ที่ 1 ต.ตะลุโบะ อ.เมือง
จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๑๗.โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๑๘.โครงการก่อสร้างอาคารทําขนมอบ
ไทยและ ไฮกรีมบ้านเคียน ม.2ต.โคกโพธิ์
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๑๙.โครงการจัดซื้อวัสดุในการช่วยเหลือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้ประสบสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒0.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๑.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๒.โครงการทําป้ายประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ โดยติดตั้ง
บริเวณถนนถ่ายโอน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

300,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๓.โครงการสนับสนุนกิจการของ อปพร. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เขตจังหวัดปัตตานี
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

120,000

อบจ.ปัตตานี

10,000,000

370,000

300,000

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

๒๒๔.โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๕.โครงการฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๖.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

90,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๗.โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน พร้อม
เครื่องยนต์จํานวน 2 เครื่อง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

600,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๘.โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยด้านการอพยพ
และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

90,000

อบจ.ปัตตานี

๒๒๙.โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เร็ว ขนาด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งถังน้ํา
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓0.โครงการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนี
ภัยในโรงเรียน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

60,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๑.โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะขนาด
4 ล้ออเนกประสงค์ ชนิดยกลากจูง

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๒.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

100,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๓โครงการก่อสร้าง (ต่อเติม) ผนังกั้น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
น้ําทะเล คสล. ในบริเวณเขตอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๔.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านระ
แว้ง ต.ระแว้ง - ต. สะนอ อ.ยะรัง จ.
ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,990,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๕.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บ้านเกาะบาตอ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

3,500,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๖.โครงการขุดลอกร่องน้ําธรรมชาติ ม. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5 ต.เมาะมาวี- ม.4, 1, 2 ต.กอลํา อ.ยะ และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
รัง - ต.ปะโด อ.มายอ
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

2,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๗.โครงการขุดลอกข้างถนนเลียบสาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4 ม.6 ต.บ่อทอง - และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ม.4ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

656,000

อบจ.ปัตตานี

๒๓๘.โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ปะโด
ผ่าน ม1, 2, 5 ต.วัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

434,000

๒๓๙.โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา ม.5 ต. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เมาะมาวี - ม.2 ต.กอลํา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๔0.โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โคกดีปลี ต.ตุยง ต.บ่อทอง (ระหว่าง ม.6, และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
5, 3) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

๒๔๑.โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ําดื่ม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชนและติดตั้งระบบผลิตน้ํา ม.5 ต. และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ควนโนรี (บ้านพรุจูด) อ.โคกโพธิ์
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

1,000,000

อบจ.ปัตตานี

๒๔๒.โครงการขุดลอกคลองระบายน้ําสาย การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ม.2 ต.ปะเสยะวอ -ต.บางเก่า อ.สายบุรี และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

2

542,000

อบจ.ปัตตานี

๒๔๓.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

๒๔๔.โครงการฝึกอบรมข้าราชการ
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ อบจ.
ปน. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

50,000

อบจ.ปัตตานี

๒๔๕.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
ศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOPและสถานี
ขนส่งจังหวัดปัตตานี

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

100,000

อบจ.ปัตตานี

๒๔๖.โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนบ้านเขา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ตูม จํานวน 2 ช่อง ม.1 ต.เขาตูม อ.ยะรัง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
จ.ปัตตานี
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

200,000

อบจ.ปัตตานี

๒๔๗.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปลอดภัยศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
ผลิตภัณฑ์
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

๒๔๘.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงป้าย
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จราจรหลักกันโค้ง หลักกิโลเมตร GUARD และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
RAIL เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางถ่ายโอน และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

4

๒๔๙.โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

4

๒๕0.โครงการวันท้องถิ่นไทยของ
จังหวัดปัตตานี

3

4

๒๕๑.โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามปรัชญา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ มุ่งเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๒๕๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพตาม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุม่ และชุมชนในการสรรสร้างภูมิ
ปัญญาเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่ง
สร้างงานสร้างรายได้ มุ่งเพิ่ม
หมู่บ้านพึ่งตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3

1

150,000

150,000

150,000

150,000

อบต.ม่วงเตี้ย

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

1,710,000

855,000

244,800

100,000

200,000

30,000

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

800,000

อบต.ม่วงเตี้ย

100,000

อบต.ม่วงเตี้ย

2

2,880,000

อบต.ม่วงเตี้ย

2

300,000

อบต.ม่วงเตี้ย

๒๕๓.โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี/ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

๒๕๔.โครงการส่งเสริมรัฐพิธีต่าง ๆ

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีที่ดีงาม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพหุวัฒนธรรม

3

2

๒๕๕.โครงการปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

๒๕๖.โครงการปรับภูมิทัศน์หนองหาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้มีความพร้อม
และมีความสะดวกพร้อมเปิดสู่
ประชาคมอาเซียน

3

800,000

100,000

800,000

100,000

800,000

100,000

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดปัตตานี

สภาพทั่วไปของจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่

การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ
โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนา
จังหวัดปัตตานี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ
ในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดปัตตานี
(SWOT Analysis)

ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ส่วนที่ ๔
บัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

ภาคผนวก

สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ภาพรวมของจังหวัดปัตตานี

สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือเวทีประชาคม

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี(ก.บ.จ.ปน.)

สํานักงานจังหวัดปัตตานี
โทร ๐ ๗๓๓๔ ๙๐๐๒
โทร.๐-๗๓๓๔-๙๐๐๒
ตุลาคม ๒๕๕๘

