


ค ำน ำ 
จังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี    

(ก.บ.จ.ปน.) ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามแนวทางที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการจังหวัดปัตตานี (ก.บ.จ.ปน.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนพัฒนา
จังหวัดปัตตานี ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเห็นชอบประเด็น       
การพัฒนา“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่สันติสุข” ประกอบด้วย ๓ ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ (๑) การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐาน
เกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาสังคม ชุมชน   
ที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และ(๓)การเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับนี้ จึงมีความเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น              
กรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานีจะได้น าไปเป็นแนวทางด าเนินงานบูรณาการ     
เพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 
คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการจงัหวัดปัตตานี(ก.บ.จ.ปน.) 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 



สารบัญ 
           หน้า 

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  (ฉบับทบทวน)  
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา   
 -สภาพท่ัวไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด  ๑  
 -ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นท่ี     ๑๙ 
 -ผลการพัฒนาและแก้ไขปญัหาจังหวัดปัตตานี     ๔๑ 
 

ส่วนท่ี ๒ ประเด็นการพัฒนา        
 -บทวิเคราะห์         ๔๘ 
 -เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปัตตานี      ๑๓๙ 
 -ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 -ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
 

ส่วนท่ี ๓ แบบ จ.๑ จ ๑-๑ ๑๕๙ 
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ๒๐๖  
  -ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ๒๔๓ 
 -ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓               ๒๖๔ 
    
ภาคผนวก 

-ภาคผนวก ก.  
 -ภาคผนวก ข. 
 -ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี 

  
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑   
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดปัตตานี 

๑.๑ ความเป็นมา 
 ๑.๑.๑ สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด 

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแและอารยธรรมเจริญรุงเรืองมาเป็นเวลานาน 
เนื่องดวยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตรแ โดยเฉพาะทําเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอาวที่สามารถกําบัง คลื่นลมและ
เป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพอคาและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ประกอบกับปัตตานี         
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ เชน สินแร เครื่องเทศ ของปุา และพืชพรรณธัญญาหารอื่นๆ สามารถติดตอคาขาย
ทางทะเลกับเมืองทาอ่ืนๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกลเคียง โดยเป็นที่รูจักในนามอาณาจักร ลังกาสุกะ          
หรือหลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแตปลาย คริสตแศตวรรษที่ ๑ หรือประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ ปีที่ผานมา 
ระหวางพุทธศตวรรษ ๑๒  - ๑๖ ศูนยแกลางการปกครองของลังกาสุกะ อยูบริเวณเมืองโบราณยะรัง โดยมี        
เมืองโกตามหลิฆัยเป็นเมืองหลวงและศูนยแกลางการปกครอง มีความเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏรองรอย     
ฐานเจดียแในพุทธศาสนาจํานวนมากกวา ๓๐ แหง ในพื้นที่ประมาณ ๙ ตารางกิโลเมตร 

จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ปรากฏเมืองทาแหงใหมชื่อ ปะตานี  มีเรือสินคาจากชาติตางๆ ไดแก 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุุน จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอรแเซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและทําการคาขาย
เป็นจํานวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแมน้ําเปลี่ยนทางเดิน ศูนยแกลาง
ความเจริญแหงใหมจึงยายมาอยูที่ ปะตานี (ตอมาเรียก ปาตาน ีและ ปัตตาน ีในที่สุด) ในเวลานั้นปัตตานี เป็นศูนยแกลาง
ของการศึกษาและเผยแพรศาสนาอิสลามท่ีสําคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รูจักในชื่อ “ปาตานีดารุสลาม” จนไดรับ
การเรียกขานกันวา “ระเบียงเมกกะ”  

ตอมาในปี พ.ศ. ๒๓๕๑ ปัตตานี แบงการปกครองออกเป็น ๗ หัวเมือง ไดแก เมืองตานี ยะหริ่ง            
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันหแ และยะลา ในปี ๒๓๘๘ ศูนยแกลางการปกครองของเมืองปัตตานียายมาอยูท่ี     
จะบังติกอ ติดกับแมน้ําปัตตานีในปัจจุบัน สวนศูนยแกลางการคาในระยะแรกอยูใกลปากแมน้ําบริเวณหัวตลาด              
เป็นยานชาวจีนหรือไชนาทาวนแในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแหงใหมจึงเจริญเติบโตสืบตอมากระท่ังบัดนี้              
สําหรับ หัวเมืองอ่ืนสมัยเดียวกัน ไดแก สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี             
ระแงะเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส และรามันหแ (ปัจจุบันใชชื่อรามัน) เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา 

๑.๒ ลักษณะทางกายภาพ 
 ๑.๒.๑ ที่ตั้ง จังหวัดปัตตานี ตั้งอยูภาคใตของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน   
ที่ไมมีพรมแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ๑ ,๐๕๕ กม. มีพ้ืนที่ประมาณ ๑ ,๙๔๐.๓๕ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๒๑๒,๗๒๓ ไร  
 ๑.๒.๒ อาณาเขต ดานทิศเหนือติดตอกับอาวไทย  ดานทิศใตติดตอกับจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส  
ดานทิศตะวันออกติดตอกับอาวไทย และดานทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดสงขลา 
 



๒ 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 

 
 

๑.๒.๓ สภาพภูมิประเทศ  แบ่งออกเป็น 
- พ้ืนราบชายฝั่งทะเล เป็นพื้นที่สวนใหญ ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพ้ืนที่จังหวัด ไดแก ทางตอนเหนือ

และทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาวและเป็นที่ราบชายฝั่ง กวางประมาณ ๑๐ – ๓๐ กิโลเมตร มีความยาว
ชายฝั่งทั้งหมด ๑๑๖.๔๐  กิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอชายทะเล ๖  อําเภอ ประกอบดวย อําเภอหนองจิก  
อําเภอเมืองปัตตาน ีอําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุร ีและอําเภอไมแกน    

- พ้ืนที่ราบลุม บริเวณตอนกลาง และตอนใตของจังหวัด มีแมน้ําปัตตานีไหลผานที่ดิน มีความ
เหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกขาว ยางพารา ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอแมลาน อําเภอยะรัง อําเภอยะหริ่ง  
อําเภอมายอ และอําเภอปะนาเระ 

- พ้ืนที่ภูเขา เป็นพื้นที่สวนนอยอยูทางตอนใตของอําเภอโคกโพธิ์ อําเภอกะพอ และทางตะวันออก
ของอําเภอสายบุรี บริเวณดังกลาวเป็นเขตอุทยานแหงชาติ และเป็นพื้นที่ปลูกลองกอง ยางพารา   

๑.๒.๔ สภาพภูมิอากาศ     
- ปริมาณน้ําฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยูทางภาคใตฝั่งตะวันออก จัดวาเป็นจังหวัดที่มีฝนตกตลอดทั้งปี 

ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกกวาในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต เพราะอยูทางดานตะวันออก ไมมีภูเขา
สูงกั้น จึงไดรับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มท่ี ทําใหมีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม สวนในฤดูมรสุม

   ทิศเหนือ 



๓ 
 

ตะวันตกเฉียงใตมีฝนตกนอยกวาฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศที่มีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น 
ทําใหไดรับกระแสลมจากมรสุมนี้ไมเต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานีอยูในเกณฑแดี แตหากเปรียบเทียบ
ภายในภาคเดียวกันมีฝน อยูในเกณฑแปานกลาง ในชวงระหวางปี ๒๕๕๖  – ๒๕๖๐ ปริมาณน้ําฝนจะอยูในชวง 
๑,๒๘๗.๙ - ๓,๐๙๕.๒ มิลลิเมตร โดยมีคาเฉลี่ยปริมาณน้ําฝนในรอบ ๕ ปี อยูที่ ๑,๗๘๑.๓ มิลลิเมตร มีฝนตกเฉลี่ย 
๑๔๕ วัน ปีที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดได ๓,๐๙๕.๒ มิลลิเมตร มีฝนตก ๑๗๘ วัน ปีที่มีฝนตกนอยที่สุด 
คือ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ วัดปริมาณได ๑,๒๘๗.๓ มิลลิเมตร มีฝนตก ๑๓๑ วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๐ วัดได ๙๘๑.๒ มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกนอยที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธแ ๒๕๕๗ ไมมีฝนตก ปริมาณน้ําฝนสูงที่สุด
ใน ๑ วัน วัดได ๒๑๙.๒ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นจาก ๑,๗๘๑.๔ มิลลิเมตร/ปี ในปี ๒๕๕๙ 
เป็น ๓,๐๙๕.๒ มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด ๑๙๕.๘ มิลลิเมตร/วัน จํานวนวันที่ฝนตกเพ่ิมข้ึน จากปีกอน จาก ๑๓๒ วัน 
เป็น ๑๗๘ วัน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ําฝนลดลงจาก ๒,๐๑๓.๙ มิลลิเมตร/ปี ในปี ๒๕๕๘ 
เป็น ๑,๒๘๗.๙ มิลลิเมตร/ปี ปริมาณฝนสูงสุด ๔๗.๘ มิลลิเมตร/วัน จํานวนฝนที่ลดลงจากปีกอน จาก ๑๓๔ วัน 
เป็น ๑๓๑ วัน 

ตารางท่ี ๑ ปริมาณน้้าฝนปี ๒๕๖๐ 
อ้าเภอ/
เดือน 

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
เมือง ๖๖๓.๕ ๔.๓ ๒๐.๗

๒๐.๗ 
๓๐๖.

๗ 
๑๓๕.๒ ๘๒.๙ ๑๔๕.๐ ๑๐๕.๙ ๑๔๕.๒ ๑๐๕.๙ ๗๑๕.๕ ๑๐๖.๖ ๒,๕๘๑.๔ 

สายบุรี ๘๕๓.๕ ๔๐.๒ ๗๓.๑ ๒๐๕.
๖ 

๑๗๓.๒ ๗๘.๔ ๙๐.๖ ๑๖๔.๗ ๑๕๑.๒ ๑๔๘.๗ ๗๙๓.๑ ๓๔๔.๗ ๓,๑๑๗,๐ 
ยะรัง ๖๒๓.๖ ๕๔.๐ ๓๒.๗ ๑๘๔.

๘ 
๑๖๖.๗ ๑๙๗.๓ ๑๙๙.๗ ๑๓.๓ ๑๓๙.๒ ๑๕๑.๐ ๙๔๐.๕ ๒๓๙.๗ ๒,๗๐๒.๘ 

โคกโพธิ์ ๓๙๑.๙ ๔.๗ ๑๐๐.
๒ 

๓๓๑.
๐ 

๕๔.๕ ๑๓๕.๘ ๑๖๖.๖ ๑๑๔.๗ ๒๘๔.๖ ๑๑๓.๖ ๘๑๖.๐ ๒๓๘.๙ ๒,๗๕๒.๕ 
ปะนาเระ ๘๓๓.๒ ๔.๗ ๒๖.๐ ๑๓๖.

๔ 
๖๑.๐ ๘๓.๒ ๑๓๔.๙ ๑๐๖.๖ ๖๒.๑ ๔๙.๓ ๙๙๘.๔ ๒๓๑.๙ ๒,๗๒๗.๗ 

มายอ ๘๖๔.๕ ๑๖.๑ ๑๑.๗ ๑๗๐.
๔ 

๒๐๒.๘ ๓๒.๑ ๑๑๘.๒ ๑๑๒.๐ ๑๑๓.๖ ๖๗.๒ ๖๕๒.๘ ๑๘๗.๔ ๒,๕๔๘.๘ 
หนองจิก ๖๒๖.๓ ๑๑.๘ ๖๒.๔ ๒๒๕.

๑ 
๑๒๐.๘ ๘๐.๐ ๑๓๓.๖ ๗๕.๗ ๑๒๐.๓ ๗๙.๙ ๙๖๐.๓ ๑๖๗.๙ ๒,๖๖๔.๑ 

ยะหริ่ง ๔๕๗.๘ ๐.๕ ๑๘.๐ ๑๑๓.
๕ 

๗๗.๑ ๑๑๐.๗ ๑๘๑.๖ ๕๔.๑ ๘๒.๔ ๘๓.๔ ๕๕๖.๕ ๑๓๐.๖ ๑,๘๖๖.๒ 
กะพอ ๘๙๘.๙ ๗๗.๙ ๒๗.๖-

งๆ 
๑๘๒.

๐ 
๑๘๒.๔ ๑๖๔.๑ ๒๑๘.๓ ๒๔๗.๕ ๑๓๐.๖ ๒๑๒.๑ ๘๙๔.๐ ๓๖๗.๕ ๓๖๐๒.๙ 

ไมแกน ๑,๒๙๘.
๙ 

๓๔.๕ ๓๑.๗ ๒๙๕.
๖ 

๒๑๑.๖ ๑๑๕.๘ ๑๑๓.๖ ๑๘๐.๔ ๒๒๔.๐ ๑๑๐.๘ ๙๐๑.๗ ๓๙๔.๓ ๓,๙๑๒.๙ 
ทุงยางแดง ๑,๑๒๖.

๕ 
๒๓.๐ ๑๑.๔ ๑๑๐.

๒ 
๑๓๕.๙ ๑๐๔.๗ ๑๒๖.๓ ๗๐.๓ ๑๐๗.๘ ๖๓.๔ ๙๗๕.๐ ๑๙๑.๔ ๓๐๔๕.๙ 

แมลาน ๙๓๑.๘ ๓๘.๗ ๓๓.๐ ๔๒๖.
๒ 

๑๕๓.๗ ๒๐๖.๙ ๑๕๔.๘ ๑๐๑.๑ ๑๕๙.๙ ๗๙.๐ ๗๖๖.๘ ๒๗๙.๐ ๓,๓๓๐.๙ 
สอต.

ปัตตานี 
๕๙๗.๙ ๒๑.๕ ๕๑.๑ ๒๗๘.

๒ 
๑๒๖.๘ ๑๓๕.๔ ๑๗๙.๙ ๑๒๕.๖ ๒๐๐.๑ ๙๔.๐ ๙๘๑.๒ ๓๐๓.๕ ๓,๐๙๕.๒ 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี (ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ๒๕๖๐) 
- อุณหภูมิ เนื่องจากจังหวัดปัตตานีตั้งอยูในคาบสมุทรที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

อยางเต็มที่ คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดผานอาวไทย 



๔ 
 

ทําใหไดรับไอน้ําและความชุมชื้นมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไมสูงมาก  อากาศไมรอนจัดในฤดูรอน และจะมีอากาศเย็นใน
บางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีในคาบ ๓๐ ปี (ปี ๒๕๒๔  – ๒๕๕๓) มีคาอยูที่ ๒๗.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย ๓๒ .๒ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๓.๓  องศาเซลเซียส  สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 
๒๗.๔๙ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒.๕๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๔.๑๑ องศาเซลเซียส  

๑.๓ การปกครองและประชากร 
 ๑. ๓.๑ การปกครอง  จังหวัดปัตตานี ไดแบงหนวยการปกครองออกเป็น ๑๒ อําเภอ ๑๑๕ ตําบล  ๖๔๒ 
หมูบาน โดยมีหนวยการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง 
(เทศบาลเมืองปัตตาน ีและเทศบาลเมืองตะลุบัน) เทศบาลตําบล ๑๕ แหง องคแการบริหารสวนตําบล ๙๗ แหง 

ตารางท่ี ๒ ขนาดพื้นที่และหน่วยการปกครองจังหวัดปัตตานี  

อ้าเภอ 
เนื้อที่  

(ตร.กม.) 
ต้าบล  หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน 

ร้อยละของ 
พื้นที่จังหวัด 

ระยะห่างจาก
จังหวัด (กม.) 

๑.เมืองปัตตานี ๙๖.๘๓๗ ๑๓ ๖๖ ๙ ๒ ๑๙ ๔.๙๙ ๐.๐๕ 

๒. ยะรัง ๑๘๓.๙๕๒ ๑๒ ๗๒ ๑๒ ๑ - ๙.๔๘ ๑๕ 

๓. หนองจิก ๒๓๑.๕๒๖ ๑๒ ๗๖ ๑๑ ๒ - ๑๑.๙๓ ๘ 

๔. โคกโพธิ์ ๓๓๙.๔๑๔ ๑๒ ๘๒ ๑๒ ๓ - ๑๗.๔๙ ๒๖ 

๕. ยะหริ่ง ๑๙๖.๘๒๙ ๑๘ ๘๑ ๑๔ ๔ - ๑๐.๑๔ ๑๔ 

๖. ปะนาเระ ๑๔๔.๐๕๘ ๑๐ ๕๓ ๘ ๒ - ๗.๔๒ ๔๓ 

๗. มายอ ๒๑๖.๑๓๖ ๑๓ ๕๙ ๑๐ ๑ - ๑๑.๑๔ ๒๙ 

๘. สายบุรี ๑๗๘.๔๒๔ ๑๑ ๖๔ ๘ ๒ ๒๐ ๙.๒๐ ๕๐ 

๙. ไมแกน ๕๕.๒๐๑ ๔ ๑๗ ๓ - - ๒.๘๔ ๖๕ 

๑๐. ทุงยางแดง ๑๑๔.๙๗๐ ๔ ๒๓ ๔ - - ๕.๙๓ ๔๕ 

๑๑. กะพอ ๙๓.๘๑๕ ๓ ๒๗ ๓ - - ๔.๘๓ ๖๘ 

๑๒. แมลาน ๘๙.๑๙๔ ๓ ๒๒ ๓ - - ๔.๖๐ ๓๐ 

รวม ๑,๙๔๐.๓๕๖ ๑๑๕ ๖๔๒ ๙๗ ๑๗ ๓๙ ๑๐๐ - 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

 



๕ 
 

 โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด 
  การจัดองคแกรราชการบริหารสวนภูมิภาค มีหนวยงานที่อยูในความควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด 
คือ สวนราชการตางๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน 
  หนวยงานในจังหวัดปัตตานี ประกอบดวย หนวยงานผูแทนกระทรวงทุกกระทรวง ยกเวน ๒ กระทรวง 
ที่ไมมีหนวยงานผูแทนกระทรวงในจังหวัด คือ กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี
หนวยงานที่มีท่ีตั้งสํานักงานในจังหวัดปัตตานี จําแนกได ๕ ประเภท ดังนี้ 

๑. หนวยงานสวนภูมิภาค จํานวน ๓๓ หนวยงาน อยูในการกํากับควบคุมดูแลของผูวาราชการจังหวัด 
๒. หนวยงานสวนกลาง จํานวน ๖๖ หนวยงาน ขึ้นตรงตอสวนกลาง (กรมตนสังกัด) 
๓. หนวยงานสวนทองถิ่น จํานวน ๑๑๕  หนวยงาน ประกอบดวย องคแการบริหารสวนจังหวัด ๑  แหง   
    เทศบาล ๑๗ แหง องคแการบริหารสวนตําบล ๙๗ แหง 
๔. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  จํานวน  ๑๘  หนวยงาน 
๕. หนวยงานอิสระ  จํานวน ๙  หนวยงาน 
ประชากร ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๗๑๘,๐๗๗  คน เป็นชาย ๓๕๕,๔๒๔  คน 

เป็นหญิง ๓๖๒,๖๕๓ คน อําเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี จํานวน ๑๓๔,๔๐๗ คน รองลงมา
ไดแก อําเภอยะรัง จํานวน ๙๔,๒๔๔  คน และอําเภอยะหริ่ง จํานวน ๘๘, ๔๐๓ คน อัตราความหนาแนนของ
ประชากรของจังหวัดปัตตานี เทากับ ๓๖๘ คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีมีความหนาแนนของประชากรมากที่สุด 
คือ อําเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย ๑,๓๗๔ คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก อําเภอยะรัง มีอัตราเฉลี่ย 
๕๐๙ คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอยะหริ่ง มีอัตราเฉลี่ย ๔๔๘ คน/ตารางกิโลเมตร และอําเภอที่มีความหนาแนนของ
ประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอแมลาน มีอัตราเฉลี่ย ๑๙๐ คน/ตารางกิโลเมตร  

ตารางท่ี ๓ แสดงจ้านวนประชากรรายอ้าเภอในปี ๒๕๖๑ 

ล้าดับที่ อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑. อําเภอเมืองปัตตานี ๖๔,๙๑๐ ๖๙,๔๙๗ ๑๓๔,๔๐๗ ๔๕,๑๓๐ 

๒. อําเภอโคกโพธิ์ ๓๓,๔๔๒ ๓๕,๑๑๔ ๖๘,๕๕๖ ๒๐,๒๘๖ 

๓. อําเภอหนองจิก ๔๒,๖๘๔ ๓๘,๗๕๓ ๘๑,๔๓๗ ๑๙,๙๘๖ 

๔. อําเภอปะนาเระ ๒๒,๙๕๓ ๒๓,๗๕๑ ๔๖,๗๐๔ ๑๑,๗๘๘ 

๕. อําเภอมายอ ๓๐,๐๖๗ ๓๐,๘๘๓ ๖๐,๙๕๐ ๑๓,๓๕๖ 

๖. อําเภอทุงยางแดง ๑๑,๙๔๐ ๑๒,๔๑๐ ๒๔,๓๕๐ ๕,๕๗๐ 

๗. อําเภอสายบุรี ๓๔,๕๑๕ ๓๕,๙๙๗ ๗๐,๕๑๒ ๑๗,๒๒๓ 



๖ 
 

ล้าดับที่ อ้าเภอ 
จ้านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๘. อําเภอไมแกน ๖,๓๒๓ ๖,๕๐๐ ๑๒,๘๒๓ ๓,๒๔๖ 

๙. อําเภอยะหริ่ง ๔๓,๙๐๐ ๔๔,๕๐๓ ๘๘,๔๐๓ ๑๙,๗๘๓ 

๑๐. อําเภอยะรัง ๔๗,๑๓๑ ๔๗,๑๑๓ ๙๔,๒๔๔ ๒๑,๘๘๕ 

๑๑. อําเภอกะพอ ๙,๑๘๕ ๙,๔๐๕ ๑๘,๕๙๐ ๔,๒๖๐ 

๑๒. อําเภอแมลาน ๘,๓๗๔ ๘,๗๒๗ ๑๗,๑๐๑ ๔,๒๗๖ 

รวม ๓๕๕,๔๒๔ ๓๖๒,๖๕๓ ๗๑๘,๐๗๗ ๑๘๖,๗๘๙ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี  ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจ้านวนประชากรจังหวัดปัตตานีในห้วงเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

0 200,000 400,000 600,000 800,000

       

 
จากแผนภูมิจังหวัดแสดงจํานวนประชากร พบวา แนวโนมอัตราจํานวนประชากรในหวงเวลา ๓ ปี ตั้งแต  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึนทุกปี สืบเนื่องมาจากอัตราการเกิดท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร  และอัตราการ
ยายเขาของประชากร 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี  ขอมูล ณ ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

 



๗ 
 

๑.๔ ลักษณะทางสังคม  
๑.๔.๑  สภาพการณ์ด้านสุขภาพ  

ดานบริการดานสาธารณสุข 
 สถานบริการและหนวยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๔๖๖ เตียง 
จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง จํานวน ๓ แหง (รพ.สายบุรี รพ.โคกโพธิ์ รพ.ยะหริ่ง) โรงพยาบาล
ขนาด ๓๐ เตียง จํานวน ๘ แหง (รพ.หนองจิก รพ.ปะนาเระ รพ.มายอ รพ.ทุงยางแดง รพ.ไมแกน รพ.ยะรัง รพ.กะพอ 
รพ.แมลาน) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๑๒๙ แหง ศูนยแแพทยแชุมชน ๓ แหง โรงพยาบาลธัญญารักษแปัตตานี 
๑ แหง ศูนยแบริการสาธารณสุขของเทศบาล ๑ แหง และโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืน ๑ แหง คือ       
รพ.คายอิงคยุทธบริหาร คลินิกเอกชน จํานวน ๑๑๗ แหง และรานขายยาและผลิตยา จํานวน ๗๓ แหง  

ตารางท่ี ๔ พื้นที่รับผิดชอบและสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๐ 

อ้าเภอ 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต้าบล อบต 
อบจ./เทศบาล
เมือง/เทศบาล

ต้าบล 

รพ.สต./
ศสม./ 
PCU 

รพ./ขนาดเตียง
จริง/เตียงขึ้น

ทะเบียน 
เมือง ๖๖/๑๘ ๑๓ ๙ ๑/๑/๑ ๑๐/๒/- (S)/๕๐๔/๔๐๕ 

โคกโพธิ์ ๘๒ ๑๒ ๑๑ -/-/๓ ๑๒/-/๑ (F๑)/๑๐๔/๓๐ 
หนองจิก ๗๖ ๑๒ ๑๑ -/-/๒ ๑๕/-/- (F๒)/๔๔/๓๐ 
ปะนาเระ ๕๓ ๑๐ ๘ -/-/๒ ๑๔/-/๑ (F๒)/๓๘/๓๐ 

มายอ ๕๙ ๑๓ ๑๐ -/-/๑ ๑๓/-/๑ (F๒)/๔๒/๓๐ 
ทุงยางแดง ๒๓ ๔ ๔ -/-/- ๓/-/๑ (F๒)/๓๐/๓๐ 

สายบุรี ๖๔/๒๐ ๑๑ ๘ -/๑/๑ ๑๓/๑ (M๒)/๗๓/๖๐ 
ไมแกน ๑๗ ๔ ๓ -/-/- ๕/-/๑ (F๒)/๓๐/๓๐ 
ยะหริ่ง ๘๑ ๑๘ ๑๔ -/-/๔ ๑๘/-/๑ (F๒)/๖๒/๓๐ 
ยะรัง ๗๒ ๑๒ ๑๒ -/-/๑ ๑๕/-/๑ (F๒)/๔๙/๓๐ 
กะพอ ๒๗ ๓ ๓ -/-/- ๖/-/๑ (F๒)/๓๒/๓๐ 
แมลาน ๒๒ ๓ ๓ -/-/- ๕/-/๑ (F๒)/๒๒/๓๐ 
รวม ๖๔๒/๓๘ ๑๑๕ ๙๖ ๑/๒/๑๕ ๑๒๙/๓/๑๐ /๑,๐๒๖/๔๖๕ 

 
ที่มา : องคแกรปกครองทองถิ่นจังหวัดปัตตานี  และกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรแสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข 
         จังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

หมายเหตุ : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๒ แหง  ไมสามารถเปิดทําการไดเนื่องจากถูกเผา ๑) รพ.สต.โต฿ะแน     
               (เปิดบริการที่ รพ.สต.อุแตบือราแง) อ.กะพอ  ๒) รพ.สต.จลาโก (เปิดบริการที่ รพ.สต.มะนังดาลํา) อ.สายบุรี 



๘ 
 

ตารางท่ี ๕ จ้านวนคลินิกเอกชน/ร้านขายยาและสถานที่ผลิตยา จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๐ 
ข้อมูลสถานบริการ แห่ง ข้อมูลสถานบริการ แห่ง 

คลินิกเอกชน  (รวม) ๑๑๗ - คลินิกการแพทยแแผนไทยและการแพทยแประยุกตแ ๑ 
 - สาขาเวชกรรม ๔๙ - สหคลินิก ๒ 
 - ทันตกรรมชั้น ๑ ๑๔ ร้านขายยา/สถานที่ผลิตยา(รวม) ๗๓ 
 - ผดุงครรภแ ชั้น ๑ ๓๗  - แผนปัจจุบัน (ขย.๑) ๔๘ 
 - ผดุงครรภแ ชั้น ๒ ๖  - แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.๒) ๑๔ 
 - เทคนิคการแพทยแ ๕  - แผนโบราณ ( ขยบ.) ๖ 
 - กายภาพบําบัด ๓  - สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ๓ 

  - สถานที่ผลิตและนําสั่งยาแผนโบราณ ๒ 
ที่มา : กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ตารางท่ี ๖ การวิเคราะห์การให้บริการรักษาพยาบาล ด้วยค่าอัตราการครองเตียงและค่า Case Mix Index (CMI) ปี ๒๕๖๐ 

โรงพยาบาล 
รพ./ขนาด 
(เตียงจริง) 
Active bed 

เกณฑ์ 
CMI 

จ้านวน
ผู้ปุวยใน 

จ้านวน 
วันนอน 

อัตราการครอง
เตียง             

(ค่า ๘๐-๑๐๐) 
SUM AdjRW 

ค่า CMI  
(รวมทุก
ประเภท) 

ปัตตานี (S) / ๕๐๔ ๑.๒ ๓๑,๕๓๙ ๑๘๓,๖๙๒ ๑๐๒.๓๘ ๔๑,๕๔๓.๑๗ ๑.๓๒ 
โคกโพธิ์ (F๑)/๑๐๔ ๐.๖ ๖,๓๒๘ ๒๒,๑๐๔ ๕๘.๒๓ ๓,๒๓๔.๘๗ ๐.๕๑ 
หนองจิก (F๒)/๔๔ ๐.๖ ๓๘๙๒ ๑๑,๔๔๖ ๗๑.๒๗ ๑๗๖๗.๖๘ ๐.๕๑ 
ปะนาเระ (F๒)/๓๘ ๐.๖ ๒,๕๓๑ ๗,๑๕๑ ๕๑.๕๖ ๑,๘๑๘.๒๒ ๐.๔๗ 

มายอ (F๒)/๔๒ ๐.๖ ๔,๒๗๒ ๑๒,๖๓๕ ๘๒.๔๒ ๒,๐๐๙.๕๕ ๐.๔๗ 
ทุงยางแดง (F๒)/๓๐ ๐.๖ ๒,๘๐๘ ๗,๗๑๙ ๗๐.๔๙ ๑,๔๒๐.๕๗ ๐.๕๑ 

สายบุรี (M๒)/๗๓ ๐.๘ ๗,๐๐๔ ๒๔,๗๘๖ ๙๓.๐๒ ๔,๖๑๗.๗๔ ๐.๖๖ 
ไมแกน (F๒)/๓๐ ๐.๖ ๑,๖๕๕ ๕,๗๗๕ ๕๒.๗๔ ๗๒๕.๒๒๑ ๐.๔๔ 
ยะหริ่ง (F๒)/๖๒ ๐.๖ ๕,๖๒๐ ๑๘,๙๑๐ ๘๓.๕๖ ๒,๘๓๔.๗๓ ๐.๕ 
ยะรัง (F๒)/๔๙ ๐.๖ ๕,๙๕๔ ๑๙,๒๗๑ ๑๐๗.๗๕ ๒,๗๖๗.๔๒ ๐.๔๖ 
กะพอ (F๒)/๓๒ ๐.๖ ๒,๕๐๔ ๘,๑๒๐ ๖๙.๕๒ ๑๒๙๐.๓๑ ๐.๕๒ 
แมลาน (F๒)/๑๘ ๐.๖ ๑,๖๙๘ ๕,๐๘๘ ๗๗.๔๔ ๗๗๐.๒๑๒๘ ๐.๔๕ 
รวม ๑,๐๒๖  ๗๕,๘๐๕ ๓๒๖,๖๙๗ ๘๗.๒๔   

ที่มา : โปรแกรมวิเคราะหแศักยภาพการจัดบริการผูปุวยใน ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 



๙ 
 

ตาราง ๗ สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร ปี ๒๕๖๐ 

ที่มา : งานการเจาหนาที่ (ขอมูล เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ประชากรจากฐาน ๔๓ แฟูม ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๑.๔.๒ การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘  มีการจัดการศึกษาแบงออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษากอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
นอกจากนี้ มีหนวยงานตางสังกัดที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ,๒,๓ รวมจัดการศึกษา 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ้าเภอ 

ต้าแหน่ง 
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จพ.สาธารณสุข จพ.ทันตฯ 

จ้านว
น 

สัดส่วน  
: ปชก. 

จ้านวน 
สัดส่วน  
: ปชก. 

จ้านวน 
สัดส่วน  
: ปชก. 

จ้านวน 
สัดส่วน : 

ปชก. 
จ้านว

น 
สัดส่วน  
: ปชก. 

จ้านว
น 

สัดส่วน 
: ปชก. 

เมือง ๖๖ ๑  :  ๑๗๓๒ ๑๑ ๑  :  ๑๐๓๙๑ ๒๘ ๑  :  ๔๐๘๒ ๕๕๐ ๑  :  ๒๐๘ ๕๒ ๑  :  ๒๑๙๘ ๒๑ ๑  :  ๕๔๔๓ 
โคกโพธิ์ ๖ ๑   :  ๑๐๒๒๕ ๗ ๑  :  ๘๗๖๕ ๗ ๑  :  ๘๗๖๕ ๑๘๔ ๑  : ๓๓๓ ๔๒ ๑  :  ๑๔๖๑ ๑๒ ๑  :  ๕๑๑๓ 

หนองจิก ๔ ๑  :  ๑๖๕๒๕ ๔ ๑  :  ๑๖๕๒๕ ๖ ๑  :  ๑๑๐๑๗ ๑๑๔ ๑  :  ๕๘๐ ๕๗ ๑  :  ๑๑๖๐ ๖ ๑  :  ๑๑๐๑๗ 
ปะนาเระ ๔ ๑  :  ๑๐๔๗๖ ๓ ๑  :  ๑๓๙๖๘ ๓ ๑  :  ๑๓๙๖๘ ๑๑๘ ๑  :  ๓๕๕ ๔๒ ๑  :  ๙๙๘ ๕ ๑  :  ๘๓๘๑ 
มายอ ๔ ๑  :  ๑๓๒๗๙ ๕ ๑  :  ๑๐๖๒๓ ๕ ๑  :  ๑๐๖๒๓ ๖๑ ๑  :  ๘๗๑ ๔๙ ๑  :  ๑๐๘๔ ๓ ๑  :  ๑๗๗๐๖ 

ทุงยางแดง ๓ ๑  :  ๖๖๙๖ ๒ ๑  :  ๑๐๐๔๔ ๓ ๑  :  ๖๖๙๖ ๗๘ ๑  :  ๒๕๘ ๑๙ ๑  :  ๑๐๕๗ ๓ ๑  :  ๖๖๙๖ 
สายบุรี ๑๒ ๑  :  ๕๓๔๙ ๕ ๑  :  ๑๒๘๓๘ ๘ ๑  :  ๘๐๒๔ ๑๔๐ ๑  :  ๔๕๙ ๔๗ ๑  :  ๑๓๖๖ ๕ ๑  :  ๑๒๘๓๘ 
ไมแกน ๓ ๑  :   ๓๔๙๓ ๒ ๑  :  ๕๒๔๐ ๓ ๑  :  ๓๔๙๓ ๖๔ ๑  :  ๑๖๔ ๒๓ ๑  :  ๔๕๖ ๓ ๑  :  ๓๔๙๓ 
ยะหริ่ง ๙ ๑  :   ๘๘๑๙ ๕ ๑  :  ๑๕๘๗๔ ๖ ๑  :  ๑๓๒๒๘ ๑๕๓ ๑  :  ๕๑๙ ๖๗ ๑  :  ๑๑๘๕ ๒๐ ๑  :  ๓๙๖๙ 
ยะรัง ๗ ๑  :  ๑๑๗๗๗ ๔ ๑  :  ๒๐๖๑๐ ๖ ๑  :  ๑๓๗๔๐ ๑๒๘ ๑  :  ๖๔๔ ๖๒ ๑:๑๓๓๐ ๕ ๑  :  ๑๖๔๘๘ 
กะพอ ๓ ๑  :  ๕๒๙๓ ๒ ๑  :  ๗๙๔๐ ๓ ๑  :  ๕๒๙๓ ๒๗ ๑  :  ๕๘๘ ๒๘ ๑  :  ๕๖๗ ๔ ๑  :  ๓๙๗๐ 
แมลาน ๒ ๑  :  ๗๐๘๕ ๒ ๑  :  ๗๐๘๕ ๓ ๑  :  ๔๗๒๓ ๖๕ ๑  :  ๒๑๘ ๒๓ ๑  :  ๖๑๖ ๓ ๑  :  ๔๗๒๓ 
รวม ๑๒๓ ๑ : ๕๐๖๘ ๕๒ ๑ : ๑๑๙๘๘ ๘๑ ๑ : ๗๖๙๖ ๑๖๘๒ ๑ : ๓๗๑ ๕๑๑ ๑  : ๑๒๒๐ ๙๐ ๑ : ๖๙๒๗ 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๘ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
สังกัด จ้านวนโรงเรียน/สถานศึกษา จ้านวนครู จ้านวนนักเรียน 

๑. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ 

๓๑๘ ๔,๓๓๖ ๕๙,๑๕๗ 

๒. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

๑๗ ๖๒๗ ๙,๑๕๔ 

๓. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน    
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       ๖๔ ๑,๗๙๗ ๒๖,๙๕๒ 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคูศาสนา ๖๔ ๕,๑๙๕ ๖๐,๘๒๖ 
- โรงเรียนสอนศาสนาอยางเดียว ๒๙ ๖๔ ๑,๒๑๑ 
- สถาบันศึกษาปอเนาะ  ๒๔๘ ๗๑๐ ๑๗,๐๓๓ 
- ศูนยแการศึกษาอิสลาม 
  ประจํามัสยิด (ตาดีกา)      

๖๓๙ ๔,๗๕๑ ๕๐,๔๙๖ 

๔. สังกัดกรมอาชีวศึกษา ๖ ๘๖๘ ๖,๖๐๙ 
๕. สังกัดอุดมศึกษา ๗ ๓๗๕ ๘,๓๓๙ 
๖. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๒ ๑๕๕ ๘๘๔ 
๗. สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๖ ๔๓๔ ๖,๑๒๕ 
๘. สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๔ 

๑ ๑๕ ๗๒ 

๙. สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๒ ๔๑๔ ๒๐,๓๖๐ 

รวม ๑,๔๒๓ ๑๙,๗๔๑ ๒๖๗,๒๑๘ 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
 

๑.๔.๓ การนับถือศาสนาและศาสนสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น ๗๑๓,๗๔๔ คน 
ประชากรสวนใหญในจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน ๕๗๗,๘๑๑  คน คิดเป็นรอยละ ๘๖ .๒๕ 
รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ จํานวน ๙๑,๗๙๑ คน คิดเป็นรอยละ ๑๓ .๗๐ และนับถือศาสนาคริสตแ /อ่ืนๆ จํานวน        
๓๕๙ คน คิดเป็นรอยละ ๐ .๐๕  มีมัสยิด จํานวน  ๖๗๕ แหง วัด จํานวน ๘๓ แหง ที่พักสงฆแ จํานวน ๙ แหง        
และโบสถแคริสตแ จํานวน ๕ แหง 

 
 



๑๑ 
 

ตารางท่ี ๙ การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 
ปี พ.ศ. 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต/์อ่ืน ๆ 
จ้านวน 

ประชากร 
ร้อยละ จ้านวน 

ประชากร 
ร้อยละ จ้านวน 

ประชากร 
ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๘๐,๘๙๘ ๑๒.๓๙ ๕๗๒๐๐๘ ๘๗.๖๐ ๕๕ ๐.๐๑ 
๒๕๕๘ ๘๔,๑๐๗ ๑๒.๗๒ ๕๗๖,๙๑๐ ๘๗.๒๕ ๒๐๑ ๐.๐๓ 
๒๕๕๙ ๙๑,๗๙๑ ๑๓.๗๐ ๕๗๗,๘๑๑ ๘๖.๒๕ ๓๕๙ ๐.๐๕ 

 
ที่มา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  ขอมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๑๐   แสดงการนับถือศาสนาและศาสนสถานจังหวัดปัตตานี (แยกตามรายอ้าเภอ) 
 

 
อ้าเภอ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อ่ืน  ๆ จ้านวนศาสนสถาน 
ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ วัด ที่พัก

สงฆ์ 
มัสยิด(จด
ทะเบียน) 

โบสถ์
คริสต์ 

๑. เมืองปัตตานี ๒๓,๓๒๐ ๑๘.๕๙ ๑๐๑,๗๘๘ ๘๑.๑๓ ๓๕๖ ๐.๒๘ ๗ ๑ ๖๖ ๖ 
๒. หนองจิก ๘,๘๔๑ ๑๒.๐๘ ๖๔,๓๗๖ ๙๗.๙๒ - - ๖ - ๗๙ - 
๓. โคกโพธิ์ ๒๖,๐๙๘ ๗๐.๙๙ ๔๐,๐๔๒ ๒๙.๐๑ - - ๒๔  ๑ ๖๐ - 
๔. ยะรัง ๑,๗๕๐ ๒.๐๐ ๘๕,๘๔๐ ๙๘.๐๐ - - ๕ - ๑๐๗ - 
๕. ยะหริ่ง ๔,๖๓๙ ๕.๖๑ ๗๘,๑๕๕ ๙๔.๓๙ - - ๗ - ๙๑ - 
๖. มายอ ๑,๐๐๕ ๒.๐๐ ๕๕,๖๕๕ ๙๘.๐๐ - - ๒ ๑ ๖๘ - 
๗. สายบุรี ๗.๓๑๙ ๑๑.๐๒ ๕๙,๑๐๑ ๘๘.๙๘ - - ๙ ๒ ๗๘ - 
๘. ปะนาเระ ๙,๔๖๒ ๒๑.๐๙ ๓๕,๓๙๘ ๗๘.๙๐ ๓ ๐.๐๑ ๑๕ - ๓๖ - 
๙. ไมแกน ๓,๑๗๑ ๒๖.๕๓ ๘,๗๘๐ ๗๓.๔๓ - - ๔ - ๑๘ ๑ 
๑๐. กะพอ ๘๓๑ ๔.๘๗ ๑๖,๖๒๔ ๙๕.๑๓ - - - ๑ ๒๖ - 
๑๑. ทุงยางแดง ๔๐ ๐.๑๘ ๒๑,๙๖๙ ๙๙.๘๒ - - - ๑ ๒๙ - 
๑๒. แมลาน ๕,๓๑๕ ๓๗.๖๒ ๑๐,๔๕๙ ๖๒.๓๘ - - ๖ ๑ ๑๗ - 

รวม ๙๑,๗๙๑ ๑๓.๗๐ ๕๗๗,๘๑๑ ๘๖.๒๕ ๓๕๙ ๐.๐๕ ๘๕ ๘ ๖๗๕ ๗ 
ที่มา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 



๑๒ 
 

๑.๕  โครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑. ๕.๑ ไฟฟ้า  จังหวัดปัตตานีมีสํานักงานการไฟฟูา ๒ สํานักงาน คือ ๑) สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาค
จังหวัดปัตตานี รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอเมืองปัตตานี ยะรัง ยะหริ่ง โคกโพธิ์ หนองจิก และแมลาน และ ๒) สํานักงาน
การไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอสายบุรี รับผิดชอบพื้นท่ีอําเภอสายบุรี ปะนาเระ มายอ ทุงยางแดง ไมแกน กะพอ     
มีที่ทําการไฟฟูาทั้งหมด ๑๒ แหง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชกระแสไฟฟูาทั้งสิ้น ๕๑๙,๔๙๕,๔๗๔.๗๑ หนวย และมีจํานวน
ผูใชไฟฟูาทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๔๐ ราย มีการใชกระแสไฟฟูาในพ้ืนที่ควบคุม กฟภ.ปัตตานี จํานวน ๔๑๒,๖๔๔,๘๓๘.๘๓ หนวย 
จํานวนผูใชไฟฟูา ๑๑๕,๗๕๕ ราย และการใชกระแสไฟฟูาในพ้ืนที่ควบคุมกฟอ.สายบุรี จํานวน ๑๐๖,๘๕๐,๖๓๕.๘๘ หนวย 
จํานวนผูใชไฟฟูา ๖๓,๑๘๕ ราย 

ตารางท่ี ๑๑ จ้านวนผู้ใช้ไฟฟูาแยกตามอ้าเภอ 
 

อ้าเภอ 
จ้านวนผู้ใช้

ไฟฟูา  
(ราย) 

การจ้าหน่ายกระแสไฟฟูา (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) Electricity sales (Gwh.)  
District รวม 

Total 
ที่อยู่อาศัย 
Residential 

สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน  ๆ
 

กฟภ.ปัตตานี ๔๑,๐๒๔.๐๐ ๒๓๘,๐๐๕,๙๗๑.๒๖ ๖๔,๙๔๖,๐๘๓.๔๗ ๑๖๐,๔๖๗,๙๕๒.๙๙ ๑๐,๒๕๘,๕๙๘.๗๐ ๒,๓๓๓,๓๓๖.๑๐ Total 

กฟส.หนองจิก ๒๐,๐๕๖.๐๐ ๗๗,๑๓๙,๖๕๖.๔๒ ๑๙,๕๔๖,๘๓๕.๘๒ ๕๓,๓๕๒,๐๐๕.๐๘ ๔,๐๓๔,๕๓๑.๒๒ ๒๐๖,๒๘๔.๓๐  
กฟส.โคกโพธแ ๑๗,๒๐๖.๐๐ ๓๓,๗๑๑,๑๙๒.๐๒ ๑๙,๔๓๙,๖๗๕.๕๐ ๑๐,๔๓๕,๗๑๒.๗๙ ๓,๕๑๕,๕๑๓.๗๓ ๓๒๐,๒๙๐.๐๐  
กฟย.ยะหริ่ง ๑๑,๑๗๓.๐๐ ๒๑,๒๑๒,๘๔๐.๔๗ ๑๒,๓๓๗, ๘๙๗.๑๐ ๖,๙๙๒,๕๘๗.๑๓ ๑,๖๘๑,๑๔๑.๒๔ ๒๐๑,๒๑๕.๐๐  
กฟย.ยะรัง ๑๘,๙๔๕.๐๐ ๓๑,๓๙๙,๒๒๔.๓๕ ๑๘,๙๕๙,๓๘๕.๑๐ ๙,๓๗๗,๓๖๙.๗๒ ๒,๘๘๓,๙๓๖.๕๓ ๑๗๘,๕๓๓.๐๐  

กฟย.แมลาน ๗,๓๕๑.๐๐ ๑๑,๑๗๕,๙๕๔.๓๑ ๗,๓๓๑,๓๕๔.๕๕ ๒,๙๐๓,๐๘๗.๔๙ ๙๑๖,๐๖๐.๓๑ ๒๕,๔๕๑.๙๖  
กฟอ.สายบุรี ๑๖,๘๒๔ ๓๐,๙๕๖,๖๘๗.๑๙ ๑๘,๒๑๙,๖๓๓.๗๐ ๑๐,๒๖๕,๘๗๔.๖๘ ๒,๒๖๖,๕๙๙.๘๑ ๒๐๔,๕๗๙.๐๐  
กฟส.มายอ ๒๓,๘๑๔ ๓๙,๕๔๐,๗๙๖.๘๐ ๒๑,๗๗๔,๗๐๗.๑๐ ๑๔,๔๖๒,๕๑๘.๗๖ ๓,๑๙๒,๔๖๗.๙๔ ๑๑๑,๑๐๓.๐๐  
กฟย.ไมแกน ๔,๖๕๐ ๗,๖๘๙,๐๗๖.๓๑ ๕,๐๗๙,๐๑๔.๐๑ ๑,๗๘๕,๔๒๒.๘๖ ๗๘๗,๙๑๑.๔๔ ๓๙,๗๒๘.๐๐  

กฟย.ปะนาเระ ๗,๓๒๕ ๑๑,๑๗๗,๙๗๑.๓๙ ๗,๐๔๑,๘๖๘.๓๐ ๓,๐๗๕,๕๕๑.๑๓ ๑,๐๒๐,๗๑๙.๙๖ ๓๙,๙๘๐.๐๐  
กฟย.ทุงยางแดง ๖,๐๘๗ ๑๑,๒๔๖,๓๖๕.๕๔ ๕,๕๘๘,๘๖๘.๓๐ ๔,๖๕๙,๒๙๗.๓๒ ๙๗๘,๔๖๕.๙๒ ๑๙,๔๒๕.๐๐  
กฟย.กะพอ ๔,๔๘๕ ๖,๒๓๙,๕๙๐.๖๕ ๓,๙๙๔,๗๘๗.๐๐ ๑,๕๐๒,๐๗๖.๑๔ ๗๓๒,๓๐๒.๕๑ ๑๐,๔๒๕.๐๐  

รวม ๑๗๘,๙๔๐.๐๐ ๕๑๙,๔๙๕,๔๗๔.๗๑ ๒๐๔,๒๖๐,๑๐๙.๙๕ ๒๗๙,๒๗๙,๔๕๖.๐๙ ๓๒,๒๖๘,๒๕๒.๓๑ ๓,๖๘๗.๖๕๖.๓๖  
ที่มา : สํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี และสํานักงานการไฟฟูาสวนภูมิภาคอําเภอสายบุรี  

๑.๕.๒ โทรศัพท ์จังหวัดปัตตานีมีจํานวนเลขหมายโทรศัพทแและอินเตอรแเน็ตที่เปิดใชงาน ณ ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๑ 
ทั้งสิ้น ๑๘,๗๑๐ เลขหมาย แยกเป็นเลขหมายโทรศัพทแพ้ืนฐาน ๘,๙๖๒ เลขหมาย เลขหมายอินเตอรแเน็ต ๙,๗๔๘ เลขหมาย 
ซึ่งในจํานวนเลขหมายทั้งหมด เป็นลูกคาธรรมดาบานพักอาศัย ๑๓ ,๘๑๘ เลขหมาย คิดเป็นรอยละ ๗๓.๘๕ 
รองลงมาเป็นลูกคา สวนราชการ หนวยธุรกิจ และอ่ืนๆ ๔,๘๙๒ เลขหมาย คิดเป็นรอยละ ๒๖.๑๕ 

ที่มา : โทรศัพทแจังหวัดปัตตานี 



๑๓ 
 

๑.๕.๓  ประปา จังหวัดปัตตานีมีหนวยงานหลักท่ีใหบริการประปา จํานวน  ๒ แหง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี     
มีกําลังการผลิตน้ําประปา ๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกแเมตร/วัน ใหบริการผูใชน้ํา จํานวน ๑๒,๘๓๙ ราย  ครอบคลุมเขตเทศบาล
เมืองปัตตานีและพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล ไดแก ผูใชน้ําในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล ตําบลบานา และตําบลตะลุโบะ  อําเภอ
เมืองปัตตานี และสํานักงานการประปาสายบุรี มีกําลังการผลิตน้ําประปา ๒,๒๐๐ - ๒,๓๐๐ ลูกบาศกแเมตร/วัน 
ใหบริการผูใชน้ํา จํานวน ๒,๗๘๐ ราย ใหบริการผูใชน้ําในเขตเทศบาลตะลุบัน และพ้ืนที่บางสวนของตําบลปะเสยะวอ 
ตําบลมะนังดาลํา ตําบลละหาร อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีครัวเรือนที่เขาถึงประปามีเพียงรอยละ ๑๑.๕๕  ต่ํากวา
คาเฉลี่ยประเทศ ๒๐.๔๑  นอกจากนี้ ขอมูลจากทองถิ่น พ้ืนที่จังหวัดปัตตานียังมีการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อใชในการ
อุปโภคบริโภค จํานวน ๔๑๒ บอ และมีระบบประปาหมูบาน จํานวน ๒๗๖ แหง ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคแกร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางไรก็ตาม การใหบริการน้ําประปาของการประปาทั้ง ๒ แหง และประปาหมูบานยังไมครอบคลุม
ครัวเรือนทุกหมูบานชุมชน โดยมีอัตราการครอบคลุมการใหบริการ รอยละ ๓๘.๖๐ ซึ่งใกลเคียงกับจังหวัดยะลา และ
นราธิวาส ที่มีอัตราการครอบคลุมรอยละ ๓๗.๘ และ ๓๖.๗ ตามลําดับ 

ที่มา : สํานักงานเทศบาลเมืองปัตตานี,สํานักงานการประปาสายบุรี,สํานักงานการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปัตตานี 

๑.๕.๔ การคมนาคมขนส่ง  ประกอบดวย 
 ถนน จังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่กอสรางแลวเสร็จ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

ชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงปัตตานี รวมทั้งสิ้น ๙๒๓.๐๒๔ กม . โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวง
ทางหลวงชนบทปัตตานี ๕๘๐,๑๙๒ กม. เป็นถนนลาดยาง ๕๗๙,๕๖ กม.  เป็นถนนคอนกรีต ๐.๖๓๒ กม. และเป็น
ถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปัตตานี ๓๔๒.๘๓๒ กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ๓๔๑.๗๓๒ กม.โดยมีถนน
สายหลักท่ีสําคัญเชื่อมตอกับจังหวัดใกลเคียง คือ ถนนทางหลวง สาย ๔๓ เชื่อมตอกับจังหวัดสงขลาถนนสาย ๔๑๐ 
และ ๔๑๘ เชื่อมตอกับจังหวัดยะลา และถนนสาย ๔๒ เชื่อมตอกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนนอยูในสภาพดีใชการไดดี
และมีความสะดวกในการสัญจร 

       ท่ีมา : แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงปัตตานี 

 รถไฟ  จังหวัดปัตตานีมีเสนทางรถไฟวิ่งผานที่อําเภอโคกโพธิ์และอําเภอแมลาน โดยมีสถานีรถไฟ
สําหรับบริการ จํานวน ๖ สถานี คือ สถานีรถไฟปัตตานี (สถานีโคกโพธิ์ ) สถานีนาประดู สถานีวัดชางให ปูายหยุด
รถปุาไร และสถานีคลองทราย 
  สนามบิน  จังหวัดปัตตานีมีสนามบินพาณิชยแ ๑ แหง ขนาดทางวิ่ง ๔๐ x ๑,๔๐๐ เมตร ซึ่งเป็น
สนามบินขนาดกลาง อยูที่อําเภอหนองจิก  ปัจจุบันใชในราชการทหาร สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินจะใช      
ทาอากาศยานนานาชาติหาดใหญ จังหวัดสงขลา และทาอากาศยานจังหวัดนราธิวาส (สนามบินบานทอน)  

 ท่าเทียบเรือ  จังหวัดปัตตานีมีทาเทียบเรือทางทะเลที่สําคัญตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองปัตตานี          
จํานวน ๒ ทา คือ ทาเทียบเรือประมงปัตตานีขององคแการสะพานปลา ทาเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีของกรมเจาทา
(เป็นทาเทียบเรือน้ําลึก)  และท่ีจอดพักเรือของกรมธนารักษแ ซึ่งในอดีตมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอยางมาก 
เนื่องจากมีเรือประมงและเรือบรรทุกสินคาชายฝั่งจากจังหวัดตางๆ ทั้งภาคใตและภาคอ่ืนๆ เขามาขนถายสัตวแน้ํา 



๑๔ 
 

และขนถายสินคา ตลอดจนจอดพักเรือ ปัจจุบันเกิดปัญหาการตื้นเขินของรองน้ํา  ทําใหเรือบรรทุกสินคาและ
เรือประมงขนาด ๑๘๐ ตันกรอส ไมสามารถเขาเทียบทาไดอยางสะดวกและปลอดภัย  

 ไปรษณีย์  จังหวัดปัตตานี มี ๑๓ ที่ทําการไปรษณียแ คือ ที่ทําการไปรษณียแปัตตานี ที่ทําการไปรษณียแ 
รูสะมิแล ที่ทําการไปรษณียแสายบุรี ที่ทําการไปรษณียแโคกโพธิ์ ที่ทําการไปรษณียแปะนาเระ ที่ทําการไปรษณียแมายอ 
ที่ทําการไปรษณียแยะหริ่ง ที่ทําการไปรษณียแยะรัง ที่ทําการไปรษณียแหนองจิก ที่ทําการไปรษณียแนาประดู ที่ทําการ
ไปรษณียแปาลัส ที่ทําการไปรษณียแไมแกน และท่ีทําการไปรษณียแกะพอ (ยกเวนอําเภอแมลาน) ใหบริการ ครอบคลุม
พ้ืนที่ทุกตําบล/หมูบานของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันไดปรับบทบาทมาใหบริการสงสินคาอุปโภคบริโภค ทําใหชองทางการ
ขนสงสินคาและการจําหนายสินคาเพ่ิมข้ึน  

๑.๕.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ         
 ปุาไม้  สภาพปุาสวนใหญของจังหวัดปัตตานีเป็นปุาดิบชื้น ปุาชายเลน และปุาพรุ มีเนื้อที่ปุาตาม

พระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งสิ้น ๙๙,๖๔๘ ไร มีปุาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕,๙๙๕.๓๗๕ ไร 
มีอุทยานแหงชาติ ๒ แหง คือ อุทยานแหงชาติบูโด - สุไหงปาดี มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๑๓,๑๒๕ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่   
๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อําเภอกะพอ เนื้อที่ ๘,๖๐๗ ไร) จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  และอุทยาน
แหงชาติน้ําตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ ๔๓,๔๘๒ ไร ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อําเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ 
๑๖,๓๑๒.๕๐ ไร) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา มีเขตหามลาสัตวแปุา ๑ แหง คือ เขตหามลาสัตวแปุาปุารังไก   

 อ่าวปัตตานี  เป็นมรดกธรรมชาติที่สําคัญท้ังในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางดานประวัติศาสตรแ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณแทางชีวภาพสูงแหงหนึ่งของโลก เป็นพื้นที่ลุมน้ําขัง
ชายฝั่งทะเลที่ควรแกการอนุรักษแจากองคแการสากลเพ่ือการอนุรักษแธรรมชาติและทรัพยากรแหงโลก หรือ IUCN      
ทางประวัติศาสตรแและโบราณคดี อาวปัตตานีถือวาเป็น “อาวประวัติศาสตรแ” เนื่องจากปรากฏหลักฐานนักเดินเรือ
ไดใชเป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซอมแซมเรือ และเป็นที่คาขายแลกเปลี่ยนสินคาของพอคาชาติตางๆ มาตั้งแตสมัย
ลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๒ เมื่อพอคาชาวตะวันตก เชน โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ไดเขามา
คาขาย ตั้งสถานีการคา ทําใหอาวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักอยางกวางขวางและมีทาเรือที่ไดรับความนิยมจาก  
นักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อาวปัตตานีไดอํานวยประโยชนแใหกับชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ             
เชน การประมงพ้ืนบาน การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ทาเทียบเรือเพ่ือการคมนาคมขนสง การพักผอนเพ่ือนันทนาการ    
การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอาวปัตตานี กลาวไดวา อาวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก      
การอนุรักษแและสงเสริมใหเกิดคุณคาแกชุมชนอยางยั่งยืนสืบไป 

 แหล่งน้้าธรรมชาติ  จังหวัดปัตตานีมีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ ซึ่งมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจและการดํารงชีพของประชากร ไดแก แมน้ําปัตตานี แมน้ําสายบุรี คลองทาเรือ  และคลองสุไหงบารู       
และชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี ๑๑๖ กิโลเมตร 

  แหล่งน้้าชลประทาน  จังหวัดปัตตานีมีแหลงน้ําขนาดใหญ ๑ แหง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี  
ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ําเพื่อสงน้ําใหกับพื้นท่ีการเกษตร มีบานระบายน้ํา จํานวน ๗ ชอง สามารถ
ระบายน้ําสูงสุดได ๑,๗๕๐ ลูกบาศกแเมตร/วินาที ทําการบริหารจัดการน้ํารวมกับเขื่อนเก็บกักน้ําบางลางของ    



๑๕ 
 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทย ที่อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาในการจัดสรรน้ําในลุมน้ํา เพ่ือการเกษตร        
การอุปโภค - บริโภค และการรักษาสภาพแวดลอม ใหกับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี ประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ ไร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก (อางเก็บน้ํา) จํานวน ๕ แหง ปริมาณน้ําประมาณ    
๑.๕ ลานลูกบาศกแเมตร เพื่อสนับสนุนการใชน้ําในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  ทรัพยากรดินและการใช้ท่ีดิน  จังหวัดปัตตานีมีเนื้อท่ีทั้งหมด ๑ ,๒๑๒,๗๒๒ ไร กองนโยบายและ
แผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ไดจําแนกประเภทการใชประโยชนแที่ดินไดดังนี้  

 - พ้ืนที่ปุาไม มีเนื้อที่ประมาณ ๗๙,๘๓๒ ไร ประกอบดวยปุาไมผลัดใบ ปุาชายเลน และปุาบึงหรือปุาพรุ   
 - พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ ๙๕๗ ,๖๔๖ ไร ประกอบดวยสวนยางพารา ปาลแมน้ํามัน    

นาขาว ไมยืนตน ไมผลผสม พืชสวน พืชผัก ทุงหญาเลี้ยงสัตวแและชุมชนเลื้ยงสัตวแ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา  
 - พ้ืนที่แหลงน้ํา มีเนื้อที่ประมาณ ๒๘,๕๐๘ ไร ประกอบดวย พื้นที่อางเก็บน้ํา แมน้ํา ลําหวย 

คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ ทะเล บอน้ําในไรนา และคลองชลประทาน 
 - พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๐๙,๓๗๒ ไร ประกอบดวยพื้นที่ชุมชน ที่อยูอาศัย 

ตัวเมือง ยานการคาหมูบานบนพื้นราบ สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ สนามบิน ถนน นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานที่พักผอนหยอนใจ สุสาน ปุาชา 

 - พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ มีเนื้อท่ีประมาณ ๓๗,๓๖๔ ไร ประกอบดวย ทุงหญาธรรมชาติ พื้นที่ลุม 
พ้ืนที่ไมพุมหรือทุงหญาสลับไมพุม เหมืองแร เหมืองเกา และบอขุด บอลูกรัง บอทราย บอดิน พื้นที่ถม นาเกลือ หาดทราย   
ที่มา :  กลุมวิเคราะหแสภาพการใชที่ดิน กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ขอมูลสรุปประเภท  
การใชที่ดินจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ตารางท่ี ๑๒ พื้นที่และจ้านวนเนื้อที่ของปุาสงวน 
ที่ ชื่อปุาสงวน เนื้อที่เดิม (ไร่) เขต ส.ป.ก. 

ที่อยู่ในปุาสงวน 
เขตอุทยาน
แห่งชาติ 

เขตอุทยานฯที่อยู่
ในปุาสงวน 

คงเหลือปุา
สงวนแห่งชาติ 

หมายเหตุ 

๑ ปุาไมแกน ๓,๘๙๒.๓๒ ๑,๑๕๘.๓๐ - - ๒,๗๓๔.๐๒  
๒ ปุาเลนยะหริ่งแปลงที่สอง ๘๖๙.๕๔ - - - ๘๖๙.๕๔   
๓ ปุาเลนยะหริ่งแปลงที่สาม ๔๕๓.๔๗ - - - ๔๕๓.๔๗  
๔ ปุาเลนยะหริ่ง ๖,๒๙๗.๘๑ - - - ๖,๒๙๗.๘๑   
๕ ปุาเลนหนองจิก ๑๒,๕๒๔.๔๖ - - - ๑๒,๕๒๔.๔๖  
๖ ปุาสายโฮ ๕,๙๐๓.๒๙ ๓,๓๔๙.๖๗ - - ๒,๕๕๓.๖๑  
๗ ปุากะรุบ ี ๙,๐๕๖.๒๘ - บูโด - สุไหงปาดี ๘,๑๑๓.๐๐ ๙๔๓.๒๘  

๘ ปุาเขาตูม ๑,๘๙๖.๐๒ - - - ๑,๘๙๖.๐๒  

๙ ปุาเขายีโด฿ะ ๒๙,๓๖๒.๗๕ ๒,๕๔๓.๑๘   ๒๖,๘๑๙.๕๗  

๑๐ ปุาเขาใหญ ๒๔,๑๕๙.๙๐ - น้ําตกทรายขาว ๑๖,๓๐๐.๐๐ ๗,๘๕๙.๙๐  

๑๑ ปุาดอนนา ๔,๘๔๗.๐๔ - - - ๔,๘๔๗.๐๔  

๑๒ ปุาเทือกเขาเปาะยานิ ๑๐,๓๔๔.๑๗ ๑,๙๔๙.๗๒ - - ๘,๓๙๔.๔๕  

๑๓ ปุาบาโงจะลาฆี ๑,๐๕๕.๓๑ ๗๑๔.๓๖ - - ๓๔๐.๙๕  

๑๔ ปุาบูเก฿ะกุง ๑,๓๐๒.๒๘ ๓๖๓.๓๘ - - ๙๓๘.๙๐  

๑๕ ปุาบูเก฿ะตางอ ๑,๑๗๖.๐๓ - - - ๑,๑๗๖.๐๓  

รวมเนื้อที่ ๑๑๓,๑๔๐.๖ ๑๐,๐๗๘.๖๐ - ๒๔,๔๑๓.๐๐ ๗๘,๖๔๙.๐๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 
ที่มา : ศูนยแปุาไมจังหวัดปัตตานี 

๑.๕.๖ การท่องเที่ยว    
 จังหวัดปัตตาน ีเป็นศูนยแรวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากความเจริญรุงเรือง
ทางการปกครองและการคาในอดีต จึงมีการรับเอาอารยธรรมจากชนชาติตางๆ มาผสมผสาน จนเป็นเอกลักษณแ
ทางวัฒนธรรมที่โดดเดนและกลมกลืน 
 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปัตตานีมีมรดกทางประวัติศาสตรแและวัฒนธรรมที่นาศึกษามากมาย  ไดแก 
เมืองโบราณยะรัง เมืองเกากรือเซะ -บานา วังเกาสมัย ๗ หัวเมือง  กริชสกุลชางปัตตานี  จิตรกรรมบนเรือกอและ 
(นาวาแหงจิตวิญญาณ) จิตรกรรมฝาผนังวัดโบราณที่สวยงามวิจิตร จังหวัดปัตตานียังมีศาสนสถานที่สวยงามทรงคุณคา 
ไดแก วัดราษฎรแบูรณะหรือวัดชางให  (วัดหลวงปูุทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ) ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ 
(มัสยิดคูพระราชวังโกตาอีสตานา) มัสยิดดาโต฿ะ (มัสยิดรวมสมัยกับมัสยิดกรือเซะ) มัสยิดกลางปัตตานี (สถาปัตยกรรม
คลายคลึงทัชมาฮาลในอินเดีย) เป็นตน   

เมืองโบราณยะรัง เป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรแที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในภาคใต ตามหลักฐานเอกสาร
เชื่อวาเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณ “ลังกาสุกะ” เป็นเมืองโบราณที่มีผังเมืองรูปวงรีขนาดใหญ พื้นที่ประมาณ    
๙ ตารางกิโลเมตร ลักษณะเมืองมีการสรางทับซอนกันถึง ๓ เมือง คือ เมืองโบราณบานวัด เมืองโบราณบานจาเละ 
และเมืองโบราณบานปราแว  

มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยูริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส สันนิษฐานวาสรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
คือ ระหวาง พ.ศ. ๒๑๒๑ ถึง ๒๑๓๖ กอสรางเป็นแบบเสากลม กออิฐถือปูนแบบตะวันออกกลางมีหลังคาโดม     
ซึ่งยังสรางไมแลวเสร็จ 



๑๘ 
 

มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ตั้งอยูริมถนนสายยะรัง - ปัตตานี  ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เริ่มกอสราง    
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชเวลากอสรางประมาณ  ๙ ปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตแ ทําพิธีเปิดใช  
มัสยิดกลางปัตตานี  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ โครงสรางมัสยิดมีลักษณะสวยงามยิ่ง  ตั้งอยูบนฐาน
รูปทรงคลายกับวิหารที่ทัชมาฮาลของอินเดีย  ตรงกลางเป็นอาคารมียอดโดมขนาดใหญและมีโดมบริวาร  ๔ ทิศ     
มีหอคอยอยูสองขางสูงเดนเป็นสงา และปัจจุบันไดขยายดานขางออกไปทั้ง ๒ ดาน และสรางหออาซานพรอมขยาย
สระน้ําและที่อาบน้ําละหมาด ทําใหดูสงางามยิ่งขึ้น 

ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวหรือศาลเลงจูเกียง เป็นศาลที่ประดิษฐานรูปแกะสลักของเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว  พระ
หมอ เจาแมทับทิม ตั้งอยูที่ถนนอาเนาะร ูอําเภอเมืองปัตตานี ทุกๆ ปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ จะมีงานสมโภชเจา
แมลิ้มกอเหนี่ยว  โดยแหองคแเจาแมฯ ไปตามถนนตางๆ ทั่วเมืองปัตตานี มีการทําพิธีลุยไฟและแหองคแเจาแมฯ      
ลุยน้ําขามแมน้ําปัตตานี ผูคนที่เลื่อมใสศรัทธาจากทั่วสารทิศจะแหมารวมงานกันคับคั่งทุกปี 

วัดชางให  หรือวัดราษฎรแบูรณะ ตั้งอยูริมทางรถไฟสายหาดใหญ - สุไหงโก - ลก หรือทางรถยนตแ         
สายปัตตานี - นาประดู - ยะลา  สรางข้ึนมากวา ๓๐๐ ปี ภายในวิหารมีรูปปั้นหลวงปูุทวดขนาดเทาองคแจริง       
ตามประวัติเลาวา ทานไดแสดงปาฏิหาริยแในครั้งท่ีเดินทางดวยสําเภาไปกรุงศรีอยุธยา ระหวางทางเกิดพายุ ทําให
อาหารและน้ําดื่มถูกลมพัดตกทะเล ทานจึงแสดงปาฏิหาริยแหยอนเทาลงไปในทะเล น้ําในบริเวณนั้นไดกลายเป็นน้ํา
จืด ทําใหชื่อเสียงขจรขยายไปทั่ว ผูมานมัสการยังสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของสถูปมณฑปเจดียแ และ         
หอระฆัง ซึ่งงดงามเป็นอยางยิ่ง 
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ปัตตานีมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจากทะเลจรดขุนเขา 
อาทิ หาดตะโละกาโปรแ หาดแฆแฆ ที่มีโขดหินเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสนหแ แหลมตาชี   
ซึ่งเป็นแหลมที่สามารถสัมผัสแสงแรกและแสงสุดทายของพระอาทิตยแโดยยืนตรงจุดเดียวกัน ตลอดจนสามารถ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบานที่เรียบงาย สําหรับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ปัตตานี มีกิจกรรมการทองไพรเชิง
อนุรักษแพิชิตยอดเขาสันกาลาคีรี ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว กิจกรรม “พายเรือแคนู – ซีคายัก ลายกอและ
ลอดอุโมงคแธรรมชาติกลางปุาชายเลนยะหริ่ง” ณ ศูนยแศึกษาธรรมชาติปุาชายเลนยะหริ่ง 

งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด  ไดแก งานสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวในวันขึ้น 
๑๕ ค่ํา เดือน ๓ ของทุกปี เทศกาลสรงน้ําหลวงปูุทวดวัดชางให ในชวงเทศกาลสงกรานตแของทุกปี ประเพณีชักพระ  
อําเภอโคกโพธิ์ ซึ่งจัดในชวงวันออกพรรษาของทุกปี ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ซึ่งประกอบดวย พิธีการเกิด     
การโกนผมไฟและการเขาสุหนัตหรือมาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอยางหนึ่งของอิสลามท่ีมุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม  

การละเล่นพื้นเมืองท่ีส้าคัญ คือ ดิเกรแฮูลูหรือลิเกฮูลู ร็องเง็ง มะโยง 
อาหารประจ้าถิ่นที่ส้าคัญ คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณแเฉพาะตัวและอรอย ไกกอและ 

สะเต฿ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ขาวยํา โรตีมะตะบะ โรตีปาแย ชาชัก ซัมบูซะ กรือโปฺะ (ขาวเกรียบปลาสด) 
และบูด ู

 



 

 

 

 

 

ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่  
 จังหวัดปัตตานี ประกอบดวย ๑๒ อําเภอ  ดังนี้ 

๑. อ้าเภอเมืองปัตตานี 
ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 

๑. ดานความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยในพ้ืนที่ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยแสิน 

- ขาดความรู ความเขาใจวัฒนธรรมที่ 
แตกตางกัน  
- ประชาชนไมมีความเขมแข็ง 
 
- ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐ
นอย 
- ลดปัญหาการกอเหตุรายรายวัน 
 
- โครงสรางพื้นฐานขาดประสิทธิภาพ 
 
- ไฟฟูาสองสวางไมเพียงพอ 

- สรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 
- สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถ
ดูแลตัวเองได 
- สนับสนุนความพรอมในทุกๆ ดาน 
 
- สงเสริมกิจกรรมสมานฉันทแ ลดความหวาดระแวง
ภาครัฐถึงภาคประชาชน 
- หนวยกําลังทุกภาคสวนรวมกันดูแลพื้นที่ไมใหเกิดเหตุ 
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ 
- ขยายเขตไฟฟูาสองสวางถนน 

๒. ดานสังคม - ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- เยาวชนมีการศึกษาต่ํา 
 
- ปลูกฝังจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางท่ัวถึง 

- สงเสริมกิจกรรมปูองกันปัญหายาเสพติด 
- เพ่ิมมาตรการการปราบปรามในทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 
- ฝึกอาชีพใหเยาวชน 
- จัดกิจกรรมในเยาวชนกลุมเสี่ยง 
- นําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสถาบันครอบครัว 
- สงเสริมการศึกษานอกระบบใหเขมแข็งและเป็น        
ที่สนใจของเยาวชน 
- สงเสริมการเรียนรูดานจริยธรรม 
- สงเสริมการมีสวนรวม ความสามัคคีในสังคม 

๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน - ระบบน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคไม
เพียงพอ 
- น้ําทวมและการระบายน้ําไมดีพอ 

- สรางสถานที่ และระบบกักเก็บน้ําใหเพียงพอ 
 
- สรางและขยายเขตประปาใหทั่วถึง 
- ขุดลอกคู คลอง เพ่ือการระบายน้ํา ในฤดูน้ําทวม      
ใหเพียงพอ 
 



๒๐ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๔. ดานเศรษฐกิจและสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ประมงราคาตกต่ํา 
- ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
- เพ่ิมศักยภาพ และโอกาสของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แกปัญหาดานมลภาวะของประชาชน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี     
ปลอดจากโรคภัย 
- สงเสริมการทองเที่ยว และกีฬา 

- สงเสริมระบบการตลาด 
 
- ใหความรูในการลดตนทุนการผลิต 
- สงเสริมการแปรรูป และพัฒนาผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
- สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมๆ รวมทั้งดาน
วิชาการแกเกษตรกร 
- ใหความรูในการรวมกลุมอาชีพ 
- ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรในการฝึก 
และประกอบอาชีพ 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู เชน การจัดเวทีประชาคม 
การขยายเครือขายศูนยแการเรียนรูของชุมชน การถาย
ถอดความรูจากปราชญแชาวบาน 
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เชน สงเสริมการ
รวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น 
- สงเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรแบบ
ยั่งยืน  
- จัดใหมีและสรางทาเทียบเรือพาณิชยแใหไดมาตรฐาน
ขนาดกลาง เพ่ือการสงออกและนําเขาสินคา 
- พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 
- การบริการดานสาธารณสุขใหทั่วถึงประชาชนทุกกลุม 
 
- สงเสริมความพรอมการทองเที่ยวและการกีฬาอยาง
ถูกตอง 

๕.ดานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 

- การพัฒนาใหสามารถใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
 
- ความไมเป็นระเบียบเรียบรอย 
 
 
- ปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 

- ใหความรูในการใช และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ 
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
- ปรับปรุงภูมิทัศนแใหนาอยู 
- ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอย
สถานที่ตางๆ 
- จัดแนวปูองกันชายฝั่งถูกกัดเซาะในพ้ืนที่ตําบลรูสะมิแล 



๒๑ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
 
- ปัญหาขยะและสิ่งแวดลอม 
- ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
 
- การเกิดน้ําทวมขัง 

บานา ตันหยงลุโละ และบาราโหม 
- จัดระบบบริการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ 
- บริหารจัดการระบบน้ําเพื่อการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 
- ขุดลอก คลองสงน้ํา ใหระบายน้ําไดดี 
- สรางคูระบายน้ํา ใหสามารถระบายน้ําอยางเพียงพอ 

 
๒. อ้าเภอยะหริ่ง  

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑. ดานความปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพยแสิน 
 

- สถานการณแความไมสงบในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเกิดเหตุ
รายวัน สงผลโดยตรงตอความม่ันคงใน
พ้ืนที่ เพราะการทํางานของหนวยงาน
ภาครัฐ มีลักษณะการทํางานในเชิงรับ  
และการบูรณแการระหวางผูที่นับถือ
ศาสนาพุทธ - อิสลามยังทําไมไดดี
เทาท่ีควร ยังคงมีความหวาดระแวง  
ซึ่งกันและกัน ความรวมมือของ
ประชาชนตอภาครัฐในการแกไขปัญหา
ความไมสงบยังมีใหเห็นเป็นสวนนอย 

- เรงดําเนินงานกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธแให
ประชาชนรวมมือกับภาครัฐมากขึ้น ทั้งฝุายปกครอง 
ทหาร และตํารวจ 
- ลดปัญหาเงื่อนไขและความหวาดระแวง ที่เกิดข้ึนจาก
เจาหนาที่ของรัฐ 
- สรางความสมานฉันทแ และบูรณาการรวมกัน  
ระหวางประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ – อิสลาม พ้ืนที่ 
ต.ยามู ต.ปิยามุมัง ต.ตาลีอายรแ ต.ตะโละกาโปรแ และ   
ต.ตาแกะ 
- สรางความสมานฉันทแปรองดอง ลดความหวาดระแวง 
ระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน 
- จัดตั้งจุดตรวจพิทักษแเมืองยะหริ่ง ๒๔ ชั่วโมง ตามจุด
ตางๆ ในพ้ืนที่อําเภอยะหริ่ง 
 
 

๒. ดานสังคม - สภาพสังคมโดยรวมในพ้ืนที่อําเภอ  
ยะหริ่ง ประชาชนสวนใหญรอยละ  
กวา  ๙๕ นับถือศาสนาอิสลา  มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบชาว
มุสลิม แตยังมีปัญหาทางสังคมใน
หลายๆ ดาน  เชนปัญหายาเสพติด 
ปัญหาการวางงาน ปัญหาคุณภาพชีวิต 

- ทําใหประชาชนมีความรูในการปูองกัน แกไขปัญหา   
ยาเสพติดและสามารถปูองกันตนเองและคนรอบขางให
หางไกลจากยาเสพติด 
- ทําใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรับการพัฒนาดาน
รางกาย จิตใจ และสรางความสามัคคีในหมูคณะและ
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ 
- ทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจนโยบาย และ



๒๒ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาความเขาใจในวิถีชีวิต 
- ปัญหาบทบาทสตรีและคณะกรรมการ 
สตรีระดับตําบล 
- ปัญหาเงินกูนอกระบบ 
 
- ปัญหาครอบครัวแตกแยกขาดความ
อบอุน 

แนวทางปฏิบัติในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
- สงเสริมบทบาทสตรีและคณะกรรมการสตรีระดับ
ตําบล ในต.ตาแกะ และต.ตาลีอายรแ 
- จัดตั้งศูนยแรับแจง ตรวจสอบปัญหาเงินกูนอกระบบ   
ต.ตะโละ 
- กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือน 
เพ่ือสรางความอบอุนในครอบครัว 

๓. ดานเศรษฐกิจ - สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในพ้ืนที่
อําเภอยะหริ่งสวนใหญมาจากการ
ประกอบอาชีพทําการประมง ทําสวน
ยางพารา สวนผลไมและรับจาง 
ประเภทสวนใหญที่ขาดเงินทุน หรือ
ปัจจัยในการประกอบการตางๆ ตองไป
ขายแรงงานในตางถิ่น ตางจังหวัด และ
ตางประเทศ ซึ่งหากมีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจใหเขมแข็ง แรงงานเหลานี้ก็
จะกลับมาเขาสูในระบบเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่ได 
- ขาดความรูในการประกอบอาชีพของ
กลุมสตรี อยางเป็นรูปธรรม และ
ตอเนื่อง 
 
- ขาดความรูในการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
- กลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูในการ
ประกอบอาชีพเสริม รายไดเสริม 
 
- ปัญหาขาดแคลนอุปกรณแการเกษตร 
 

- เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
อําเภอ สามารถขยายและสงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
ตางๆ ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะ
ดานอาชีพเป็นผลิตผลทางการเกษตรอินทรียแและการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและ
ทักษะการพัฒนาดานฝีมือ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตรแอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและยุทธศาสตรแ
แกไขปัญหาความยากจนของจังหวัดปัตตานี 
 
 
- สงเสริมกิจกรรมใหความรูในการประกอบอาชีพของ
กลุมสตรีอยางเป็นรูปธรรมและตอเนื่อง ต.หนองแรต   
ต.ยามู ต.ราตาปันยัง ต.บาโลย ต.แหลมโพธิ์ ต.สาบัน  
ต.ตอหลัง ต.ตันหยงจึงงา ต.ตันหยงดาลอ และต.จะรัง 
- สงเสริมกิจกรรมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดทําบัญชีครัวเรือน ต.หนองแรต  
ต.ยามู ต.แหลมโพธิ์ ต.สาบัน ต.ตะโละกาโปรแ ต.ตอหลัง 
ต.บาโลย ต.ตันหยงจึงงา ต.ตันหยงดาลอ  ต.ราตาปันยัง 
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหความรูดานการประกอบอาชีพ 
พัฒนาคุณภาพสินคา สนับสนุนการทําบรรจุภัณฑแสินคา 
ต.ตาแกะ ต.ปิยามุมัง และต.ตะโละกาโปรแ 
- จัดซื้อเครื่องมือในการประกอบอาชีพใหเกษตรที่มี
ความพรอมความตั้งใจ ต.ปิยามุมังและต.จะรัง 



๒๓ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ปัญหาผูผลิตสินคา OTOP ไมมีชองทาง
การจําหนาย ขาดการประชาสัมพันธแ 
- ผลผลิตไมคุมทุนเพราะการกดราคา
ของพอคาคนกลาง 

- พัฒนาสินคากลุมอาชีพใหมีคุณภาพ จัดตั้งกลุมและ
เครือขายปูองกันการกดราคาจากพอคาคนกลาง         
ต.ตะโละ 
 

๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- สภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่อําเภอยะหริ่งถือได
วายังมีความอุดมสมบูรณแพอสมควร   
ทั้งทรัพยากรปุาไมทรัพยากรชายฝั่ง 
และอ่ืน ๆ  
- ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล   
อาวไทย 
- ปัญหาขยะบริเวณบานเรือนและชุมชน 
- การทองเที่ยวหาดตะโละสะมิแลและ
แหลมตาชี ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

- เนนการพัฒนาใหสามารถนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช
ใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
 
 
 
- การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ปรับปรุงภูมิทัศนแใหเป็นเมืองนาอยู 
- ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอยในเขตอําเภอ 
- บริหารจัดการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- ศึกษาผลกระทบรวมกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
ต.ตะโละกาโปรแ และต.แหลมโพธิ์ 
- จัดกิจกรรมกําจัดขยะในพ้ืนที่ชุมชน แขงขัดประกวด
ความสะอาดในระดับตําบล  ต.ตะโละ ต.ยามู ต.บางปู 
และต.แหลมโพธแ 
- จัดระเบียบการทองเที่ยวใหเป็นมาตรฐานสัมมนา  
ใหความรูผูประกอบการ ต.ตะโละกาโปรแ และต.แหลมโพธิ์ 

๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน - การคมนาคมไมสะดวก (ถนนชํารุด
และไมเพียงพอ) ในบางพ้ืนที่ 

- ปรับปรุงถนนลาดยางในพ้ืนที่ ต.ปิยามุมัง - ต.ตะโละ  
- ปรับปรุงถนนที่ชํารุดใหอยูในสภาพดีและปรับปรุง
เครื่องหมายจราจรของถนนทุกสายเพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 

 
 
 
 



๒๔ 
 

๓. อ้าเภอไม้แก่น  
ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 

๑. ดานความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยในพ้ืนที่ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยแสิน 

- ประชาชนไมใหความรวมมือในการ
แจงขาวสารหรือเบาะแสของผูกอเหตุฯ
ทําใหเจาหนาที่รัฐไมเกิดความไวใจ
ระหวางประชาชนกับภาครัฐ 
- จากสถานการณแความไมสงบในพื้นท่ี 
ทําใหประชาชนชาวพุทธและมุสลิมเกิด
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
- ไฟฟูาสองสวางไมเพียงพอ 
 

- สงเสริมกิจกรรมสมานฉันทแ ลดความหวาดระแวง
ภาครัฐถึงภาคประชาชน 
 

 
- สงเสริมใหพ่ีนองชาวมุสลิมและไทยพุทธจัดกิจกรรม
รวมกัน เพ่ือลดความรูสึกหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
 
- เพ่ิมไฟฟูาสองสวางในจุดที่มืดและมีความเสี่ยงใน
ยามค่ําคืน 

๒. ดานสังคม - ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่
ครอบครอง 
- ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
- เยาวชนบางกลุมขาดการศึกษาใน
ระดับสูง 

- ใหรัฐบาลเริ่มออกโฉนดชุมชนและยกเลิกเขตปุาทับ
ที่ดินทํากินของชาวบาน 
- ปราบปรามกลุมเปูาหมายที่มีพฤติกรรมที่มีแนวโนม
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 
- เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน โดย
เนนการสรางจิตสํานึกของผูนํา ๔ ฝุาย (ผูนําทองที่ 
ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูนําตามธรรมชาติ)  โดยใช
หลักศาสนาเป็นเครื่องนําทางการปฏิบัติ 
- สรางแรงจูงใจในการศึกษา 
- สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กเรียนดี 

๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน - เสนทางคมนาคมชํารุดทรุดโทรมเป็น
อุปสรรคตอการจราจร 
 
  
- แหลงน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
- ซอมแซมถนนสายปาเส – บานใหญ 
- ซอมแซมถนนสายโต฿ะเพียน 
- ดําเนินการแกไขซอมแซม ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน/ชุมชนที่มีอยูเดิมแตชํารุดใหอยูในสภาพ     
ใชงานได 

๔. ดานเศรษฐกิจ และ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

- สินคาการเกษตรตกต่ํา - สงเสริมใหประชาชนปลูกพืชหลากหลายเพื่อเป็น
สินคาการเกษตรที่ตองการของตลาด 
- รัฐบาลควรเรงแกไขปัญหาสินคาการเกษตรตกต่ํา 
เชนราคายางพารา 



๒๕ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- แนวกั้นน้ํากัดเซาะตลิ่ง 
- น้ําเค็มเขาพ้ืนที่การเกษตร 
- การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
- การระบายน้ําในชวงฤดูฝนทําใหเกิด
น้ําทวมขัง 
 
 

- กอสรางแนวกั้นน้ํากัดเซาะตลิ่งบานทะเล หมูที่ ๒ 
ตําบลตะโละไกรทอง  
- สรางคันดินกั้นน้ําเค็มพรอมคูระบายน้ํา 
- การขุดลอกระบายน้ําใหสามารถรองรับ               
ในฤดูน้ําหลาก 
- ปรับปรุงคูระบายน้ํา 
- ปรับปรุงซอมแซมประตูระบายน้ําสะพานหิน 
- ซอมแซมประตูระบายน้ําสายบานทะเล-บานไมแกน 

 
๔. อ้าเภอยะรัง  

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑. ดานความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยในพ้ืนที่ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยแสิน 

- ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐนอย 
 
- ขาดวัสดุอุปกรณแ เครื่องมือ เครื่องใช
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ใน 
การดูแลความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ 
- ประชาชนไมมีความพรอมความรูใน
การปูองกันตนเองจากเหตุสถานการณแ 
- ไฟฟูาสองสวางไมเพียงพอ 

 - สงเสริมกิจกรรมที่สรางความปรองดองสมานฉันทแ
สรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนตอหนวยงานของรัฐ 
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณแท่ีจําเป็นเพื่อใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ 
 
- ฝึกอบรมทักษะการสังเกต การปูองกันกับประชาชน
กลุมเสี่ยงเพื่อปูองกันตนเอง 
- ขยายเขตไฟฟูาสองสวางถนน 

๒. ดานสังคม - ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- เยาวชนมีการศึกษาต่ํา 
 
- ประชาชนขาดความมีระเบียบวินัย 
โดยเฉพาะการเคารพกฎจราจร 

- สงเสริมกิจกรรมปูองกันปัญหายาเสพติด 
- เพ่ิมมาตรการการปราบปรามในทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 
- ฝึกอาชีพใหเยาวชน 
- จัดกิจกรรมในเยาวชนกลุมเสี่ยง 
- นําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสถาบันครอบครัว 
- สงเสริมใหผูปกครองและเยาวชนใหความสําคัญกับ
การศึกษา 
- สงเสริมใหประชาชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
 



๒๖ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- ปัญหาการแตงงาน มีลูกกอนวัยอันควร - สงเสริมใหความรูความเขาใจคานิยมที่ดีกับสถาบันครอบครัว 

๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน - การคมนาคมไมสะดวก 
 
- ระบบน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
และไมสะอาด 
- ถนนชํารุด ขาดการบํารุงดูแลรักษา
ถนนเสน ๔๑๐ ปัตตานี – ยะลา 
เสนทางจราจรคับแคบ อันตรายเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง 
- ระบบชลประทานไมเพียงพอตอ
การเกษตร 

- กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคมใหสะดวก
อยูในสภาพดีและปลอดภัย 
- สรางสถานที่ และระบบกักเก็บน้ําใหเพียงพอ      
ปรับคุณภาพของน้ําใหมีความสะอาด 
- หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุง บํารุงรักษา ขยาย
ถนนเสน ๔๑๐ ปัตตานี – ยะลา 
 
 
- เพ่ิมระบบชลประทานใหเพียงพอตอการเกษตร 

๔. ดานเศรษฐกิจและ  
สรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา 
 
 
 
 
 
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
เรื่องโภชนาการและการดูแลสุขภาพ 
- คนยากจน/ผูดอยโอกาสในพ้ืนที่
บานเรือนที่อยูอาศัยทรุดโทรม 
- สินคาดานการเกษตรและผลิตภัณฑแ 
OTOP ของดีตางๆ ในชุมชนไมมีตลาด
รับรอง 

- สงเสริมระบบการตลาด 
- ใหความรูในการลดตนทุนการผลิต 
- สงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
- สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมๆ รวมทั้งดาน
วิชาการแกเกษตรกร 
- การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 
- อบรมใหความรูกับประชาชนเรื่องโภชนาการและ
การดูแลสุขภาพ 
- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการซอมแซม 
 
- เพ่ิมชองทางการตลาด 
 

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- ปัญหาขยะและสิ่งแวดลอม 
 
- น้ําทวมในฤดูน้ําหลากและน้ําทวมขัง 
 
- ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
และในฤดูแลง 

- จัดระบบบริการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ      
สรางจิตสํานึกใหประชาชนเรื่องปัญหาขยะ 
- ขุดลอกคูคลอง เพิ่มระบายน้ําชวงฤดูน้ําหลาก 
- กําจัดผักตบชวา วัชพืชตางๆ กอนฤดูน้ําหลาก 
- สรางสถานที่กักเก็บน้ํา 

 



๒๗ 
 

๕. อ้าเภอสายบุรี  
ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 

๑. ดานความมั่นคง ความ
สงบเรียบรอยในพ้ืนที่ และ
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยแสิน 

- ขาดความรู ความเขาใจวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน  
- ประชาชนไมมีความเขมแข็ง 
 
- ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐ
นอย 
- ลดปัญหาการกอเหตุรายรายวัน 
 
- โครงสรางพื้นฐานขาดประสิทธิภาพ 
 
- ไฟฟูาสองสวางไมเพียงพอ 

- สรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
 
- สงเสริมความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถ
ดูแลตัวเองได 
- สนับสนุนความพรอมในทุกๆ ดาน 
 
- สงเสริมกิจกรรมสมานฉันทแ ลดความหวาดระแวง
ภาครัฐถึงภาคประชาชน 
- หนวยกําลังทุกภาคสวนรวมกันดูแลพื้นที่ไมใหเกิดเหต ุ
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ 
- ขยายเขตไฟฟูาสองสวางถนน 

๒. ดานสังคม - ประชาชนไมมีเอกสารสิทธแในที่ดิน
ของตนเอง 
- ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- เยาวชนมีการศึกษาต่ํา 
 
- ปลูกฝังจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมอยางท่ัวถึง 

- สนับสนุนการขอเอกสารสิทธิใหรวดเร็วและท่ัวถึง 
 
- สงเสริมกิจกรรมปูองกันปัญหายาเสพติด 
- เพ่ิมมาตรการการปราบปรามในทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ 
- ฝึกอาชีพใหเยาวชน 
- จัดกิจกรรมในเยาวชนกลุมเสี่ยง 
- นําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด 
- เพ่ิมประสิทธิภาพสถาบันครอบครัว 
- สงเสริมการศึกษานอกระบบใหเขมแข็งและเป็นที่
สนใจของเยาวชน 
- สงเสริมการเรียนรูดานจริยธรรม 
- สงเสริมการมีสวนรวม ความสามัคคีในสังคม 

๓. ดานโครงสรางพื้นฐาน - การคมนาคมไมสะดวก 
 
- ระบบน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
 
- น้ําทวมและการระบายน้ําไมดีพอ 

- กอสรางและปรับปรุงเสนทางการคมนาคมใหสะดวก
อยูในสภาพดีและปลอดภัย 
- สรางสถานที่ และระบบกักเก็บน้ําใหเพียงพอ 
- สรางและขยายเขตประปาใหถั่วถึง 
- ขุดลอกคูคลอง เพื่อการระบายน้ําในฤดูน้ําทวม     
ใหเพียงพอ 



๒๘ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๔. ดานเศรษฐกิจ และ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ประมงราคาตกต่ํา 
- ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
- เพ่ิมศักยภาพและโอกาสของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แกปัญหาดานมูลภาวะของประชาชน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี      
ปลอดจากโรคภัย 
- สงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา 

- สงเสริมระบบการตลาด 
 
- ใหความรูในการลดตนทุนการผลิต 
- สงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
- สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใหมๆ รวมทั้งดาน
วิชาการแกเกษตรกร 
- ใหความรูในการรวมกลุมอาชีพ 
- ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการฝึก 
ประกอบอาชีพ 
- พัฒนากระบวนการเรียนรู เชน การจัดเวทีประชาคม 
การขยายเครือขายศูนยแการเรียนรูของชุมชน การ  
ถายทอดความรูจากปราชญแชาวบาน 
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เชน สงเสริมการ
รวมกลุมอาชีพ ที่สอดคลองกับศักยภาพ ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่น 
- สงเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน  
- จัดใหมีและสรางทาเทียบเรือพาณิชยแใหไดมาตรฐาน
ขนาดกลาง เพ่ือการสงออกและนําเขาสินคา 
- พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 
- การบริการดานสาธารณสุขใหทั่วถึงประชาชนทุกกลุม 
 
- สงเสริมความพรอมการทองเที่ยวและการกีฬาอยาง
ถูกตอง 

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- การพัฒนาใหสามารถใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนแสูงสุด 
- ความไมเป็นระเบียบเรียบรอย 
 
 
 
 
- ปัญหาน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง 

- ใหความรูในการใชและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 
- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
- ปรับปรุงภูมิทัศนแใหนาอยู 
- ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอย
สถานที่ตางๆ 
- จัดแนวปูองกันชายฝั่งถูกกัดเซาะในพ้ืนที่ตําบล     



๒๙ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
 
- ปัญหาขยะและสิ่งแวดลอม 
 
 
- ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
- การเกิดน้ําทวมขัง 

ตะลุบัน ปะเสยะวอ และบางเกา 
- จัดระบบบริการจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ 
- บริหารจัดการระบบน้ําเพื่อการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ 
- ขุดลอกคลองสงน้ําใหระบายน้ําไดด ี
- สรางคูระบายน้ํา ใหสามารถระบายน้ําอยางเพียงพอ 

 
๖. อ้าเภอโคกโพธิ์  

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑. ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยแสิน 

- การปูองกันการกอเหตุการณแฯ      
ในพ้ืนที ่
- ขาดความพรอมในการปูองกันตนเอง 

- เพ่ิมความเขมงวดและมีการเพิ่มมาตรการในการดูแล
รักษาความปลอดภัย/อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ชรบ. 
- ฝึกอบรมใหประชาชนรูจักการการปูองกันตนเอง 

๒. ดานสังคม - ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีการแพรระบาด
ในกลุมวัยรุน กลุมนักศึกษา  
  
- ผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเอาใจใส
จากคนในครัวเรือน 
- เยาวชนบางกลุมขาดการศึกษาใน
ระดับท่ีสูง 

- รณรงคแการปูองกันยาเสพติด 
- กวดขันคนนอกพ้ืนที่ที่เขามาม่ัวสุมในชุมชน 
- สงเสริมอาชีพแกเยาวชน/ปลูกฝังคานิยมที่ดี 
- หาอาชีพท่ีมีในพ้ืนที่ทํา เพ่ือมีเวลาดูแลผูสูงอายุ 
 
- สนับสนุนโครงการกูยืม/สนับสนุนทุนการศึกษาแก
เยาวชนที่มีผลการเรียนดี 

๓. ดานเศรษฐกิจ - ราคาสินคาภาคการเกษตรไมแนนอน
ตกต่ํา ตนทุนปัจจัยการผลิตเพ่ิม 
ผลผลิตตอไรต่ํา ไมไดมาตรฐาน 
 
- ประชาชนวางงาน 
 
- ประชาชนมีหนี้สินมาก/ไมมีเงินเก็บ 
 

- ปลูกพืชผสมผสาน ไมหวังพึ่งพืชเศรษฐกิจอยางใด
อยางหนึ่ง 
- ใชการเกษตรแบบประณีต คํานึงถึงผลผลิต 
- จัดตั้งตลาดกลางสินคาทางการเกษตรชุมชน 
- จัดหาแหลงงานเพ่ิมเติมและฝึกอบรมอาชีพเสริม    
ระยะสั้น 
- จัดทําบัญชีครัวเรือน ใหความรูเกี่ยวกับการสรางงาน
ในพ้ืนที ่
- จัดตั้งกลุมออมทรัพยแ 

๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

- ขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดีทําใหมีน้ํา
ไมเพียงพอตอการอุปโภคและการเกษตร
ในหนาแลง 

- สรางฝายน้ําลนเพ่ือเก็บกักน้ํา 
- โครงการชลประทานขนาดเล็กเพ่ือการเกษตร 
 



๓๐ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- การบริหารจัดการขยะและความสะอาด - เพ่ิมจุดจัดเก็บและฝังกลบขยะ 

๕. โครงสรางพื้นฐาน - ไฟฟูาสองสวางเวลากลางคืนไมเพียงพอ 
- น้ําประปาไมเพียงพอ 
- แหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
 
 
- ประชาชนไมไดรับทราบขอมูล
ขาวสารจากทางราชการอยางทั่วถึง 

- เพ่ิมไฟฟูาสองสวางในจุดที่มืดและมีความเสี่ยงในยามค่ําคืน 
- ปรับปรุงระบบประปาเดิม 
- ขุดเจาะบาดาลพรอมเครื่องสูบน้ําและขยายทอประปา 
- ขุดคูคลองและน้ําบาดาลเพื่อเป็นแหลงน้ําในการ
อุปโภคบริโภค 
- สรางหอกระจายขาว 

 
๗. อ้าเภอปะนาเระ 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑. ดานความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย 

- เหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี 
 
- ประชาชนในพื้นท่ีรูสึกไมปลอดภัยใน 
การเดินทางออกไปทํางานในและนอก 
พ้ืนที ่
 
 
- ความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยแสิน 
- มีความรูสึกแบงแยกระหวางไทย 
พุทธกับไทยมุสลิม 
 
- ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐ 
นอย 
- ไฟฟูาสองสวางไมเพียงพอ 

- การเอาใจใสดูแลของภาครัฐตอประชาชนในพื้นท่ี 
หมั่นลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสรางขวัญกําลังใจ 

- จัดกิจกรรมสมานฉันฑแ ลดความหวาดระแวง
ระหวางภาครัฐกับประชาชน 

- การใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง เป็นธรรมอยางเสมอภาค 
- พัฒนาศักยภาพของผูนํา และชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมูบานในพื้นที่ 
- สรางจิตสํานึกของผูนําหมูบาน/ชุมชนในการ

เสริมสรางความเขมแข็งในพื้นที ่
- สงเสริมใหไทยพุทธกับไทยมุสลิมใหมีความรู    

ความเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางถูกตอง 
 
- การสนับสนุนงบประมาณใหเพียงพอ 
- พัฒนาบุคลากรดานการขาว 
- ติดตั้งไฟสองสวางใหเพียงพอในพ้ืนที่เสี่ยง 

๒. ดานโครงสรางพื้นฐาน - ปัญหาเสนทางคมนาคมชํารุดทรุดโทรม
เป็นอุปสรรคตอการสัญจร 
- ปัญหาการขาดแคลนน้ํา เพ่ือใชทํา
การเกษตร 
 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ซอมแซม 
ใหอยูในสภาพที่สามารถใชการได 
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบ 
ประตูระบายน้ํา การควบคุมปริมาณการเก็บกัก-จาย 
น้ํา เพื่อรองรับประกอบอาชีพการเกษตรของ 



๓๑ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
 
- ไฟฟูาสองสวางบริเวณริมถนนสาธารณะ 
และแหลงชุมชน 
 
 
- ปัญหาดานระบบประปาหมูบาน/
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการติดตั้ง 
ระบบไฟสองสวางในพ้ืนที่ชุมชน 
- แจงหนวยงานดําเนินการปรับปรุงซอมแซม ที่ชํารุด 
ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
- แจงหนวยงานดําเนินการแกไข ซอมแซม ปรับปรุง  
ระบบประปา หมูบาน/ชุมชน ที่มีอยูเดิมแตชํารุดให 
อยูในสภาพที่สามารถใชงานได                  

๓. ดานสังคม 
 
 
 
 
 

- ปัญหายาเสพติดแพรระบาดในพ้ืนที่/
กลุมเยาวชน 
 
 
 
- สถาบันครอบครัว 
 
 
- สถานที่ทองเที่ยวไมมีนักทองเที่ยว 
- การศึกษาของประชากร/เยาวชน ในพ้ืนที่ 

- เพ่ิมมาตรการในการปูองกันในทุกภาคสวนครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที ่
- จัดกิจกรรมในกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีเพ่ือลด 
การมั่วสุม 
- นําผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัด 
- สงเสริมใหครอบครัวทํากิจกรรมรวมกัน และการ 
สอดแทรกความรู โดยการบูรณาการรวมสถานศึกษา/ 
สวนราชการในพ้ืนที่ 
- สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชน/สังคม 
- ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรมจริยธรรมอยางท่ัวถึง 

๔. ดานเศรษฐกิจ - ความยากจน 
 
 
 
 
- ประชาชนไปทํางานตางประเทศ 
- การวางงาน 
- ผลผลิตทางการเกษตรและการ
ประมงมีราคาต่ํา 
 
- ขาดความรูในการประกอบอาชีพ 
 
 

- ใหความรูการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสรางนิสัยในการพ่ึงตนเอง
เป็นหลัก สามารถลดรายจายเพิ่มรายได 
- สงเสริมใหทุกหมูบานเห็นความสําคัญของการจัดทํา
บัญชีรายรับ – จาย ในครัวเรือน 
- เสริมทักษะความรูในการประกอบอาชีพดาน
การเกษตร/ปศุสัตวแ /ประมง ที่ถูกตอง  
- สงเสริมระบบตลาด การแปรรูป และพัฒนาผลผลิต
เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
- สนับสนุนวัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิตตามสมควร 
- สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู เชน จัดเวทีประชาคม จัดตั้งศูนยแเรียนรูของ
ชุมชน ถายทอดความรูจากปราชญแชาวบาน 



๓๒ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- สงเสริมการทองเที่ยว 
 

- ปรับปรุงซอมแซมสถานที่ทองเที่ยวใหสวยงาม พรอม
รองรับนักทองเที่ยว 

๕. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- คลื่นลมพัดตะกอนดินทรายมาทับถม 
บริเวณปากอาว ทําใหรองน้ําตื้นเขิน   
ประชาชนไมสามารถประกอบอาชีพได 
- ทรัพยากรสัตวแน้ําลดนอยลงอยางมาก 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ขุดลอกตะกอนดิน
ทรายที่กีดขวาง เพื่อลดปัญหารองน้ําตื้นเขิน 
 
- ใหความรู สรางจิตสํานึกผูประกอบอาชีพประมงจับสัตวแน้ํา
ดวยเครื่องมือที่ถูกตองและงดการจับสัตวแในชวงฤดูวางไข 
- สงเสริมการวางปะการังเทียม 

 
๘. อ้าเภอหนองจิก 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑. ดานความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีความหวาดระแวง 
ตอแหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี  
 
- อยากใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
ในการดูแลในพื้นที่ใหมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนยังคงรูสึกถึงความไมเป็น 
ธรรม/เลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ 
ภาครัฐ 
 
 
 
 
- ความรูสึกไมปลอดภัยในการใช 

- การเอาใจใสดูแลของภาครัฐตอประชาชนในพื้นท่ี  
หมั่นตรวจเยี่ยมสรางขวัญกําลังใจใหความชวยเหลือ 
ตามศักยภาพ ตามโอกาส 
- เสริมสรางความเขมแข็งของกําลังภาคประชาชน    
ในการรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ระดับตําบล 
หมูบาน (ชุดคุมครองตําบล/หมูบาน) ใหครอบคลุมทั้ง  
๑๒ ตําบล ๗๖ หมูบาน การฝึกทบทวนกําลัง         
ภาคประชาชนอยางสม่ําเสมอ เป็นตน 
- จัดตั้งหนวยงานดูแลรักษาความสงบเรียบรอย      
ในพ้ืนที่ตําบล/หมูบาน ที่อยูหางไกลเมือง เชน จัดตั้ง 
โรงพักแหงที่ ๒ เพ่ิมเติม 
 
- การใชอํานาจรัฐอยางจริงจัง เป็นธรรมอยางเสมอภาค  
ลดการเลือกปฏิบัติ 
- เสริมสรางบทบาทและพัฒนาศักยภาพของกํานัน   
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานใหมีความเขมแข็ง  
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามกฎหมาย ขอระเบียบ               
ที่กําหนด 
- พัฒนาศักยภาพของชุดรักษาความปลอดภัย  
หมูบาน และใหผูนําในพื้นท่ีเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ 



๓๓ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพใน 
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 
- ความรูสึกแบงแยกระหวางไทยพุทธ 
กับไทยมุสลิม 
 
 
 
- แหลงขาวสารในพ้ืนที่ขาดบุคลากร 
และงบประมาณ 
 

- เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน โดย 
เนนการสรางจิตสํานึกของผูนํา ๔ ฝุาย  
- สงเสริมใหไทยพุทธกับไทยมุสลิมมีกิจกรรมรวมกัน 
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ 
- การประชาสัมพันธแเหตุการณแที่เกิดขึ้นที่เก่ียวของ 
หรือที่หมิ่นเหมตอการเขาใจผิดระหวางไทยพุทธกับ 
ไทยมุสลิม ใหมีความชัดเจน สมเหตุสมผล 
- การสนับสนุนงบประมาณใหมากพอกับงานการขาว 
ทั้งอุปกรณแท่ีจําเป็นและเงินงบประมาณใหกับ 
แหลงขาว 
- การพิจารณาบุคลากรของรัฐ ในการทํางานในพ้ืนที่  
และการพัฒนาบุคลากรดานการขาว 

๒. ดานสังคม 
 
 
 
 
 

- ปัญหายาเสพติดแพรระบาดในพ้ืนที่/ 
กลุมเยาวชน 
 
- สถาบันครอบครัวตองอบอุน 
 
- การศึกษารัฐไมไดควบคุมกํากับดูแล 
การเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกา 
ใหมีคุณภาพและหลักสูตรที่ได 
มาตรฐานเดียวกัน ประชากร/เยาวชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตมี 
การศึกษาต่ํากวามาตรฐาน 
- เยาวชนไมเรียนหนังสือ 
 
- สถานที่ทองเที่ยวไมมีนักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 

- สงเสริมการเลนกีฬาในกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อลด 
การมั่วสุม 
- การควบคุมรานเกมสแในพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมใหครอบครัวทํากิจกรรมรวมกัน  และการ
สอดแทรกความรูความสําคัญของครอบครัว โดยสถานศึกษา  
- รัฐตองใหความสําคัญกับสถาบันการศึกษากอน               
วัยเรียน(ตาดีกา) ทั้งสถานที่เรียนอุปกรณแการเรียน   
เนื้อหาสาระที่สอน ฯลฯ  /สถาบัน ปอเนาะรัฐตอง 
ดูแลอยางใกลชิดเพ่ือลดปัญหาความไมเทาเทียมกัน  
รวมถึงวิชาที่สอน การบริหารจัดการตองมี
ประสิทธิภาพ 
- ประชาสัมพันธแและสงเสริมการศึกษาของเยาวชนทั้ง 
ในและนอกระบบ 
- สนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ 
ใหมีความสวยงาม รองรับนักทองเที่ยวทั้งในและนอก
พ้ืนที ่
 
 
 



๓๔ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- จัดกิจกรรมดานการทองเที่ยว รวมทั้งการ 
ประชาสัมพันธแกิจกรรม/งานวัฒนธรรมประเพณีใน 
พ้ืนที่ใหมีความนาสนใจเป็นที่รูจัก เพื่อดึงดูดใหคนใน 
พ้ืนที่และพ้ืนที่ไกลเคียงมาทองเที่ยว 

๓. ดานเศรษฐกิจ - ความยากจน 
 
 
- คาครองชีพสูง 
 
- ประชาชนไปทํางานตางประเทศ          
- การวางงาน 
 
- ขาดการพัฒนาพ้ืนที/่ที่ดินใหเกิด
ประโยชนแสูงสุด 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา        
 
 
 
- ผลผลิตไมไดคุณภาพ 
 
- ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 
 

- สงเสริมใหประชาชนดําเนินการตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจาย เพิ่มรายไดและ
เป็นการเสริมสรางนิสัยพึ่งตนเอง  
- สงเสริมใหทุกหมูบานเห็นความสําคัญของการจัดทํา
บัญชีรายรับรายจายในครอบครัว 
- สงเสริมใหประชาชนที่ประกอบอาชีพดาน
การเกษตร/ปศุสัตวแ /ประมง มีความรูในสิ่งที่ตนเอง
ทํามากข้ึน 
- เสริมทักษะการบริหารจัดการใหเป็นระบบ 
 
-  สนับสนุนวัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิตตามสมควร     
- จัดหาเพิ่มชองทาง/ตลาดใหกับผลิตภัณฑแสินคาตางๆ  
ทั้งภาคเกษตร ประมง ปศุสัตวแ OTOP และอ่ืนๆใน
พ้ืนที่ เพื่อสามารถจัดสินคาไดเพ่ิมมากข้ึน 
- การพัฒนาและปรับปรุงสินคา/ผลิตภัณฑแ OTOP 
ในพืน้ที่ให้มีความสวยงาม มีคุณภาพและมาตรฐานสูง 
- การพัฒนาและสรางประโยชนแในพื้นท่ีนารางอําเภอ
หนองจิก 
- ประสานสวนราชการที่เก่ียวของในการดูแลเอกสาร
ดานที่ดินทํากินของประชาชน การออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินตางๆ เพ่ือการรับสวัสดิการจากภาครัฐ 
 
- การขยายการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนสาย 
๔๑๘ ,๔๒ ,๔๓ / พืน้ทีน่าร้างบริเวณริมถนน 
๔๑๘/การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วริมถนน เป็นต้น 

๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- ที่สาธารณประโยชนแถูกบุกรุก 
 

- การประชาสัมพันธแใหประชาชนรับทราบถึง
ความผิดฐานบุกรุกท่ีรัฐ 



๓๕ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลถูกน้ํากัดเซาะ 
- คลองตื้นเขิน 
 
 
 
 
- การปลูกสรางสิ่งกอสรางขวางทางน้ํา 
/น้ําทวมขังในฤดูน้ําหลาก 
 
- การทําการประมงผิดกฎหมาย 
 
- ทรัพยากรสัตวแน้ําลดนอยลงอยางมาก 

- สรางเข่ือนปูองกันการกัดเซาะ การปลูกปุาชายเลน 
- ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ํา คูไสไก และแหลงน้ําที่

สําคัญของตําบล/หมูบานพรอมทั้งสรางเข่ือนในบริเวณ
ปากแมน้ํา 

- การแกไขปัญหาระบบประปาหมูบาน/น้ําดื่ม น้ําใช
ในพ้ืนที่ชุมชนหมูบาน อยางเป็นระบบ 
 - ใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการพ้ืนที่

อยางเหมาะสม 
- การขุดลอกคูระบายน้ําใหสามารถรองรับในฤดูน้ําหลาก 
- จับกุมและดําเนินการกับผูกระทําผิดอยางเฉียบขาด 
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง 
- สรางความตระหนักใหผูประกอบอาชีพประมงจับสัตวแ

น้ําดวยเครื่องมือที่ถูกตองและงดการจับสัตวแในชวงฤดูวางไข 
- สงเสริมการวางปะการังเทียม 

๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน - ปัญหาเสนทางคมนาคมชํารุดทรุดโทรม
เป็นอุปสรรคตอการสัญจรและรองรับ
การเป็นเมืองตนแบบ สามเหลี่ยม 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อําเภอหนองจิก 
- ปัญหาการระบายน้ําเพ่ือใชสนับสนุน
การเกษตร 
 
 
- ปัญหาดานไฟฟูาสองสวางบริเวณริม
ถนนสาธารณะ และแหลงชุมชน 
- ปัญหาดานระบบประปาหมูบาน/
ชุมชน 
- ปัญหาน้ําทวมขังถนนและสิ่ง
สาธารณประโยชนแในพื้นท่ี 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการซอมแซม
ใหอยูในสภาพที่สามารถใชการได 

- ดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ํา เพ่ือควบคุม
ปริมาณการเก็บกัก-จายน้ํา ในการรองรับดานการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรของประชาชน ในพ้ืนที่โดย
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเก่ียวกับการขยายเขต
ไฟฟูา                          

- ดําเนินการซอมแซม ปรับปรุง ในสวนที่ชํารุดให
สามารถใชงานไดตามปกต ิ

- ดําเนินการแกไข ซอมแซม ปรับปรุง ระบบประปา 
หมูบาน/ชุมชน ที่มีอยูเดิมแตชํารุดใหอยูในสภาพที่
สามารถใชงานได                                               

- การปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ๔ แยกดอนยางเพื่อรองรับ
การจราจร คมนาคมขนสงเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง
ตามโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 



๓๖ 
 

๙. อ้าเภอทุ่งยางแดง  
ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 

๑. ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยแสิน 
 

- สถานการณแความไมสงบในพื้นท่ี 
 
 

- ใหทุกหนวยงานราชการเขาไปเยี่ยมเยียนทายาท 
พูดคุยเพ่ือสรางความรัก ความเขาใจ เหมือนญาติสนิท  
สอบถามปัญหาความตองการอยางตอเนื่อง 
- การตั้งดานตรวจ ๓ ฝุายใหตั้งดานตลอดทุกวัน  

 - ยาเสพติดมีทุกพ้ืนที่ - สงเสริมใหเยาวชนมีงานทํา โดยทุกสวนราชการ           
เขามามีบทบาทสงเสริมใหมีการฝึกอบรมดานรางกาย 
จิตใจ ตามหลักศาสนา และใหมีอาชีพที่มั่งคง 

  - จัดตั้งชุดตรวจติดตามในหมูบาน โดยการใช        
กฎกติกาหมูบาน  

๒. ดานสังคม - ความยากจน 
 
 
- คนพิการ/เด็กกําพรา 
 
 
 
 
- บุกรุกที่ดินสาธารณะ 
 
- การศึกษา 
 
 
- ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
- ที่อยูอาศัย 
 
 

- สํารวจหาขอเท็จจริง ใหหนวยงานที่เกี่ยวของให
ความชวยเหลืออยางตรงเปูาหมาย เป็นรายคน/
ครัวเรือน 
- จากสถานการณแความไมสงบทําใหมีคนพิการ      
และเด็กกําพราเพิ่มมากขึ้น การชวยเหลือใหทุก
หนวยงานเขาเยี่ยมเยียน พูดคุย เป็นประจํา ทุกๆ 
เดือนและตอเนื่อง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ความรัก 
และความหวงใหญอยางจริงจัง 
- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาตรวจสอบและแกไข
ดําเนินการตามกฎหมาย 
- สงเสริมใหครอบครัวมีรายได พรอมกับสงเสริมให
ครอบครัวใหความสําคัญกับบุตรหลานใหเรียนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคนและพัฒนาพื้นที่        
- ใหชุมชนมีการพัฒนาทองถิ่นใหนาอยู โดยการ
สงเสริมใหชุมชนมีงานทํา และสรางอาชีพใหกับกลุมที่
มีความพรอม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนคนยากจน 
ตามเปูาหมาย ในดานที่อยูอาศัย เชน สนับสนุน
ซอมแซมบานคนจน ตอเติม ปรับปรุงเพื่อใหมีความ
คงทนและถาวร 



๓๗ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๓. ดานเศรษฐกิจ - สินคาการเกษตรราคาตกต่ํา 

และไมมีคุณภาพ 
- วิสาหกิจชุมชนยังไมเขมแข็ง 
 
 
 
- ศูนยแรวมสินคา 

- ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดหาตลาดเพื่อขยายสินคา
เพ่ือการสงออก 
- ใหกลุมอาชีพที่มีความพรอมดานการพัฒนาสินคา
เป็นสินคาที่มีคุณภาพ และใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
รวมตลอดถึงใหมีตลาดรองรับ 
- จัดอบรมใหกับกลุมอาชีพ เพื่อพัฒนาสินคาใหมีมาตรฐาน 
- จัดใหมีศูนยแบริการสินคาดานการเกษตรและสินคา 
OTOP เพื่อสนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการให
สินคามีราคามาตรฐาน และเป็นศูนยแรวมสินคาทุกชนิด
ไวในที่เดียวกัน 

๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- ความอุดมสมบูรณแบริเวณพรุน้ําดํา
และลําคลอง 

- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสํารวจพื้นที่และกําหนดบริเวณ
พ้ืนที่อนุรักษแ เพ่ือใหประชาชนตระหนักและหวงแหน 

๕. โครงสรางพื้นฐาน - ถนนชํารุด  
 
- ไฟฟูาตกบอย 
- ไมมีน้ําประปาใช 
 
- ถนนสาย ๔๐๗๑ คับแคบ สายตลาด
นัดฆอมิส ถึง ทางเขาหนาที่วาการ
อําเภอ ประมาณ ๔ กิโลเมตร 

- ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ/ติดตาม/ปรับปรุง
ถนนเป็นประจํา 
- ใหหนวยไฟฟูาดําเนินการโดยดวน 
- ประสานประปาสวนภูมิภาคใหสํารวจเพื่อการใชน้ํา
ในพ้ืนที ่
- ประสานแขวงทางหลวงปัตตานี เพื่อขยายชองทาง
จราจร ในปีงบประมาณถัดไป 

 
๑๐.  อ้าเภอมายอ  

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑ . ดานความปลอดภัย        
ในชีวิตและทรัพยแสิน 

- ขาดไฟฟูาสองสวางบริเวณถนนใน
ชวงเวลากลางคืน โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง 

- ติดตั้งเสาไฟฟูาสองสวางในพ้ืนที่เสี่ยง ถ.สาย ๔๒ -
บานราวอ, สายแยระ - มวงหวาน 

๒. ดานสังคม - ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุม
เยาวชน พ้ืนที่ อ.มายอ ทั้ง ๑๓ ตําบล 
 
- ระดับคุณภาพการศึกษาต่ํากวาเกณฑแ
มาตรฐาน ในพื้นที่ อ.มายอ 

- จัดกิจกรรมการปูองกันปัญหายาเสพติดและเพ่ิม
มาตรการในการปราบปรามใหเขมงวดในสวน ราชการ
ที่เก่ียวของ 
- หนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมและสงเสริม
การศึกษาใหแกผูปกครองและเด็กในพ้ืนที่ 



๓๘ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- ขาดสนามกีฬาสําหรับฝึกซอมและ
ออกกําลังกายที่ไดมาตรฐานในพ้ืนที่ 

- สรางสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน เพื่อเป็นแหลงฝึกฝน
และออกกําลังกายใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ในพ้ืนที่  ม.๒ ต.สะกํา ต.กระหวะ และ ต.ถนน  

๓. ดานเศรษฐกิจ - ปัญหาพื้นที่นาราง 
 
 
 
- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา 

- หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ
กําจัดวัชพืช ซึ่งชาวบานไมสามารถกําจัดไดและ
สนับสนุนดานเมล็ดพันธุแขาวและปัจจัยความตองการ
อ่ืนๆ พื้นที่ ต.สะกํา 
- สนับสนุนชวยเหลือเกษตรกร สรางลานตากพืชผล
ทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลคาของสินคา พื้นที่ ม.๗    
ต.ลุโบะยิไร 

๔.ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ น้ําตก        
กาเดาะมีสภาพทรุดโทรมขาดการดูแล
และรักษา 
- โบราณสถานเขาฤาษี บอน้ําศักดิ์สิทธิ์               
มีสภาพเสื่อมโทรม 

- สนับสนุนการทองเที่ยวพรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนแ
โดยรอบน้ําตกกาเดาะ ม.๔ ต.สะกํา 
 
- สนับสนุนและพัฒนาใหมีความสะอาด บูรณะและ
ซอมแซมสภาพตัวอาคารใหมีความม่ันคง สวยงาม 

๕. โครงสรางพื้นฐาน - เสนทางคมนาคมไมสะดวก (ถนนคับ
แคบและการจราจรหนาแนน) พ้ืนที่
เขตเทศบาลตําบลมายอ 
- ถนนสายบานกูบังบาเดาะ-น้ําตกกาเดาะ 
มีสภาพทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบอ 
- ปัญหาน้ําแดงเป็นตะกอนและขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภค 

- ขยายพ้ืนที่ผิวการจราจรจาก ๒ ชองจราจร         
เป็น ๔ ชองจราจร ในพ้ืนที่เขตเทศบาล 
 
- ปรับปรุงผิวจราจร สายกูบังบาเดาะใหมีความ
สวยงาม 
- สรางระบบประปาที่ไดมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย 
พ้ืนที่ ต.ปะโด ต.สาคอบน ต.สาคอใต ต.กระหวะ     
ต.ถนน และ ต.มายอ 

๑๑.  อ้าเภอกะพ้อ  
ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 

๑. ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยแสิน 
 

- ปัญหาเหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี 
 
- ปัญหาถนนชํารุดและไฟฟูาสองสวางดับ 
ทําใหเกิดอุบัติเหตุ 
 
- ขาดแคลนโรงพยาบาลประจําอําเภอ

- สรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน มีเจาหนาที่รัฐที่ 
เขาใจ เขาถึง พัฒนา 
- ซอมแซมถนนใหใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการซอมแซมไฟสอง
สวาง  
- จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทยแเพ่ือใหบริการประชาชน



๓๙ 
 

ประเด็นปัญหา ปัญหาความต้องการ แนวทางแก้ไข 
เครื่องมือทางการแพทยแที่ทันสมัย      
มีประสิทธิภาพ 

ไดถั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒. ดานสังคม 
 

- การแพรระบาดของยาเสพติดใน
เยาวชน 
- บุคลากรทางการแพทยแไมเพียงพอ 
 

- มีการอบรมและปลูกฝังใหเยาวชนเห็นโทษของ      
ยาเสพติด เพื่อปูองกันยาเสพติดแพรระบาดในวงกวาง 
- เพ่ิมบุคลากรทางการแพทยแใหเพียงพอตอการบริการ 
ประชาชน 

๓. ดานเศรษฐกิจ 
 
 

- ปัญหาวางงานและประชาชนวางงาน
หลังจากประกอบอาชีพหลัก 
- ขาดการพัฒนาประชาสัมพันธแแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที ่
- ราคาสินคาทางการเกษตรตกต่ํา 
 

- ใหหนวยงานที่รับผิดชอบสงเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประสาน อปท.รวมกันพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
จัดทําปูายแนะนําแหลงทองเที่ยวในพื้นที ่
- สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชผสมผสานตามความ
ตองการของตลาด 

๔.ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- ในพ้ืนที่มีนารางเป็นจํานวนมาก 
- พ้ืนที่ทํากินของราษฎรบางสวนทับซอน
กับเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี 

- ใหมีการสงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 
- ดําเนินการตามโครงการบูโด – สุไหงปาดี ในการแกไข
ปัญหาแนวเขตใหชัดเจน 

๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน  
 
 

 - ถนนชํารุด เป็นหลุมเป็นบออยูใน     
(ความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท) 
- ไฟฟูาสองสวางดับ (โซลาเซลลแ) 
 
- ปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 
- ปัญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
- ประชาชนไมไดรับขาวสารจากทาง
ราชการอยางทั่วถึง 

- ปรับปรุงถนนที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชงานได 
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 
- ประสาน ศอ.บต. (เจาของโครงการ) หรือกลับมาใช
ไฟปกติของแขวงการทาง 
- กอสรางระบบประปาและวางทอประปาทั่วพื้นท่ี 
- กอสรางระบบชลประทานและระบบสงน้ํา 
- สรางหอกระจายขาวทุกหมูบาน 

 
๑๒. อ้าเภอแม่ลาน  

ปัญหาด้าน สภาพปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 
๑. ปัญหาดานเศรษฐกิจ - ปัญหาการวางงานของเยาวชนและประชาชน 

- ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
/ตนทุนการผลิตสินคาทางการเกษตร 
มีราคาสูง 

- สงเสริมอาชีพในชุมชน/ฝึกอบรมอาชีพ 
- สงเสริมและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร /สงเสริมการ
ทําปุยหมัก การเลี้ยงสัตวแ 
- จัดระบบการจัดทําบัญชีครัวเรือน 



๔๐ 
 

ปัญหาด้าน สภาพปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 
- ปัญหาเสนทางคมนาคมไมไดมาตรฐาน 
ทําใหไมสามารถใชสัญจรไปมาและการ
ขนยายผลผลิตทางการเกษตรไมมี
ความสะดวก 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 

- กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนนสายตางๆ พรอมไฟ
สองสวางสองขางทาง 
 
 
- ติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV 

๒. ดานสังคม - ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 
 
 
- ปัญหาสวัสดิการของผูสูงอาย/ุผูพิการ/
ผูดอยโอกาส 
- ปัญหาครอบครัวหยารางเพ่ิมมากข้ึน 
- ปัญหาอาชญากรรมตางๆ ในพื้นที่ 

- สงเสริมกิจกรรมใหกับ เยาวชน และประชาชน ในพ้ืนที่ 
เชน โครงการเกี่ยวกับกีฬา โครงการเกี่ยวกับดนตรี 
โครงการอื่นๆ ที่ทําให เยาวชน และประชาชนทั่วไป
หางไกลยาเสพติด 
- โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
- สงเสริมโครงการเกี่ยวกับการสานสัมพันธแครอบครัว 
- สงเสริมงานอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน เฝูาระวัง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินของประชาชน 

๓. ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ปัญหาขยะมูลฝอย 
- ปัญหาการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
- ปัญหาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพ 
- ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะ
เพ่ือพักผอน/เป็นสถานที่ออกกําลังกาย 

- การจัดหาที่ทิ้งขยะและบริหารจัดการขยะอยางเป็นระบบ 
- การปลูกปุา /การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
- ปรับปรุงภูมิทัศนแสถานที่ทองเที่ยว 
 
- จัดหาสถานที่และจัดสรรเครื่องออกกําลังกาย 
สําหรับประชาชน 

๔. ดานความม่ันคง 
 
 
 
 
 
๕. ดานการบริหารจัดการ 

- ปัญหาการมีสวนรวมในการรักษา
ความสงบภายในชุมชน 
- ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
 
- ปัญหาเหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี 
- ปัญหาการสรางความเขาใจในพ้ืนที่ 
- ปัญหาการประชาสัมพันธแ  
- การประสานงานเพ่ือแกไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ียังไมตรงกับความ
ตองการที่แทจริง 
 

- ติดตั้งกลองวงจรปิดตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 
- ฝึกทบทวนตามแผนปูองกันดานการรักษาความสงบ
ในพ้ืนที ่
- สงเสริม/สนับสนุนใหมีการจัดอบรมเพ่ือแกไขปัญหา
ในชุมชน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที 
- สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําปูายและสื่อประชาสัมพันธแ 
- สงเสริมสนับสนุนใหมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 



 

 

 

 

 

ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดปัตตานีในช่วงท่ีผ่านมา  
 จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณแทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อีกท้ังยังเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพทางดานอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล ซึ่งหนวยงานราชการที่เก่ียวของของจังหวัดปัตตานีไดรวมกันจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีขึ้นมา เพื่อเป็น
การกําหนดทิศทางในการพัฒนาและเสริมศักยภาพที่มีอยูของภาคสวนตางๆ ในจังหวัดปัตตานี ในขณะเดียวกัน
ประชาชนในจังหวัดปัตตานีก็ยังประสบกับปัญหาบางประการ ยกตัวอยางเชน ปัญหาการวางงาน ปัญหาความยากจน 
ปัญหายาเสพติดและปัญหาที่ดินทํากิน เป็นตน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดปัตตานีไดกําหนดวิสัยทัศนแ
และแผนยุทธศาสตรแที่หลากหลายเพื่อนํามาซึ่งการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ีใหมีความม่ันคงมากข้ึนกวาเดิมโดยวิสัยทัศนแที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด คือ 
“แหลงผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑแฮาลาลที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความม่ันคง ในการดํารงชีวิต” ตลอดระยะเวลา
สี่ปีที่ผานมาตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่สวนราชการตางๆ ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแจําเป็นที่จะตองมี
การประเมินถึงระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน ซึ่งผลการวิเคราะหแความสําเร็จรวมทั้งปัจจัยอุปสรรค 
ปัจจัยขับเคลื่อน ผลกระทบ และศักยภาพของจังหวัดจะมีดังตอไปนี้ 
  ๑. การวิเคราะห์ระดับความส้าเร็จในระดับเปูาประสงค์รวม  

 จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีฐานทางเศรษฐกิจอยูกับภาคการเกษตรเพราะวาเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากร

อุดมสมบูรณแ เชน แหลงน้ําตามธรรมชาติที่ใชสําหรับการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะอยางยิ่งยางพารา ขาวและปาลแมน้ํามัน 

รวมทั้งจังหวัดปัตตานียังมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะพ้ืนที่รอบอาวปัตตานี ซึ่งมีความอุดมสมบูรณแและเป็นพ้ืนที่ทํากิน

ของประชาชนมาอยางยาวนานทั้งในเรื่องของการทําประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา เป็นตน จังหวัดปัตตานียังเป็น

จังหวัดที่มีศักยภาพทางดานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ดังนั้น จังหวัดจึงไดใหความสําคัญ

กับการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของผลผลิต ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ือชวยยกระดับรายไดและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี   

 อยางไรก็ตาม มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมของภาคการเกษตร พบวา มูลคามีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง

มาตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้  อาจจะเป็นผลมาจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา  โดยเฉพาะราคายางพารา 

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด จึงสงผลตอมูลคาที่ลดลงรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ขาว พืชไร พืชผัก 

ไมผลและไมยืนตน ที่มีปริมาณลดลงอยางตอเนื่อง  จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผลิตภัณฑแมวลรวมภาคการเกษตร   

มีสัดสวนมูลคาที่ลดลง 

 ในสวนของภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี ซึ่งภาคสวน

ที่สําคัญสวนใหญจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและยางพารา โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น 

๖๔๕ โรงงาน ที่จดทะเบียนอยูในจังหวัดปัตตานี อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตาน ี



๔๒ 
 

มีอัตราการขยายตัวในระดับต่ํา อาจมีสาเหตุจากการหดตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมในระดับประเทศ และการขาดแคลน

วัตถุดิบเพ่ือนํามาใชเพื่อการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมสินคาอาหารทะเล   

 จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจคอนขางเล็ก โดยมีฐานเศรษฐกิจอยูกับภาคการเกษตร 

นอกจากนั้น ภาคธุรกิจขายปลีกขายสงก็เป็นอีกหนึ่งภาคสวนที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจากการดําเนินการ

ตามแผนการพัฒนาจังหวัดในรอบ ๔ ปีที่ผานมา จะเห็นแนวโนมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คอนขางดี แมวา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑแมวลรวมเฉลี่ยตอหัวจะอยูในระดับต่ํากวาเกณฑแท่ีทางจังหวัดไดกําหนดเอาไวไมนอยกวา 

๘๕,๖๔๘ บาทตอปี ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจากภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่หดตัว เมื่อพิจารณาถึง

มูลคาของผลิตภัณฑแมวลรวมเฉลี่ยตอคนของภาคใตก็มีการหดตัวลงเชนเดียวกัน 

 แมวาจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแความไมสงบนับตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แตจากผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจังตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผานมาพบวา จํานวนหมูบานที่ไมมีการกอเหตุ

ความรุนแรงมีจํานวนที่อยูในระดับเป็นที่นาพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยของจํานวนหมูบานอยูที่มากกวารอยละ ๘๐  ตั้งแต

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งการรักษาจํานวนหมูบานที่ไมมีการกอเหตุความรุนแรง จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญท่ีสงผลดีตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของจังหวัดในอนาคต 

 คาเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษยแ ( CHSI) เป็นตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือทําใหทราบถึง

สถานการณแความม่ันคงของมนุษยแที่หนวยงานรับผิดชอบหรือของจังหวัดตางๆ โดยผลการประเมินตัวชี้วัด ๑๒ มิติ

ของจังหวัดปัตตานีสวนใหญของมิติการพัฒนาจะอยูในระดับที่มากกวา ๗๐ ซึ่งเป็นระดับที่มากกวาคาเฉลี่ยใน

ระดับประเทศ อยางไรก็ตามยังมีมิติทางดานความมั่นคงอยู ๓ ดาน ที่ยังมีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่ต่ํากวาเฉลี่ยของ

ประเทศ ไดแก ๑ ) มิติเรื่องการศึกษา ๒) มิติเรื่องชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม และ ๓ ) มิติเรื่องการมีงานทํา

และรายได ซึ่งการแกไขปัญหาในมิติเหลานี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญอยางเรงดวนโดยเฉพาะในมิติดานการศึกษาและมิติ

ทางดานชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมจะเป็นการแกไขปัญหาไดอยางยั่งยืน 

  ๒ . การวิเคราะห์ระดับความส้าเร็จตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์   

 ในประเด็นเรื่อง การเพ่ิมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ จะพบวา

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ประกอบดวย ขาว พืชไร พืชผัก ไมผลและไมยืนตน มีแนวโนมที่ลดลง ซึ่งอาจจะ

เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดภัยแลงและบางพ้ืนที่ประสบกับปัญหาน้ําทวม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการขาดการนําเอาองคแความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

จึงสงผลเสียตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

 สําหรับประเด็นทางดานสังคมและชุมชน เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความเรงดวนโดยเฉพาะเรื่องของ   

ความมั่นคงของประชาชน ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน ยาเสพติด และเรื่องการศึกษา โดยใน

ประเด็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน พบวา โดยเฉลี่ยรอยละ ๙๙ ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดปัตตานี 



๔๓ 
 

เป็นครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน แสดงใหเห็นถึงความรวมมือกันของคนในชุมชนมีความรวมมือ

ในการชวยกันสอดสองดูแลและระวังไมใหชุมชนของตนเองตองประสบกับสถานการณแที่ไมมีความปลอดภัยตอคน

ในชุมชน 

 ในประเด็นเรื่องยาเสพติด พบวา จํานวนของหมูบานที่ปลอดจากภัยยาเสพติดมีจํานวนลดลง

ตั้งแต ปีพ.ศ. ๒๕๕๗  – ๒๕๕๙ ซึ่งสอดคลองกับสถิติจํานวนผูที่เก่ียวของกับยาเสพติดทั้งผูจําหนายและผูเสพใน         

ชวงระยะเวลาเดียวกัน คือ มีจํานวนผูที่เก่ียวของเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนผูที่เก่ียวของกับ   

ยาเสพติดมีจํานวนลดประมาณรอยละ ๕๐ ซึ่งสามารถแสดงถึงสถานการณแท่ีดีขึ้นของการจัดการปัญหาเรื่อง      

ยาเสพติดในจังหวัดปัตตานี อยางไรก็ตาม การเพิ่มความระมัดระวังอยางตอเนื่องในการแพรระบาดของยาเสพติด  

ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่แฝงมากับปัญหาความไมสงบในพื้นท่ี 

 ในเรื่องของรายไดข้ันต่ําของประชาชนตอคนตอปีพบวา คาเฉลี่ย ๕ ปี ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

ของครัวเรือนในจังหวัดปัตตานีที่ไมผานเกณฑแขั้นต่ําของเกณฑแความจําเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) จะอยูที่รอยละ ๒ .๑๓ 

ซึ่งถือเป็นสัดสวนที่คอนขางสูงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ อาจจะเป็นเพราะผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ

ที่ยังไมฟ้ืนตัวในระดับประเทศ รวมทั้งสภาวะสินคาทางการเกษตรบางประเภท โดยเฉพาะยางพาราอันเป็นพืช

เศรษฐกิจหลักของประชาชนในจังหวัดที่มีราคาตกต่ําและปัญหาดานความไมสงบในพื้นท่ี เพราะฉะนั้นการหาแนวทาง

ที่เหมาะสมเป็นการเพิ่มชองทางรายไดใหกับประชาชนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ 

 แมวาภัยความมั่นคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณแของจังหวัดปัตตานี  

มีผลตอความรูสึกไมปลอดภัยเมื่อตองมาทําธุระในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของประชาชนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ อยางไรก็ตาม

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแ และมีวัฒนธรรมหลากหลาย จึงสงผลดีตอการทองเที่ยว

ของจังหวัด เมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่องรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด พบวา ตัวเลขมูลคาจากการทองเที่ยว

ของประชาชนทั้งในจังหวัดและท่ีมาจากนอกพ้ืนที่ มีอัตราการเติบโตในแตละปีอยางตอเนื่องตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และมีแนวโนมที่จะเติบโตตอเนื่องในอนาคต ซึ่งเป็นการแสดงใหเห็นวาจังหวัดปัตตานียังคงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนา

เป็นแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่นํารายไดมาสูชุมชน 

 นอกจากนั้น ในเรื่องของสินคาหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ยังเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจ 

ที่คอนขางมีศักยภาพเพราะมีสัดสวนของรายไดจากการขายผลิตภัณฑแเพ่ิมข้ึนทุกปี ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

เพราะฉะนั้น การสนับสนุนศักยภาพของกลุมเศรษฐกิจชุมชนที่ผลิตสินคา OTOP จึงเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตรแสําคัญ

ชวยเพิ่มรายไดใหกับประชาชนไดอยางแทจริงซึ่งตอบสนองตอความตองการวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น 

 การวางงานก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเรงดวนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยตองรีบหาแนวทางในการแกไข 

สําหรับจังหวัดปัตตานีในภาพรวม พบวา สัดสวนของผูวางงานมีอัตราการลดลงอยางตอเนื่อง เป็นสัญญาณที่ดี           

ซึ่งสะทอนถึงการจัดการกับปัญหาความยากจนของจังหวัดปัตตานีที่มีแนวโนมที่ดีข้ึนตามลําดับ 



๔๔ 
 

  ๓ . การวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยอุปสรรคของการด้าเนินแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

 เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตรแการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี

ในชวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบวา มีทั้งผลการดําเนินที่การเป็นไปตามความคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่

ตองมีการปรับปรุงใหเหมาะสม ซึ่งผลลัพธแที่เกิดข้ึนไดรับผลกระทบมาจากทั้งปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยอุปสรรค            

อันหลากหลายโดยปัจจัยอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีดังนี้ 

 ๑ ) ระยะเวลาในการดําเนินโครงการบางโครงการที่สั้นเกินไป ซึ่งอาจจะมีผลมาจากความไม

ตอเนื่องของแผนยุทธศาสตรแ หรือมีการเปลี่ยนตัวผูนําในการกําหนดนโยบาย บางโครงการก็ไมมีหนวยงานหลัก 

ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับแผนงานในดานนั้นๆ เชน ผลิตภัณฑแฮาลาลและสินคาแปรรูปจากการเกษตร นอกจากนั้น

ในบางภาคสวนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ ทั้งๆ ที่

เป็นภาคสวนหนึ่งที่มีศักยภาพของจังหวัดปัตตานี   

 ๒ ) ความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชนตางๆ อาจจะ

ประสบกับปัญหาในเรื่องของความเขมแข็งของกลุม เพราะหลายกลุมภาคประชาชนไมมีความเขมแข็งที่เพียงพอและ

บางแหงไมมีผูนําที่เขมแข็งเป็นตัวขับเคลื่อนกลุม สงผลใหการดําเนินโครงการไมมีความยั่งยืน  

 ๓ ) ในหลายพื้นท่ีประชาชนไมมีความเขาใจตอโครงการที่รัฐดําเนินการ สงผลใหประชาชนไมให

ความรวมมืออยางเพียงพอ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการขาดความกระตือรือรนของเจาหนาที่รัฐบางสวนในการสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการแกประชาชน นอกจากนั้น บางโครงการที่เกิดขึ้นไมไดเกิดจากความ

ตองการของกลุมอยางแทจริง และบางโครงการเป็นภาระใหกับทางกลุมตองรับภาระหลังจากจบโครงการ รวมทั้ง

การใหคําแนะนําของเจาหนาที่รัฐบางคนยังไมมีความชัดเจนถึงผลประโยชนแที่ประชาชนจะไดรับ ทําใหเกิดความ  

ไมแนใจตอโครงการ 

 ๔ ) หนวยงานภาครัฐบางหนวยงานมีการผลิตสินคาและผลิตภัณฑแที่แขงกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชนดวยราคาที่ถูกกวาของผูประกอบการ ทําใหกําไรของผูประกอบการขาดหาย แทนที่หนวยงานของรัฐจะชวย

สงเสริมผลิตภัณฑแของวิสาหกิจชุมชนดวยการนําผลิตภัณฑแของวิสาหกิจชุมชนไปใช เป็นตน นอกจากนั้น การ

สนับสนุนหาตลาดเพื่อการขายผลิตภัณฑแของกลุมชุมชนก็ยังเป็นประเด็นที่กลุมตางๆ ยังมีความกังวลวา เมื่อผลิต

สินคาออกมาแลวจะไมมีตลาดรองรับการขายสินคาของตนเองได 

 ๕ ) วิถีชีวิตและทัศนคติของประชาชนสวนใหญในการประกอบอาชีพ เชน การเกษตรและ ประมง 

ยังเป็นรูปแบบเพื่อการดํารงชีพแบบวันตอวันเทานั้น ไมไดใหความสําคัญในการผลิตเพื่อการจําหนาย หรือ เป็น

ผูประกอบการอยางจริงจังอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณแในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ขาดทักษะองคแความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตของประชาชน จึงทําใหไมมีความกระตือรือรน ใน

การประกอบอาชีพ ซึ่งประเด็นเรื่องการขาดองคแความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมยังสงผลเสียตอผูประกอบการ
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วิสาหกิจชุมชนบางราย เชน ทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้นหรือไมเขาใจเรื่องการรับรองมาตรฐานสินคาจึงสงผลตอ

การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแดวย 

๖) สําหรับภาคการเกษตรและประมงที่เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประชาชนสวนใหญของจังหวัด

ยังประสบกับปัจจัยอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ เชน ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ํา       อาทิ ราคา

ยาง รวมทั้งการที่เกษตรกรไมมีทักษะที่เพียงพอในการควบคุมคุณภาพของยางได บางพื้นที่ประสบกับปัญหา ภัย

ธรรมชาติทั้งภัยน้ําทวมและภัยแลงสงผลเสียตอผลผลิตทางการเกษตร ในสวนของภาคการประมงยังไดรับผลกระทบจาก

ปัจจัยทางดานนโยบายและกฎหมาย เชน กฎหมายแรงงานที่สงผลตอตนทุนในการการผลิตที่สูงขึ้น และมีความ

ยุงยากในการทํางาน  

  ๔. ปัจจัยขับเคลื่อนและศักยภาพของจังหวัดปัตตานี  

 ในหลายแผนงานโครงการของแผนการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ประสบความสําเร็จจะประกอบไปดวย

ปัจจัยขับเคลื่อนที่หลากหลายดังตอไปนี้ 

 ๑ ) การมีนโยบายเพื่อสงเสริมการพัฒนามาจากสวนกลาง เชน นโยบายเมืองตนแบบ สามเหลี่ยม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัด การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชุมชนอยางสม่ําเสมอของหลาย

หนวยงานที่เกี่ยวของก็เป็นปัจจัยสงเสริมที่ดีตอการทํางานในพ้ืนที่ โดยหลายหนวยงานไดเขาไปปฏิบัติหนาที่หรือลง

ชุมชนบอยครั้ง ซึ่งเป็นการชวยสรางความไวใจใหแกประชาชนวา จังหวัดไดใหความสนใจและมีความตองการใน

การแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยางแทจริง จึงสงผลตอการดําเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพและสงผลตอความสําเร็จใน

ระดับภาพรวมของยุทธศาสตรแ 

 ๒ ) การเขาถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน จากการที่เจาหนาที่ของจังหวัดไดลงพื้นที่บอยครั้ง 

ทําใหสามารถเขาใจถึงปัญหาและสามารถจัดการกับปัญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง

ถูกตอง เชน การสนับสนุนการปลูกขาวแบบอินทรียแ หรือโครงการในการจัดหารถเก่ียวขาวใหกับกลุมศูนยแขาว

ชุมชน โดยใหทางกลุมเป็นผูบริหารจัดการกันเอง ก็เป็นประโยชนแเพราะทําใหลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวขาวแก

ชาวนาในพื้นท่ี รวมทั้งยังเป็นการเสริมความเขมแข็งของกลุมศูนยแขาวชุมชนใหเพ่ิมมากข้ึน 

 ๓ ) การมีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่หลากหลาย ในจังหวัดปัตตานีมีกลุมวิสาหกิจชุมชนเขมแข็งที่สามารถ

เป็นตัวชวยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการของรัฐ เชน วิสาหกิจน้ําบูดู ลูกหยี และขาวเกรียบปลา อันเป็น

สินคาท่ีมีชื่อเสียงอยูแลว นอกจากนั้น ในหลายพื้นท่ียังมีกลุมชุมชนที่มีความสามารถทางดานงานศิลปและงานชาง 

ซึ่งสามารถสนับสนุนตอยอดใหเป็นกลุมวิสาหกิจทางดานงานหัตกรรมที่เขมแข็งได 

 ๔ ) จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะพ้ืนที่รอบอาวปัตตานี

ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดใหเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงได ในบางพ้ืนที่ยังสามารถพัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยว
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เชิงนิเวศทางการเกษตร รวมทั้งการเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งศักยภาพหลากหลายเหลานี้จะเป็นตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนใหเติบโต  

 ๕ ) ความอุดมสมบูรณแทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมของ

จังหวัดปัตตานี เป็นศักยภาพสําคัญท่ีสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจไดหลายประเภทและในหลายพ้ืนที่

สามารถสนับสนุนใหเป็นพ้ืนที่เกษตรอินทรียแ เชน ขาวอินทรียแและสมโอ รวมทั้งการสงเสริมการปลูกพืชผสมผสาน

ซึ่งสามารถเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร 

  ๕. ผลกระทบที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ  

 จากผลการดําเนินแผนพัฒนาจังหวัดฯ มีหลายโครงการที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมรายได

ใหกับประชาชนและเสริมสรางศักยภาพใหกับกลุมวิสาหกิจตางๆ ที่มีอยูในจังหวัด อยางไรก็ตามในความสําเร็จของ

การดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาฯ ก็ไดสงผลกระทบทางลบตอประชาชนดวยเชนเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้เป็นประเด็น

ที่หนวยงานตางๆ ตองนําไปพิจารณาซึ่งผลกระทบ จะมีดังตอไปนี้ 

 ๑) การดําเนินโครงการที่เนนผลในเชิงปริมาณเพ่ือใหผานตามเกณฑแตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว 

โดยหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานมีการจัดโครงการ ซึ่งเชิญผูเขารวมกิจกรรมโดยเนนปริมาณของผูเขารวมโครงการ

มากกวาคุณภาพของผูเขารวมสงผลใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการและบางโครงการยังสงผลกระทบ

ทางลบตอประชาชนดวยเชนเดียวกัน  

   ๒) หนวยงานรัฐบางหนวยมีการแขงขันการผลิตสินคาแขงกับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ดวยราคาที่ถูกกวาของผูประกอบการ ซึ่งสงผลเสียตอความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการ

เพราะไมสามารถขายสินคาของกลุมตนเองได 

 ๓ ) การสรางภาระหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ในหลายโครงการที่มีการนําเอา

อุปกรณแหรือสิ่งของไปแจกจายใหกับประชาชนเพื่อเป็นการตอยอดในการพัฒนาอาชีพหรือเพ่ิมรายไดใหกับกลุม

ประชาชนตางๆ แตสิ่งของหรืออุปกรณแบางประเภทอาจจะไมตรงกับความตองการอยางแทจริงของประชาชนหรือ

กลุมวิสาหกิจ สงผลใหเป็นภาระกับประชาชนในการดูแลรักษาหรือตองปลอยทิ้งไว และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

  ๖. ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดปัตตานี  

 จากการวิเคราะหแผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ทําใหทราบถึงศักยภาพท่ีมีอยู

ของจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาของจังหวัด ดังตอไปนี้ 

 ๑ ) การสงเสริมภาคการทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงพหุวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่

มีศักยภาพเชิงพื้นที่ดานการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ อาทิ ดานทะเล ปุาไม เชน เทือกเขาบูโด เพราะจังหวัดปัตตานี

เป็นจังหวัดอยูในเขตรอยตอของเทือกเขาบูโดและมีนกเงือกอาศัยอยูตามธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 
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เพราะเป็นจังหวัดที่มีสถานท่ีทองเที่ยวที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง พุทธ มลายูอิสลามและจีน   

เชน วัด มัสยิด ศาลเจาและอาคารบานเรือนของประชาชน 

 ๒) การสงเสริมภาคการเกษตรอินทรียแและเกษตรผสมผสาน  จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มี

ความอุดมสมบูรณแของสภาพภูมิประเทศทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ

รอยละ ๗๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ยางพารา ขาว ไมผล (เชน ทุเรียน มะพราว

และสมโอ) รวมทั้งการปศุสัตวแ ดังนั้น การสงเสริมองคแความรูเพ่ือการทําเกษตรอินทรียแ เกษตรผสมผสานและการ

ปศุสัตวแจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นคนกลุมใหญในพ้ืนที่ 

 ๓) การสงเสริมภาคธุรกิจชุมชนและกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปัตตานีมีกลุมวิสาหกิจที่มี

ศักยภาพและมีวัตถุดิบสําหรับการผลิตที่สามารถหาไดภายในทองถิ่น ดังนั้น การสงเสริมผูประกอบการที่มีศักยภาพ

ในการผลิตและแปรรูปสินคาเพ่ือสงออกใหมีการขยายตลาดไปยังกลุมประเทศอาเซียนและประเทศมุสลิมเป็นสิ่งที่

ตองสนับสนุน เชน การเพ่ิมชองทางการคาไรพรมแดนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔) การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมสินคาฮาลาล จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการสงเสริมการ

เป็นศูนยแกลางอุตสาหกรรมสินคาฮาลาลทั้งสินคาอุปโภคและบริโภค ดังนั้น การสงเสริมและตอยอดกระบวนการ

ผลิตของผลิตภัณฑแฮาลาล และสินคาแปรรูปจากการเกษตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งการสรางสินคา 

เกรดพรีเมี่ยมที่เป็นสินคาฮาลาลของจังหวัดปัตตานี จะเป็นชองทางสําคัญที่เพ่ิมความเขมแข็งในการแขงขันผลิตภัณฑแ

ฮาลาลของจังหวัดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ 

 ๕) การสงเสริมความม่ันคงของสังคมและชุมชน สถานการณแภาพรวมปัญหาความมั่นคงของ

จังหวัดปัตตานีอยูในระดับที่ดีเพ่ิมข้ึนทุกปี ดังนั้น จึงเป็นปัจจัยที่ชวยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

ซึ่งจากศักยภาพท่ีมีอยูทั้งทางดานการเกษตร การผลิตสินคาบริการจากชุมชน และการทองเที่ยวทําใหการสงเสริม

ในประเด็นเรื่องคุณภาพแรงงานและการถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสรางสรรคแคุณคา

เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแ และการถายทอดองคแความรูและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการสนับสนุน

การจัดสวัสดิการชุมชนในเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ตองสนับสนุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสรางความมั่นคง

ใหกับชุมชนเชนกัน 

(ที่มา : การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีและแผนปฎิบัติราชการประจําปี     

ของจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ โดยอาจารยแ สุรวุฒนแ ชอไมทอง และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ

วิทยาเขตปัตตาน)ี             
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ประเด็นการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

ส่วนที่ ๒   
ประเด็นการพัฒนา 

 
๒.๑ บทวิเคราะห์ 

๒.๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีมีผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัด มูลคา ๕๔ ,๓๐๘ ลานบาท ขยายตัวรอยละ ๙.๖   

เมื่อเทียบกับปีกอน ในขณะที่ผลิตภัณฑแมวลรวมประเทศขยายตัวรอยละ ๕.๕ เมื่อเทียบกับปีกอน ปัตตานีจัดอยู

ลําดับที่ ๒ ของผลิตภัณฑแมวลรวมกลุม จังหวัดภาคใตชายแดน รองจากผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดสงขลา แตมีมูลคา 

สูงกวาผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดยะลา นราธิวาสและสตูล และเป็นลําดับที่ ๙ ใน ๑๔ จังหวัดของกลุมจังหวัดภาคใต 

     ผลิตภัณฑแมวลรวมจงัหวัดปัตตานเีฉลีย่ตอหัว ( GPP Per Capita) มีคาเฉลี่ย ๘๖,๕๗๑ บาท เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๙.๑ เมื่อเทียบกับปีกอน ต่ํากวาระดับประเทศและระดับภาคท่ีมีคาเฉลี่ย ๑๕๑,๒๙๑ บาท และ ๑๔๙,๕๘๕ บาท 

ตามลําดับ ซึ่งจัดอยูในอันดับที่ ๔๗ ของประเทศ (ขอมูล ณ ปี ๒๕๕๙) 

โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี แบงภาคการผลิตตามลําดับของสัดสวนโครงสราง ดังนี้ 

๑) ภาคบริการ คิดเป็นสัดสวนรอยละ  ๕๓ ของผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดปัตตานี ประกอบดวยสาขา       

การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตแและจักรยานยนตแ การขนสงและสถานที่เก็บสินคา     

ที่พักแรม และบริการดานอาหาร ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรม

อสังหาริมทรัพยแ กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรแและเทคนิค กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน     

การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา กิจกรรมดานสุขภาพและ  

งานสังคมสงเคราะหแ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ และกิจกรรมบริการดานอื่นๆ 

๒) ภาคการเกษตรคิดเป็นสัดสวนรอยละ ๓๔ ประกอบดวย สาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง 

๓) ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดสวนรอยละ ๑๓ ประกอบดวยสาขาเหมืองแรและสาขาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จ้าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ที่มา : ประมวลขอมูลโดยใชฐานขอมูล GPP ของสํานักบัญชีประชาชาติ สศช. และสํานักงานคลังจังหวัดปัตตานี 

จากขอมูล พบวา มูลคาผลิตภัณฑแมวลรวมจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ราคาประจําปี 
เทากับ ๕๔,๓๐๘ ลานบาท โดยสาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุด ๕ ลําดับแรกเรียงจากมูลคาสูงสุด คือ  

๑) สาขาเกษตรกรรม การปุาไม และการประมง มีมูลคา ๑๗,๖๘๔ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๓๒.๖ 
  ๒) สาขาการบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับมีมูลคา 
๗,๙๓๒ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๑๔.๖  

๓) สาขาการศึกษา มีมูลคา ๖,๘๙๗ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๑๒.๗ 
๔) สาขาการผลิตมีมูลคา ๖,๔๕๙ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๑๑.๙ และ 

  ๕) สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตแและจักรยานยนตแมีมูลคา ๖,๓๘๐ ลานบาท 
 คิดเป็นรอยละ ๑๑.๘ 

 
 



๕๐ 
 

เครื่องชี้เศรษฐกิจส้าคัญของแต่ละภาคการผลิต จ้าแนกได้ ดังนี้ 

ภาคบริการ ประกอบดวยเครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ อาทิ ยอดขายสินคาจากรานคาปลีก จํานวนนักทองเที่ยว 

และรายไดจากธุรกิจโรงแรม 

ภาคเกษตร ประกอบดวยเครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ อาทิ ดานปริมาณและราคายางพารา ปริมาณและราคา

สัตวแน้ําขึ้นทา 

ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวยเครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญ อาทิ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน

โรงงานอุตสาหกรรม และปริมาณการใชไฟฟูาในโรงงานอุตสาหกรรม 

อัตราการเติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี  (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ขยายตัวที่รอยละ ๑.๕ ต่ํากวาการขยายตัวของ

ประเทศไทย ซึ่งเฉลี่ยอยูที่รอยละ ๔.๓ เนื่องจากโครงสรางการผลิตของจังหวัดปัตตานีอยูในภาคการบริการ 

และภาคเกษตร ตางจากโครงสรางระดับประเทศที่อยูที่ภาคบริการและอุตสาหกรรม โดยภาคเกษตรของจังหวัด

ปัตตานีไดรับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ํา และปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ( IUU-Fishing) สงผลให

ปริมาณสัตวแน้ําขึ้นทาลดลง มูลคาเพ่ิมดานประมงทะเลเพิ่มข้ึนในอัตราชะลอลง 

เครื่องชี้เศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 

พิจารณาจากโครงสรางทางเศรษฐกิจจังหวัดและโครงสรางของแรงงานในจังหวัดปัตตานี พบวา เครื่องชี้เศรษฐกิจ

ที่สําคัญของจังหวัดปัตตานี ไดแก 

๑) รายไดจากการทําประมงทะเล 

๒) รายไดจากผลผลิตยางพารา 

๓) รายไดจากธุรกิจภาคการบริการ 

การสะสมทุนของจังหวัดปัตตานี 

จังหวัดปัตตานี ไดมีการลงทุน พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมสถานที่และโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือรองรับการผลิต

และการอุปโภคบริโภค โดยแหลงสะสมทุนที่สําคัญของจังหวัดปัตตานี ไดแก 

๑) วิถีชุมชนริมแมน้ําปัตตานีและทาเทียบเรือจังหวัดปัตตานี 

๒) แหลงโบราณสถานเพื่อรองรับการทองเที่ยว ตามความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม           

เชน วัดชางไห (หลวงปูุทวด) ศาลเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี มัสยิดกรือเซะ 

๓) สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ไดแก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ วิทยาเขต

ปัตตานี 

 



๕๑ 
 

 
 ๒. ๑.๒ ด้านเกษตร   
 ในดานการเกษตรยังเป็นภาคการผลิตหลักและมีบทบาทสําคัญของจังหวัดปัตตานี สาขาเกษตรกรรม 
การลาสัตวแ และการปุาไม ซึ่งมีรายละเอียดแตละกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑) มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําปี ของสาขาเกษตรกรรม การลาสัตวแ และการปุาไมจังหวัดปัตตานี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคาเทากับ ๑๕,๖๒๙ ลานบาท ลดลงจาก ๑๗,๑๐๘ ลานบาท ในปีที่ผานมา เทากับ ๑,๔๗๙ ลานบาท 
  ๒) โครงสรางรายไดจากการผลิต สาขาเกษตรกรรมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจารณาจากสัดสวน
มูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําปี สวนใหญเป็นการปลูกพืชมีสัดสวนถึงรอยละ ๙๔.๕ โดยมีพืชหลักท่ีสําคัญ ไดแก 
ยางพารา มะพราว ขาว ผลไม รองลงมา ไดแก การเลี้ยงปศุสัตวแ มีสัดสวนรอยละ ๒.๓ การบริการทางการเกษตร 
รอยละ ๒.๔ และการปุาไม การทําไม การตัดไมและบริการที่เก่ียวของมีสัดสวนรอยละ ๐.๘ 
  ๓) อัตราขยายตัวของมูลคาเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี การผลิตโดยรวมหดตัวในอัตรารอยละ ๒.๓ เมื่อเทียบ
กับปีที่ผานมา การหดตัวสวนใหญมาจากกิจกรรมการปลูกพืช มีอัตราการหดตัวรอยละ ๗.๗ ในสวนพืชหลักของ
จังหวัดปัตตานี ไดแก ยางพารา มะพราว และขาว หดตัวรอยละ ๕.๖ ๖.๙ และ ๑๒.๖ ตามลําดับ จากสภาพ
อากาศแปรปรวนในพื้นท่ีสงผลตอปริมาณผลผลิตหมวดปศุสัตวแ การผลิตโดยรวมหดตัวรอยละ ๑.๕ เมื่อเทียบกับปี
ที่ผานมา สาขาประมง  ปริมาณสัตวแน้ําขึ้นทาเทียบเรือปัตตานี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๘๓,๑๘๔ เมตริกตัน 
มูลคา ๙,๓๕๘ ลานบาท ปริมาณสัตวแน้ําขึ้นทาลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔,๔๕๑ เมตริกตัน มีมูลคาเพ่ิมข้ึน   
๕๙๒ ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมจังหวัดชายแดนภาคใต จะมีปริมาณสัตวแน้ําขึ้นทาเป็นอันดับ ๑ ของภาคใต
และมีมูลคาสัตวแน้ําเป็นอันดับ ๑ ของภาคใตดวย ทั้งนี้ เนื่องจากความอุดมสมบูรณแของทรัพยากรการประมงของ
จังหวัดปัตตานี ซึ่งสัตวแน้ําที่จับไดจะใชประโยชนแภายในจังหวัดสวนหนึ่ง โดยนําไปใชบริโภคสดและเป็นวัตถุดิบใน
โรงงานแปรรูปอาหารจากสัตวแน้ําและการแปรรูปในระดับพ้ืนบาน อีกสวนหนึ่งจะสงออกนอกจังหวัดปัตตานี      
ทั้งจังหวัดใกลเคียงในภาคใตและภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือใชบริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในโรงงานเชนเดียวกัน 
 

ตารางท่ี ๑๓ แสดงปริมาณและมูลค่าสัตว์น้้าที่น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  
 

 
จังหวัด 

ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

ภาคใต ้ ๒๔๙,๕๙๓ ๒๒๐,๓๕๙ ๑๖๒,๓๒๕ ๑๕,๔๙๒ ๑๓,๗๘๔ ๑๓,๒๕๗ 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย ๕๗,๘๒๙ ๔๓,๖๒๔ ๒๔,๒๑๙ ๑,๑๙๘ ๙๖๒ ๑,๑๑๑ 
ชุมพร ๑๕,๕๔๙ ๑๒,๖๖๘ ๑๓,๑๗๕ ๑๙๗ ๑๘๕ ๒๒๕ 
สุราษฎรแธานี ๒,๑๘๒ ๓,๓๘๗ ๓,๒๗๖ ๒๔ ๕๓ ๖๔๐ 
สงขลา ๓๗,๕๘๖ ๒๕,๓๔๗ ๔,๒๗๓ ๘๙๕ ๖๒๕ ๖๐ 



๕๒ 
 

 
จังหวัด 

ปริมาณ (เมตริกตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

นครศรีธรรมราช ๒,๕๑๒ ๒,๒๒๒ ๓,๔๙๕ ๘๒ ๙๙ ๑๘๖ 
กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ๖๕,๖๙๔ ๗๕,๙๖๕ ๕๓,๐๐๘ ๓,๙๐๔ ๓,๙๑๘ ๒,๗๑๒ 
ระนอง ๒๑,๓๘๘ ๒๑,๓๗๖ ๒๒,๓๖๗ ๑,๑๑๑ ๑,๑๐๕ ๑,๑๐๕ 
สตูล ๗,๔๘๐ ๘,๑๖๐ ๔,๙๕๔ ๒๙๙ ๓๐๗ ๒๒๓ 
ภูเก็ต ๓๖,๘๒๖ ๔๖,๔๒๙ ๒๕,๖๘๗ ๒,๔๙๔ ๒,๕๐๖ ๑,๓๘๔ 
กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๒๖,๐๗๐ ๑๐๐,๗๗๐ ๘๕,๐๙๘ ๑๐,๓๙๐ ๘,๙๐๔ ๙,๔๓๔ 
ปัตตานี ๑๒๑,๘๕๖ ๙๗,๖๓๔ ๘๓,๑๘๔ ๑๐,๑๘๐ ๘,๗๖๕ ๙,๓๕๘ 
นราธิวาส ๔,๒๑๔ ๓,๑๓๖ ๑,๙๑๔ ๒๑๐ ๑๓๙ ๗๖ 

ที่มา : องคแการสะพานปลา 
สาขาประมง  
ศักยภาพดานการประมงที่สําคัญของจังหวัดปัตตานี แบงออกเป็น ๓ ประเภท คือ การประมงทะเล     

การเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝั่ง และการประมงน้ําจืด 

การประมงทะเล จังหวัดปัตตานีมีทาเทียบเรือซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญสามารถเขาเทียบทาได 
นอกจากนี้ ยังอยูใกลแหลงทําการประมงในอาวไทยและแหลงทําการประมงระหวางประเทศ เรือประมงขนาดใหญ
และขนาดเล็กจึงหมุนเวียนเขามาเทียบทาจังหวัดปัตตานี เพ่ือขนถายสินคาสัตวแน้ําจํานวนมาก  

การประมงทะเล ประกอบดวยกลุมชาวประมง ๒ กลุมใหญ คือ 
๑. กลุมชาวประมงพาณิชยแ จํานวน ๑,๐๓๒ ลํา สวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองปัตตานี และอําเภอสายบุรี 

เรือประมงสวนใหญไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยแ เชน อวนลาก อวนลอมจับ อวนปลากะตัก อวนครอบ
หมึก ลอบ เป็นตน 

๒. กลุมชาวประมงพ้ืนบาน จํานวนประมาณ ๒ ,๔๔๕ ลํา สวนใหญกระจายอยูตามชายฝั่งทะเล ๖ อําเภอ 
คือ อําเภอหนองจิก อําเภอเมืองปัตตานี อําเภอยะหริ่ง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไมแกน 
เรือประมงสวนใหญจะไดรับอาชญาบัตรใหทําการประมง เชน อวนลอยปลา อวนลอยปู อวนจมปูเบ็ด เรือประมง   
ที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงพาณิชยแ จํานวน ๑ ,๐๓๒ ลํา แยกรายอําเภอได ดังนี้  คือ อําเภอเมืองปัตตานี 
จํานวน ๙๓๙ ลํา และอําเภอสายบุรี จํานวน ๙๓ ลํา  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง  สามารถสรางอาชีพใหกับเกษตรกรและอาชีพที่เก่ียวเนื่องอีกจํานวนมาก 
สัตวแน้ําที่นิยมเลี้ยงกันมาก คือ กุงทะเลและปลากะพงขาว 

 

 



๕๓ 
 

ตารางท่ี ๑๔ ตารางแสดงมูลค่าการผลิตกุ้งทะเล เปรียบเทียบปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ชนิดกุ้ง 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

จํานวน
ฟารแม 

ฟารแม 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ลบ.) 

จํานวน
ฟารแม 

ฟารแม(ไร) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ลบ.) 
จํานวน
ฟารแม 

ฟารแม(ไร) ผลผลิต(ตัน) มูลค่า(ลบ.) 

กุงกุลาดํา ๑๐ ๑๗๕.๖ ๑๓๗.๙๐ ๓๔.๔๘ ๑๐ ๑๓๖.๙ ๑๘๙.๕๗ ๕๖.๘๗ ๑๐ ๒๓๙.๙๐ ๑๙๘.๕๐ ๕๐.๔๐ 
กุงขาว ๑๑๕ ๒,๒๔๒.๗๓ ๒,๔๒๕.๒๙ ๓๙๐.๔๗ ๑๑๓ ๒,๑๗๓.๔๓ ๒,๔๒๓.๔๖ ๔๒๒.๑๙ ๑๑๑ ๑,๙๔๗.๓๘ ๒,๔๙๕.๒๑ ๔๔๔.๕๗ 
รวม ๑๒๕ ๒,๔๑๘.๓๓ ๒,๕๖๓.๑๙ ๔๒๔.๙๕ ๑๒๓ ๒,๓๑๐.๓๓ ๒,๖๑๓.๐๓ ๔๗๙.๐๔ ๑๒๑ ๒,๑๘๗.๗๓ ๒,๖๙๓.๗๑ ๔๙๔.๙๗ 

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 การเลี้ยงกุงทะเล มีฟารแมเลี้ยงกุงทะเลจากการขึ้นทะเบียนฟารแมเลี้ยงกับหนวยงานกรมประมง  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒๑ ฟารแม พื้นที่ฟารแมรวม ๒,๑๘๗.๗๓ ไร เป็นฟารแมเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา ๑๐ ฟารแม 
พ้ืนที่ฟารแม ๒๓๙.๙๐ ไร และฟารแมเลี้ยงกุงขาว จํานวน ๑๑๑ ฟารแม พื้นที่เลี้ยง ๑,๙๔๗.๓๘ ไร มีการเลี้ยงมากที่สุด
ในเขตอําเภอยะหริ่ง จํานวน ๕๙ ฟารแม และอําเภอหนองจิก จํานวน ๔๑ ฟารแม ปริมาณผลผลิตกุงทะเล รวมทั้งสิ้น 
๒,๖๙๓.๗๑ ตัน คิดเป็นมูลคา ๔๙๔.๙๗ ลานบาท แยกเป็น ผลผลิตกุงกุลาดํา ๑๙๘.๕๐ ตัน คิดเป็นมูลคา ๕๐.๔๐ 
ลานบาท เป็นผลผลิตกุงขาว ๒,๔๙๕.๒๑ ตัน คิดเป็นมูลคา ๔๔๔.๕๗ ลานบาท 

  การเลี้ยงปลาชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานีมีเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง จํานวน 
๔๕๐ ฟารแม พื้นที่เลี้ยงรวม ๒๑๓.๐๕ ไร เกษตรกรสวนใหญใชวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง มีจํานวนนอยที่เลี้ยงปลา
ชายฝั่งในบอดิน เลี้ยงมากที่สุดในทองที่อําเภอสายบุรี จํานวน ๑๗๖ ฟารแม พื้นที่เลี้ยงรวม ๘.๔๑ ไร รองลงมาเป็น
อําเภอยะหริ่ง จํานวน ๑๓๐ ฟารแม พื้นที่เลี้ยงรวม ๑๐๒.๒๐ ไร 

(๓) ประมงน้้าจืด นอกจากประมงทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝั่ง การประมงน้ําจืดก็มีความสําคัญ
กับเกษตรกรในจังหวัดปัตตานีไมยิ่งหยอนไปกวากันโดยเฉพาะกับเกษตรกรที่ไมไดอยูบริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจาก
จังหวัดปัตตานีมีแหลงน้ําจืดซึ่งเป็นแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ํา ลําคลอง หนอง บึง และแหลงน้ําที่สรางขึ้นใหม
เพ่ือใชในการเกษตรสรางผลผลิตปลาน้ําจืดใหกับเกษตรกรในการจับสัตวแน้ํามาใชบริโภคในครัวเรือนซึ่งเหลือจาก
การบริโภคก็สามารถจําหนายเพื่อเป็นรายไดของครอบครัวอีกทางหนึ่ง จังหวัดปัตตานีมีฟารแมเลี้ยงปลาน้ําจืดรวม 
๑,๗๓๙ ฟารแม พื้นที่ฟารแมรวม ๑,๒๙๘.๐๐ ไร เลี้ยงมากที่สุดในทองที่อําเภอโคกโพธิ์ จํานวน ๔๗๓ ฟารแม พื้นที่
ฟารแมรวม ๓๓๐.๙๙ ไร รองลงมาเป็นอําเภอหนองจิก จํานวน ๒๒๒ ฟารแม พื้นที่ฟารแมรวม ๓๗๐.๕๘ ไร 

สาขาการเกษตร  จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการผลิตสินคาภาคเกษตร เนื่องจากความอุดมสมบูรณแของ
สภาพภูมิประเทศ โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ ๕๗๐,๖๗๗ ไร ของพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   มีครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ๑๕,๘๕๑ ครัวเรือน ผลผลิตที่สําคัญ ไดแก 

๑) ด้านพืช 
 (๑.๑) ยางพารา ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 
๓๖๙,๙๕๖ ไร ลดลงรอยละ ๐.๕๘ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว จํานวน ๓๔๒ ,๔๓๐ ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๘๐ ผลผลิตจํานวน 



๕๔ 
 

๘๔,๒๓๘ ตัน ลดลงรอยละ ๐.๑๒ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ๒๔๖ กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๔.๐๗ ราคา ๕๕.๘๑ บาท/กิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๒.๕๔ มูลคารวม ๔,๗๐๑.๓๒ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๒.๔๔  

ตารางท่ี ๑๕ แสดงข้อมูลการปลูกยางพารา 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๓๗๒,๑๑๗.๐๐ ๓๖๙,๙๕๖.๐๐ 
พ้ืนที่กรีดได (ไร) ๓๒๙,๔๒๖.๐๐ ๓๔๒,๔๓๐.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๘๔,๓๓๘.๐๐ ๘๔,๒๓๘.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๒๕๖.๐๐ ๒๔๖.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๔๘.๘๑ ๕๕.๘๑ 
มูลคา (ลานบาท) ๔,๑๑๖.๕๔ ๔,๗๐๑.๓๒ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 

 (๑.๒) ขาว ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน ๙๗,๖๔๘ ไร 
ลดลงรอยละ ๑.๖๓ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว จํานวน ๙๖,๐๔๔ ไร ลดลงรอยละ ๐.๕๗ ผลผลิต จํานวน ๓๗,๓๙๙ ตัน ลดลง
รอยละ ๐.๕๔ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ๓๘๙ กิโลกรัม ราคา ๘.๘๙ บาท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ ๙ .๒๒ มูลคารวม 
๓๒.๔๘ ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ ๘.๗๔  

ตารางท่ี ๑๖ แสดงข้อมูลการปลูกข้าวนาปี 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๙๙,๒๓๗.๐๐ ๙๗,๖๔๘.๐๐ 
พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ไร) ๙๖,๕๙๓.๐๐ ๙๖,๐๔๔.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๓๗,๖๐๐.๐๐ ๓๗,๓๙๙.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๓๘๙.๐๐ ๓๘๙.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๘.๐๗ ๘.๘๙ 
มูลคา (ลานบาท)                 ๓๐๓.๔๓                  ๓๓๒.๔๘  

 

 (๑.๓) ไมผล 

   - ลองกอง ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 
๑๕,๗๐๔ ไร ลดลงรอยละ ๖.๔๓ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว จํานวน ๑๕,๒๑๗ ไร ลดลงรอยละ ๖.๖๔ ผลผลิต จํานวน ๑,๙๐๓ ตัน 
ลดลงรอยละ ๑๗๓ .๒๕ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ๑๒๕ กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๑๕๖  ราคา ๒๑.๒๐ บาท/กิโลกรัม ลดลง
รอยละ ๓.๗๗ มูลคารวม ๔๐.๓๔ ลานบาท ลดลงรอยละ ๑๘๓.๕๙  

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 
 



๕๕ 
 

ตารางท่ี ๑๗ แสดงข้อมูลการปลูกลองกอง 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๑๖,๗๑๔.๐๐ ๑๕,๗๐๔.๐๐ 
พ้ืนที่ใหผลผลิต (ไร) ๑๖,๒๒๗.๐๐ ๑๕,๒๑๗.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๕,๒๐๐.๐๐ ๑,๙๐๓.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๓๒๐.๐๐ ๑๒๕.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๒๒.๐๐ ๒๑.๒๐ 
มูลคา (ลานบาท) ๑๑๔.๔๐ ๔๐.๓๔ 

ทีม่า : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 
   - ทุเรียน ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 

๙,๕๗๖ ไร เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๒.๓๙ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว จํานวน ๖,๙๖๓ ไร ลดลงรอยละ ๒.๖๐ ผลผลิต จํานวน ๒,๕๕๓ ตัน 
ลดลงรอยละ ๒๗.๙๓ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ๓๖๗ กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๒๔.๕๒ ราคา ๗๑.๘๑ บาท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึน
รอยละ ๑๒.๓๒ มูลคารวม ๑๘๓.๓๓ ลานบาท ลดลงรอยละ ๑๒.๑๖ 

   

ตารางท่ี ๑๘ แสดงข้อมูลการปลูกทุเรียน 
รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๘,๓๙๐.๐๐ ๙,๕๗๖.๐๐ 
พ้ืนที่ใหผลผลิต (ไร) ๗,๑๔๔.๐๐ ๖,๙๖๓.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๓,๒๖๖.๐๐ ๒,๕๕๓.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๔๕๗.๐๐ ๓๖๗.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๖๒.๙๖ ๗๑.๘๑ 
มูลคา (ลานบาท) ๒๐๕.๖๓ ๑๘๓.๓๓ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 
 - เงาะ ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก จํานวน 

๑,๗๐๙ ไร เพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๔๖ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว จํานวน ๑,๖๓๐ ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๑๓ ผลผลิต จํานวน ๔๕๑ ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐.๑๘ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ๒๗๗ กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๒๓.๘๓ ราคา ๒๕.๓๙ บาท/กิโลกรัม ลดลง
รอยละ ๓๔.๗๐ มูลคารวม ๑๑.๔๕ ลานบาท ลดลงรอยละ ๖๑.๙๒ 

 

 

 

 



๕๖ 
 

ตารางท่ี ๑๘ แสดงข้อมูลการปลูกเงาะ 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๑,๖๖๗.๐๐ ๑,๗๐๙.๐๐ 
พ้ืนที่ใหผลผลิต (ไร) ๑,๕๗๙.๐๐ ๑,๖๓๐.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๕๔๒.๐๐ ๔๕๑.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๓๔๓.๐๐ ๒๗๗.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๓๔.๒๐ ๒๕.๓๙ 
มูลคา (ลานบาท) ๑๘.๕๔ ๑๑.๔๕ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 

  - มะพราว ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา ครัวเรือนที่ปลูก จํานวน 
๑๔,๑๗๗ ครัวเรือน ลดลงรอยละ ๒๑.๗๐ เนื้อท่ีเพาะปลูก จํานวน ๕๒,๔๕๖ ไร ลดลงรอยละ ๑๕.๔๕ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
จํานวน ๕๒,๔๕๖ ไร ลดลงรอยละ ๑๕.๔๕ ผลผลิต จํานวน ๓๐,๗๙๒ ตัน ลดลงรอยละ ๑๕.๖๔ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
๕๘๗ กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๐.๑๗ ราคา ๑๓.๕๖ บาท/กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๕.๒๗ มูลคารวม ๔๑๗.๕๔ ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๐๑  

ตารางท่ี ๒๐ แสดงข้อมูลการปลูกมะพร้าว 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
ครัวเรือน ๑๗,๒๕๔.๐๐ ๑๔,๑๗๗.๐๐ 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๖๐,๕๖๐.๐๐ ๕๒,๔๕๖.๐๐ 
พ้ืนที่ใหผลผลิต (ไร) ๖๐,๕๖๐.๐๐ ๕๒,๔๕๖.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๓๕,๖๐๙.๐๐ ๓๐,๗๙๒.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๕๘๘.๐๐ ๕๘๗.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๑๑.๔๙ ๑๓.๕๖ 
มูลคา (ลานบาท) ๔๐๙.๑๕ ๔๑๗.๕๔ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 
 

 (๑.๔) ปาลแมน้ํามัน ขอมูลปี ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา ครัวเรือนที่ปลูก จํานวน 
๑,๖๗๔ ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๖.๖๗ เนื้อท่ีเพาะปลูก จํานวน ๒๓,๖๒๘ ไร เพิ่มข้ึนรอยละ ๒๒.๕๘ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
จํานวน ๑๕,๗๔๙ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ .๖๑ ผลผลิต จํานวน ๓๗,๑๒๐ ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๙.๙๖ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
๒,๓๕๗ กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๕๘ ราคา ๔.๑๐ บาท/กิโลกรัม ลดลงรอยละ ๓๑.๙๕ มูลคารวม ๑๕๒.๑๙ ลานบาท 
ลดลงรอยละ ๑๘.๘๑ 



๕๗ 
 

ตารางท่ี ๒๑ แสดงข้อมูลการปลูกปาล์มน้้ามัน 

รายการ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
ครัวเรือน ๑,๓๙๕.๐๐ ๑,๖๗๔.๐๐ 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) ๑๘,๒๙๒.๐๐ ๒๓,๖๒๘.๐๐ 
พ้ืนที่ใหผลผลิต (ไร) ๑๕,๑๘๐.๐๐ ๑๕,๗๔๙.๐๐ 

ผลผลิต (ตัน) ๓๓,๔๒๒.๐๐ ๓๗,๑๒๐.๐๐ 
ผลผลิตตอไร (กก.) ๒,๒๐๒.๐๐ ๒,๓๕๗.๐๐ 
ราคา (บาท/กก.) ๕.๔๑ ๔.๑๐ 
มูลคา (ลานบาท) ๑๘๐.๘๑ ๑๕๒.๑๙ 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๙ สงขลา 
๒)  ด้านปศุสัตว์    
   (๒.๑) ไก จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงไก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน  ๘๖๗,๒๕๑ ตัว โดย

จัดลําดับเป็น  ที่ ๒ ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และลําดับที่ ๗ ของภาคใต ซึ่งแนวโนมการเลี้ยงไกของจังหวัด
ปัตตานี มีการเลี้ยงไกเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

   (๒.๒) โคเนื้อ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดปัตตานี จํานวน  
๔๘,๔๗๒ ตัว โดยจัดเป็นลําดับที่ ๔ ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และลําดับที่๘ ของภาคใต ซึ่งแนวโนมการ
เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดปัตตานี เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   (๒.๓) สุกร จังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงสุกร ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒,๕๒๔ ตัว โดย
จัดเป็นลําดับ  ที่ ๒ ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน และเป็นลําดับที่ ๑๑ ของภาคใต โดยแนวโนมการเลี้ยงสุกรใน
จังหวัดปัตตานีเพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตารางท่ี ๒๒   แสดงข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ 

ที่มา  : ศูนยแเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตวแ 

สถาบันเกษตรกร  จังหวัดปัตตานี มีจํานวนสถาบันเกษตรกรที่ไดรับการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณแ
และดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น ๘๙ แหง มีมูลคาปริมาณการดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น ๖ ,๘๕๙,๘๖๐,๐๙๕.๐๔ บาท 
มีสหกรณแจํานวน ๗๗ แหง สมาชิก ๒๐๙ ,๗๐๒ ครอบครัว และกลุมเกษตรกร จํานวน ๑๒ แหง สมาชิก ๙๖๒ 
ครอบครัว 

จังหวัด 
ไก ่ โคเนื้อ แพะ สุกร 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ 
ปัตตานี ๓,๘๘๑,๑๕๑ ๔,๐๕๗,๒๕๒ ๘๘๒,๕๖๓ ๖,๗๘๐ ๖,๓๙๖ ๔๙,๔๕๒ ๓๓,๓๒๕ ๓๔,๕๗๑ ๓๔,๔๗๕ ๒๐,๖๘๖ ๒๑,๔๓๕ ๒,๓๘๙ 

ยะลา ๔๗๐,๖๓๔ ๔๗๕,๐๐๑ ๘๔๕,๐๐๓ ๔,๘๖๕ ๔,๗๒๔ ๔๙,๓๑๖ ๔๓,๔๑๒ ๔๔,๓๙๘ ๗๑,๑๙๑ ๙,๖๖๐ ๙,๙๘๖ ๖,๒๙๒ 

นราธิวาส ๒,๓๑๙,๐๒๕ ๒,๔๐๑,๘๗๙ ๕๙๕,๖๗๗ ๘,๙๓๑ ๘,๔๐๕ ๗๒,๐๐๒ ๒๖,๗๒๗ ๒๗,๗๙๐ ๓๕,๖๒๖ ๗,๖๑๕ ๗,๘๙๕ ๕,๙๘๒ 
สงขลา ๑๘,๒๙๘,๑๒๐ ๑๙,๖๙๖,๓๑๑ ๔,๗๒๒,๒๓๕ ๑๓,๔๕๓ ๑๓,๖๓๔ ๑๑๘,๘๕๐ ๔๐,๓๒๔ ๔๑,๓๔๒ ๔๖,๓๗๙ ๑๖๗,๙๕๘ ๑๗๗,๑๒๐ ๑๑๑,๗๗๔ 

สตูล ๑,๑๐๓,๑๖๑ ๑,๑๒๐,๖๐๙ ๑,๔๖๙,๙๐๐ ๖,๖๓๗ ๖,๕๘๐ ๒๕,๘๘๐ ๓๐,๒๓๕ ๔๔,๑๓๒ ๓๕,๗๘๑ ๑๐,๑๓๗ ๑๐,๕๐๑ ๗,๐๖๓ 

รวม ๒๖,๐๗๖,๐๙๑ ๒๗,๗๕๑,๐๕๒ ๘,๕๑๕,๓๗๘ ๔๐,๖๖๖ ๓๙,๗๓๖ ๓๑๕,๕๐๐ ๑๗๔,๐๒๓ ๑๙๒,๒๓๓ ๒๒๓,๔๕๑ ๒๑๖,๐๕๖ ๒๒๖,๓๙๗ ๑๓๓,๕๐๐ 



๕๘ 
 

ตารางท่ี ๒๓  แสดงจ้านวนสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเป็นรายอ้าเภอในปี ๒๕๖๑ 
อ้าเภอ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จ้านวนมูลค่าปริมาณที่ด้าเนินงานใน

รอบปีที่แล้ว (บาท) (กู้ ฝาก ซื้อ 
รวบรวม แปรรูป อื่นๆ) 

แห่ง สมาชิก 
(ครอบครัว) 

แห่ง สมาชิก 
(ครอบครัว 

เมือง ๒๖ ๑๗๕,๒๓๕ ๑ ๒๘๐                 ๖,๒๔๕,๘๒๗,๓๙๐.๐๐  
ยะรัง ๘ ๓,๗๙๕ ๔ ๒๖๓                       ๓๒,๗๕๘,๓๒๐.๘๐  
หนองจิก ๗ ๑๒,๓๑๐ - -                     ๒๐๐,๘๕๕,๖๔๒.๘๒  
โคกโพธิ์ ๕ ๒,๔๕๓ ๓ ๑๔๑                       ๗๒,๑๙๐,๕๘๖.๓๓  
ยะหริ่ง ๑๒ ๒,๗๕๐ ๑ ๓๓                       ๑๖,๒๒๘,๑๐๙.๔๓  
ปะนาเระ ๓ ๑,๖๐๙ ๑ ๑๕๘                     ๑๗๑,๓๘๑,๑๖๗.๖๖  
มายอ ๔ ๖,๒๐๖ - -                       ๖๗,๑๐๖,๙๕๙.๐๐  
สายบุรี ๕ ๑,๘๖๓ ๒ ๘๗                       ๒๗,๒๓๙,๔๘๙.๐๐  
ทุงยางแดง ๒ ๔๗๗ - -                           ๒๗๘,๘๕๘.๐๐  
กะพอ ๑ ๙๑๗ - -                         ๒,๖๕๒,๑๙๕.๐๐  
แมลาน ๓ ๑,๒๘๘ - -                       ๑๕,๘๗๕,๔๕๖.๐๐  
ไมแกน ๑ ๗๙๙ - -                         ๗,๔๖๕,๙๒๑.๐๐  

รวม ๗๗ ๒๐๙,๗๐๒ ๑๒ ๙๖๒                  ๖,๘๕๙,๘๖๐,๐๙๕.๐๔  
 
๒.๑.๓  ด้านอุตสาหกรรม  
        ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปตัตานี มีโรงงานทีไ่ดรับอนญุาตใหประกอบกิจการ (สะสม) ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวนทั้งสิ้น ๙๐๕ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๘,๐๙๗.๓๗ ลานบาท และมีจํานวนคนงาน ๙,๑๓๘  คน โดยจําแนก
ออกเป็นจําพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  ไดดังนี ้

จ้าพวกที่ 
จ้านวนโรงงาน 

(โรงงาน) 
จ้านวนเงินทุน 

(ล้านบาท) 
จ้านวนคนงาน 

(คน) 
๑ ๕๖๙ ๕๖.๓๘ ๑,๑๔๖ 
๒ ๗๓ ๑๙๐.๐๔ ๔๑๓ 
๓ ๒๖๓ ๗,๘๕๐.๙๕ ๗,๕๗๙ 

รวม ๙๐๕ ๘,๐๙๗.๓๗ ๙,๑๓๘ 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ 

 
 

ที่มา : สํานักงานสหกรณแจังหวัดปัตตานี 



๕๙ 
 

การลงทุนอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของจังหวัด 
ภาพรวมการลงทุน 

อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ไดแก  
๑.๑ อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ประกอบดวย การผลิตพลังงานไฟฟูาจากพลังงานความรอนเป็นหลัก 

รองลงมาเป็นโรงงานผลิตพลังงานไฟฟูา หองเย็น ขุดตักหนาดิน และดูดทราย ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวนโรงงาน
ทั้งสิ้น ๔๖ โรงงาน เงินลงทุน ๔,๐๖๓.๕๙ ลานบาท คนงาน ๑,๓๒๐ คน 

๑.๒ อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบดวย การทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็งเป็นหลัก 
รองลงมา ไดแก การปุนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตวแ กระดูกสัตวแ ขนสัตวแ หรือเปลือกหอย ตามลําดับ 
ปัจจุบันมีจํานวนโรงงานทั้งสิ้น ๗๐ โรงงาน เงินลงทุน ๑,๓๒๗.๐๗ ลานบาท คนงาน ๓,๐๕๗ คน 

๑.๓ อุตสาหกรรมยาง  ประกอบดวย การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา 
เป็นหลัก รองลงมา ไดแก การทําผลิตภัณฑแยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะหแ  ตามลําดับ ปัจจุบันมีจํานวน
โรงงานทั้งสิ้น ๑๖ โรงงาน เงินลงทุน ๘๓๒.๑๓ ลานบาท คนงาน ๘๒๔ คน 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของจังหวัด 
ภาพรวมความเคลื่อนไหวการลงทุน 

ภาวะการณแการลงทุนดานอุตสาหกรรมในจังหวัด ผลจากการพิจารณาขอมูลการลงทุนอุตสาหกรรม
สะสมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันในปีกอน พบวา มีอัตราการขยายตัวของ
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหมเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรอยละ ๑.๑๒ จํานวนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรอยละ ๕๕.๐๐ 
และอัตราการจางงานเพ่ิมข้ึน คิดเป็นรอยละ ๒.๐๐ 

ความเคลื่อนไหวการลงทุนในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ 
  ภาวะการณแการลงทุนดานอุตสาหกรรมในจังหวัด  ผลจากการพิจารณาขอมูลการลงทุน
อุตสาหกรรมในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันในปีกอน  
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐) พบวา มีการลงทุนจํานวน ๑๒ ราย เงินลุงทนรวม ๒,๘๕๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท 
ทําใหอัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหม จํานวนเงินลงทุน และอัตราการจางงานเพ่ิมข้ึน 

         ท่ีมา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 
จังหวัดปัตตานี มีผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จํานวน ๘๓๑ ราย     
๑,๔๖๗ ผลิตภัณฑแ แยกเป็นกลุมที่ลงทะเบียนได ดังนี้ 
 ๑) กลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP    จํานวน   ๖๕๗  ราย 
 ๒) ผูผลิตชุมชนที่เป็นเจาของรายเดียว   จํานวน   ๑๖๘  ราย 
 ๓) ผูผลิตเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน       ๔  ราย 
 ๔) ผูประกอบการชวนชิม     จํานวน       ๒  ราย  

 แบงเป็นประเภท ๕ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) อาหาร       จํานวน   ๗๖๘  ผลิตภัณฑแ  
 ๒) เครื่องดื่ม      จํานวน     ๕๐  ผลิตภัณฑแ  
 ๓) ผาและเครื่องแตงกาย     จํานวน   ๒๒๖  ผลิตภัณฑแ  
 ๔) ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก    จํานวน   ๓๑๐  ผลิตภัณฑแ  
 ๕) สมุนไพรที่ไมใชอาหาร     จํานวน   ๑๑๓  ผลิตภัณฑแ 
  แบงตามการพัฒนาเป็น Quadrant A B C D  คือ 
  Quadrant A  กลุมดาวเดนสูสากล    จํานวน     ๓๖   ผลิตภัณฑแ 
  Quadrant B  กลุมอนุรักษแสรางคุณคา   จํานวน     ๒๓   ผลิตภัณฑแ 

Quadrant C  กลุมพัฒนาสูการแขงขัน    จํานวน   ๒๐๘   ผลิตภัณฑแ 
Quadrant D  กลุมปรับตัวสูการพัฒนา   จํานวน ๑,๒๐๐   ผลิตภัณฑแ 

  เปูาหมายการจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดเป็นเปูาหมายตัวชี้วัด
รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๐ ของรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยอดประมาณการรายไดไว ๒,๓๐๐ ลานกวาบาท โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ปัตตานีและภาคีการพัฒนา ไดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ นตผ. และเครือขายองคแความรู KBO จังหวัด       
ไดกําหนดยุทธศาสตรแการพัฒนา OTOP เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมยอดรายไดใหกับกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP   
ในเรื่องการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑแตัวผลิตภัณฑแมาตรฐานผลิตภัณฑแและการตลาดโดยใชงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรแกรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตรแจังหวัดปัตตานี และการเขาถึงแหลงทุนที่มีอยูในชุมชน และ     
สถาบันการเงินที่มีอยู เชน กองทุนหมูบาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธนาคารวิสาหกิจชุมชน ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูผลิต ผูประกอบการ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม Quadrant D)

จํานวน ๑๗๕ กลุม 
- โครงการเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑแ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) จํานวน  ๘๕ กลุม 

      - โครงการพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) จํานวน ๔๐ กลุม 
      - โครงการพัฒนาผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร กิจกรรมที่ ๒ ดานการยืดอายุผลิตภัณฑแ 
จํานวน ๕๐ กลุม 

๒) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด ลงพ้ืนที่วิเคราะหแผลิตภัณฑแชุมชน 
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแและชองทางการจําหนาย 

การพัฒนาช่องทางการตลาด  โดยการสงเสริม แสวงหาตลาดใหกับกลุมผูผลิต ผูประกอบการ OTOP  
  ๑) สงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP ภายในชุมชน ที่ทําการกลุม ทองถิ่นของตนเอง และเขารวม
จําหนายในโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได 

๒) สงเสริมการจําหนายในการวางผลิตภัณฑแ OTOP รานคาเอกชน จําหนายของฝาก ของที่ระลึกภายใน
จังหวัดและตางจังหวัด 

๓) ศูนยแจําหนายสินคาจากโครงการศิลปาชีพและสินคา OTOP (Farm outlet) ตรงขามวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี อําเภอเมืองปัตตานี 
  ๔) รานคาประชารัฐ สุขใจ SHOP จํานวน ๒ ราน ณ ปั้ม ปตท.ขาเขาเมืองและขาออกเมือง อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี โดยปี ๒๕๕๙ มียอดผูเขาชมราน จํานวน ๑,๖๗๐ คน รายได ๖๙,๙๘๘ บาท ปี ๒๕๖๐ มียอดผูเขาชมราน 
จํานวน ๒,๘๖๔ คน รายได ๓๓๑,๒๕๘ บาท ปี ๒๕๖๑ มียอดผูเขาชมราน จํานวน ๑,๐๓๕ คน รายได ๑๕๔,๔๒๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น ๕,๕๖๙ คน รายได ๕๕๕,๖๖๗ บาท 

๕) การออกงานแสดงสินคาและผลิตภัณฑแในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ของกรมการพัฒนาชุมชนและ
หนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของ ในหางสรรพสินคาตางๆ ศูนยแราชการอิมแพ็คเมืองทองธานี ใตทางดวนฯ ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษมของนายกรัฐมนตรี จํานวน ๔๐ ครั้ง 

๖) การออกรานแสดงและจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP รวมกับ ศอ.บต. ภายในประเทศ จํานวน ๘ ครั้ง 
  ๗) รวมออกรานแสดงและจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP ในเทศกาลงานตางๆ ที่จัดขึ้นภายในจังหวัด    
จํานวน ๑๐ ครั้ง 

๘) การจําหนายผลิตภัณฑแชุมชน OTOP ผานระบบออนไลนแ เชน PMO, LAZADA, OTOP 
thai.shopLineFacebook ฯลฯ 

๙) สงเสริมการสงออกตางประเทศ เชน ผลิตภัณฑแเครื่องแตงกายมุสลิม หมวกกะปิเยาะ ผาคลุมผม       
ชุดละหมาด ผลิตภัณฑแอาหารที่ไดจากการแปรรูปวัตถุดิบของจังหวัด เชน ขาวเกรียบ บูดู ลูกหยี โรตีกรอบ อาหาร
ทะเลแปรรูป 



๖๒ 
 

๑๐) OTOP Trader ปัตตานี และ OTOP Trader ตางจังหวัด รวมกันสงเสริมผลิตภัณฑแที่ยังไมไดมาตรฐาน 
หรือสินคาที่ผานการคัดสรรระดับ ๑ - ๓ ดาว สามารถมีสถานที่จําหนายผานทาง Trader จังหวัด เป็นผูรวบรวมสินคา
และรวมกันพัฒนาใหตรงตามความตองการของตลาด 
  ๑๑) การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนผานโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัติวิถี รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๔ หมูบาน 
เป็นชองทางการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชน OTOP ในที่ตั้งกลุมผูประกอบการ OTOP รวมทั้งมีกิจกรรมอ่ืนๆ เ ชน 
ทริปทองเที่ยว แองเล็กเช็คอิน การรวมลงมือทํา (สาธิตผลิตภัณฑแชุมชน) เสนหแชุมชน อาหารพื้นถ่ิน 
  ผลการจําหนายผลิตภัณฑแหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ มีรายไดจากการจําหนาย ระหวางเดือนตุลาคม  
๒๕๖๐ - สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๑๙๕,๔๔๕,๑๓๐ บาท แยกเป็นยอดจําหนายภายในประเทศ จํานวนเงิน 
๑,๖๙๒,๙๕๘,๘๓๐ บาท ตางประเทศ จํานวนเงิน ๔๗๒,๔๘๖,๓๐๐ บาท 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 
๒.๑.๔  ด้านการท่องเที่ยว    

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานี มีจํานวนนักทองเที่ยว ๒๗๒,๗๓๙ คน (ที่พักคางและไมพักคาง) รายได
จากการทองเที่ยว จํานวน ๙๙๖.๑๖ ลานบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๙ พบวา นักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน จํานวน 
๑๕,๕๙๖ คน คิดเป็นรอยละ ๖.๐๗ รายไดเพ่ิมข้ึน ๕๗.๒๖ ลานบาท คิดเป็นรอยละ ๙.๖๐ เนื่องจากจังหวัดปัตตานี
มีการดําเนินการประชาสัมพันธแการทองเที่ยวเชิงรุกและประชาสัมพันธแอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวโนมการทองเที่ยว  
ของจังหวัดปัตตานีจากขอมูลทองเที่ยวจะเห็นวามีแนวโนมนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึนทุกปี
สอดคลองกับจํานวนนักทองเที่ยวรายไดจากการทองเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทุกจังหวัด
เชนกัน 

ตารางท่ี ๒๔  สรุปข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

หน่วย : ล้านบาท       

แนวโน้มสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโดยรวม คาดการณแวาจะขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเกษตรซึ่งเป็นสาขาหลักของจังหวัดปัตตานี โดยมีผลผลิตสําคัญที่จะทําใหเกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไดแก ผลผลิตจากการประมง ซึ่งมีมูลคาการจําหนายสูงที่สุดในภาคใต ซึ่งนอกจากจะเป็น

ปี 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล 

นักท่องเที่ยว รายได้ นักท่องเที่ยว รายได้ นักท่องเที่ยว รายได้ นักท่องเที่ยว รายได้ นักท่องเที่ยว รายได้ 
๒๕๕๒ ๒๐๑,๔๐๑ ๔๙๙.๘๓ ๓๐๐,๕๗๐ ๑,๑๐๔.๗๑ ๔๓๐,๓๐๑ ๙๔๘.๘๗ ๒,๖๐๙,๐๔๕ ๑๒,๗๐๓.๔๒ ๖๕๖,๒๑๐ ๑,๗๑๐.๒๐ 
๒๕๕๓ ๑๘๔,๑๕๓ ๓๘๙.๗๘ ๓๗๓,๒๖๙ ๑,๓๑๙.๙๙ ๕๔๗,๒๓๕ ๑,๗๘๙,.๖๓ ๒,๙๔๖,๔๗๐ ๑๕,๘๘๘.๘๒ ๖๙๒,๙๗๐ ๒,๐๐๘.๐๒ 
๒๕๕๔ ๑๗๙,๖๘๗ ๕๔๐.๓๐ ๓๓๕,๙๖๘ ๑,๓๒๘.๗๘ ๔๗๙,๕๒๔ ๑,๘๗๖.๗๗ ๔,๐๒๔,๔๙๙ ๒๓,๒๙๖.๐๐ ๖๙๔,๖๙๗ ๒,๖๖๔.๖๗ 
๒๕๕๕ ๒๑๔,๒๘๕ ๗๔๒.๖๖ ๔๒๙,๐๔๔ ๑,๗๕๙.๒๔ ๔๘๙,๙๔๔ ๒,๑๓๙.๐๑ ๔,๓๖๓,๘๐๘ ๒๖,๗๐๒.๒๙ ๑,๐๐๐,๔๒๔ ๕,๓๓๒.๐๒ 
๒๕๕๖ ๒๓๕,๖๐๖ ๗๗๘.๑๕ ๕๖๓,๗๗๑ ๒,๔๒๐.๓๙ ๕๗๐,๙๗๓ ๒,๒๐๗.๘๐ ๕,๗๖๓,๔๓๙ ๓๗,๒๗๕.๘๑ ๑,๐๙๓,๔๗๙ ๕,๙๐๔.๘๓ 
๒๕๕๗ ๒๓๗,๙๒๕ ๗๘๖.๐๐ ๕๘๙,๖๕๓ ๒,๕๒๐ ๕๘๙,๖๙๐ ๒,๓๓๒ ๖,๑๒๔,๙๗๒ ๔๒,๘๒๕ ๑,๒๒๔,๒๓๔ ๖,๒๘๘ 
๒๕๕๘ ๒๕๑,๐๘๑ ๘๖๒.๐๐ ๖๒๒,๓๗๖ ๒,๗๒๙ ๖๓๕,๙๑๐ ๒,๕๒๙ ๖,๕๒๔,๖๗๖ ๔๘,๘๘๕ ๑,๓๒๘,๘๑๓ ๗,๐๐๑ 
๒๕๕๙ ๒๕๗,๑๔๓ ๙๐๘.๙๐ ๖๒๔,๘๗๙ ๒,๘๘๖.๒๙ ๖๔๖,๐๒๐ ๒,๖๗๔.๑๕ ๖,๖๗๕,๑๗๘ ๕๔,๓๓๗.๔๕ ๑,๓๗๖,๔๓๐ ๗,๕๖๐.๐๐ 
๒๕๖๐ ๒๗๒,๗๓๙ ๙๙๖.๑๖ ๖๕๗,๓๑๗ ๓,๑๔๕.๕๗ ๖๖๕,๗๑๐ ๒,๘๘๘.๕๓ ๗,๐๒๕,๕๗๓ ๕๙,๘๓๑.๗๗ ๑,๔๔๒,๘๒๕ ๘,๑๖๘.๗๐ 

ที่มา :  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 



๖๓ 
 

สินคาในการบริโภคแลว ยังเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งแมวาพื้นที่ปลูกยางพารา ขาว และไม
ผล จะมีปริมาณและผลผลิตลดลงและผลผลิตตอไรต่ํากวาจังหวัดอ่ืนๆ ในกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  แตดวย
นโยบายการสงเสริมอาชีพการเกษตรที่สงเสริมการปลูกยางพาราในพื้นท่ีวางเปลา การปรับปรุงนารางเพ่ือปลูกขาว       
การเลี้ยงสัตวแ และการประมงน้ําจืด จึงสงผลทําใหเพิ่มพ้ืนที่การปลูกพืช เลี้ยงสัตวแ ปริมาณผลผลิต รวมทั้งมูลคา  
การผลิตเพ่ิมข้ึน สงผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด  ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณของภาครัฐ  ทั้งจากงบลงทุนและงบการฝึกอบรมและสัมมนา  เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและกระจายรายได
ในพ้ืนที่ จึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ประกอบกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจะสงผลตอความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคและผูประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้  ยังมีแรงขับเคลื่อนจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดานการผลิตอาหารทะเลแปรรูป  จากความตองการของตลาดสหรัฐอเมริกา  ตะวันออก
กลาง และสหภาพยุโรป  ในสวนของภาคบริการยังขยายตัวได  จากการบริการการศึกษา  และสุขภาพ การจางงาน
จะเพ่ิมข้ึนประมาณ  ๑๒,๖๗๗ คน ในดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ คาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีกอนจากราคา
ยางพาราที่ขยับตัวสูงขึ้น สงผลใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการกรีดยาง  ประกอบกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมยัง
ขยายตัวจากการผลิตอาหารทะเลแปรรูปและอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง แมจะขาดแคลนวัตถุดิบ สําหรับดาน
บริการและการทองเที่ยวจะขยายตัวไดจากความเชื่อม่ัน ในภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และการจัดกิจกรรม
กระตุนการทองเที่ยวของจังหวัด สําหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวตามรายไดเกษตรกรสูงขึ้นตาม
ราคายางพารา 
 อยางไรก็ตาม การประมาณการเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ตองติดตามอยางใกลชิด ไดแก ผลผลิตยางพารา 
ราคายางพารา การดําเนินการแกไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ความผันผวนของคาเงิน การฟื้นตัวของ
ประเทศคูคา เหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี สภาพอากาศที่แหงแลง การขาดแคลนแรงงาน แนวโนมราคาน้ํามัน  
ในตลาดโลกและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ 

ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด มีผลผลิต
ตอไรสูงขึ้น และขยายฐานการผลิตพืชและสัตวแชนิดใหมขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือเป็นวัตถุดิบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล    
และตอบสนองความตองการของตลาด 
 ๒. การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมและมีอายุ
การเก็บรักษายาวนาน 
 ๓. การพัฒนาผลิตภัณฑแฮาลาลและผลิตภัณฑแชุมชน ใหไดมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของผูบริโภคท่ัวโลก 
โดยการพัฒนาอยางครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
 ๔. การพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งอยูในภาวะซบเซาตั้งแตเกิดเหตุการณแความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งปัจจุบันมีแนวโนมที่ดีข้ึน มีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่มากข้ึน เพ่ือใหเป็นแหลงสรางงานสรางรายได 
สงผลตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด 
 



๖๔ 
 

๒.๑.๕ ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
สภาพสังคมจังหวัดปัตตานี  เป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่ใช

ในการสื่อสาร โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น ๖๖๙,๙๖๑ คน ประชากรสวนใหญในจังหวัดปัตตานี 
นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน ๕๗๗,๘๑๑ คน คิดเป็นรอยละ ๘๖.๒๕ รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ จํานวน ๙๑,๗๙๑ คน 
คิดเป็นรอยละ ๑๓.๗๐ และนับถือศาสนาคริสตแ/อ่ืนๆ จํานวน ๓๕๙ คน คิดเป็น รอยละ ๐.๐๕ ซึ่งประชาชนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามมีการครองตนตามวิถีอิสลามอยางเครงครัด จนเป็นจุดแข็งเชิงสัญลักษณแที่โลกมุสลิมใหการยอมรับ
ในอัตลักษณแของปัตตานี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายไดไมแนนอน ขึ้นอยูกับราคาสินคา
และปริมาณการผลผลิตในแตละปี ซึ่งจากขอมูลผลิตภัณฑแ เฉลี่ยตอคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวา ประชาชนของจังหวัด
ปัตตานีมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปี ๗๓,๗๔๕ บาท ซึ่งเป็นอันดับที่ ๑๒ ในภาคใต และเป็นอันดับที่ ๖๐ ของประเทศ 

สภาพทั่วไปทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ด้านสาธารณสุข สถานบริการและหนวยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป 

ขนาด ๔๖๖ เตียง ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง จํานวน ๓ แหง (รพ.สายบุรี รพ.โคกโพธิ์ และรพ.ยะหริ่ง) 
๓๐ เตียง จํานวน ๘ แหง (รพ.หนองจิก รพ.ปะนาเระ  รพ.มายอ รพ.ทุงยางแดง รพ.ไมแกน รพ.ยะรัง รพ.กะพอ 
และรพ.แมลาน) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๑๒๙ แหง ศูนยแแพทยแชุมชน ๓ แหง โรงพยาบาลธัญญารักษแ
ปัตตานี ๑ แหง ศูนยแบริการสาธารณสุขของเทศบาล ๑ แหง และโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืน ๑ แหง คือ 
รพ.คายอิงคยุทธบริหาร คลินิกเอกชน จํานวน ๑๑๗ แหง รานขายยาและผลิตยา จํานวน ๗๓ แหง 

 ดานสถานสุขภาพของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ประชากรมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดปี ๒๕๖๐ จําแนกเป็น 
เพศชาย ๗๐.๒๘ เพศหญิง ๗๘.๘๗ อัตราเกิดและอัตราตายตอพันประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้น จาก ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
อัตราเพิ่มของประชากรตอประชากร ๑๐๐ คน มีอัตราคงท่ีเทากับ ๑.๐๓, ๑.๐๙,๑.๐๙ และ ๐.๙๕ แตยังคงสูงอยูมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศและจังหวัดใกลเคียง (ระดับประเทศ รอยละ ๐.๓ ระดับภาคใตรอยละ ๐.๗) 
(ที่มา : สถิติสาธารณสุข ,๒๕๕๙) ในปี ๒๕๖๐ อัตรามารดาตาย ๓๙.๖๐ ตอแสนการเกิดมีชีพ และทารกตาย 
๑๐.๗๙ ตอพันการเกิดมีชีพ พบวา ยังคงมีอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ (มารดาตายระดับประเทศ ๒๖.๖ 
ระดับภาคใต ๔๔.๒ และทารกตายระดับประเทศ ๖.๔ ระดับภาคใต ๗.๒)          

  ที่มา : สถิติสาธารณสุข, ๒๕๕๙                  
สาเหตุการปุวยของผูปุวยนอก พบวา อัตราผูปุวยนอก ๑๐ อันดับแรก ยังเป็นกลุมเดียวกัน คือ โรคระบบ

ทางเดินหายใจ ตั้งแตปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ สําหรับปี ๒๕๖๐ กลุมโรคท่ีเป็นสาเหตุสําคัญ ๓ อันดับแรก พบวา ผูปุวย
โรคระบบทางเดินหายใจยังมีอัตราปุวยสูงที่สุดเทากับ ๘๖ ,๐๖๗.๙๗ ตอประชากรแสนคน รองลงมา คือ โรคระบบ
ยอยอาหาร อัตราปุวยเทากับ ๗๐ ,๐๙๑.๑๖ ตอประชากรแสนคน และโรคระบบไหลเวียนเลือด อัตราปุวยเทากับ 
๖๐,๕๕๕.๗๓ ตอประชากรแสนคน  

สาเหตุการปุวยของผูปุวยใน พบวา ตั้งแตปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีผูปุวยกลุมอาการความผิดปกติของตอมไรทอ 
รหัส ICD๑๐ : E๑๕-E๙๐ (Other endocrine, nutritional and metabolic disorders) เขารับบริการผูปุวย
อันดับที่ ๑ และกลุมที่มีโรคแทรกซอนในการตั้งครรภแ รหัส ICD๑๐:O๑๐-O๗๕,O๘๑-O๙๙(Complication of 



๖๕ 
 

pregnancy, labour, delivery, pueperium and other obstetric conditions, not elsewhere classified) 
จัดเป็นลําดับที่ ๒ สําหรับลําดับที่ ๓ เป็นกลุมการคลอดปกติ (คลอดเดี่ยว) รหัส ICD ๑๐ : O๘๐  

กลุมโรคท่ีเป็นสาเหตุการตาย ๓ อันดับแรก ไดแกโรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดสมองและโรคความดัน
โลหิตสูง 

ผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทุกชนิด อันดับ ๑ มีอัตราตายเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (เดือนมกราคม -
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มีอัตราตายเทากับ ๕๔.๐๒ ๖๐.๑๙ และ ๖๙.๖๒ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยมะเร็ง
ที่พบเป็นอันดับหนึ่ง คือ มะเร็งอื่นๆ (เนื้องอกรายไมระบุตําแหนง) เทากับ ๕๑.๔๘ รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ 
มะเร็งเตานม และมะเร็งปากมดลูก มีอัตราตาย เทากับ ๘.๘๒ ๔.๙๗ ๓.๓๗ และ ๐ .๙๖ ตอประชากรแสนคน
ตามลําดับ 
 ผูเสียชีวิตดวยโรคหลอดเลือดสมองในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อยูในอันดับ ๒ มีอัตราตายเทากับ ๓๗.๓๙ ๕๔.๓๘ 
และ ๔๘.๑๒ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

ผูเสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูงในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ อยูในอันดับ ๓ มีอัตราตายเทากับ ๔๖.๑๐ ๓๖.๙๕ 
และ ๔๒.๓๕ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 

สัดสวนประชากรตอแพทยแ ๑ คน ในปี ๒๕๖๐ พบวา จังหวัดปัตตานี มีประชากรเขารับบริการดานสุขภาพ 
จํานวน ๓,๕๙๑ คนตอแพทยแ ๑ คน อยูในอันดับที่ ๖๑ ของประเทศ จากคาเฉลี่ย คือ ประชากรเขารับบริการดาน
สุขภาพ จํานวน ๒,๒๕๔ คนตอแพทยแ ๑ คน 

 
ข้อมูลสถานสุขภาพ 

ตารางท่ี ๒๕ สถานสุขภาพของประชาชนจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
สถานะสุขภาพ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา จ้านวน อัตรา 
อัตราเกิด : ปชก.พันคน ๑๑,๓๑๙ ๑๖.๓๘ ๑๑,๑๐๙ ๑๗.๖๐ ๑๑,๒๕๒ ๑๘.๘๒ ๑๐,๑๐๑ ๑๖.๒๐ 
อัตราตาย : ปชก.พันคน ๔,๒๐๗ ๖.๐๙ ๔,๒๐๗ ๖.๖๖ ๔,๔๘๖ ๗.๒๔ ๔,๑๕๗ ๖.๖๗ 
อัตราการเพิ่มประชากร : ปชก.รอยคน ๗,๑๑๒ ๑.๐๓ ๖,๙๐๒ ๑.๐๙ ๖,๗๖๖ ๑.๐๙ ๕,๙๔๔ ๐.๙๕ 
อัตรามารดาตาย : การเกิดมีชีพแสนคน ๖ ๕๓.๐๑ ๕ ๔๕.๐๑ ๔ ๓๕.๕๕ ๔ ๓๙.๖๐ 
อัตราทารกตาย : การเกิดมีชีพพันคน ๑๐๖ ๙.๓๖ ๑๐๖ ๙.๕๔ ๑๔๑ ๑๒.๕๓ ๑๐๙ ๑๐.๗๙ 

ที่มา : ๑. สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ ๒.ประชากรจากฐาน ๔๓ แฟูม ขอมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี 

 

 

 



๖๖ 
 

ตารางที่ ๒๖ จ้านวนและอัตราปุวยผู้ปุวยนอก ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตามกลุ่มสาเหตุการปุวย๑๐ อันดับแรก  
จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐(กลุ่มโรคตาม ICD - ๑๐) 

 
 

สาเหตุการปุวย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
จ้านวน อัตรา ที ่ จ้านวน อัตรา ที ่ จ้านวน อัตรา ที่ 

๑ โรคระบบหายใจ ๔๕๙,๓๖๖ ๗๒,๗๖๗.๓๙ ๑ ๔๕๔,๔๙๔ ๗๓,๓๓๖.๔๔ ๑ ๕๓๖,๕๔๐ ๘๖,๐๖๗.๙๗ ๑ 
๒ โรคระบบยอยอาหาร  ๓๒๓,๗๔๓ ๕๑,๒๘๓.๕๘ ๒ ๔๐๓,๓๔๙ ๖๕,๐๘๓.๗๙ ๒ ๔๓๖,๙๔๒ ๗๐,๐๙๑.๑๖ ๒ 
๓ โรคระบบไหลเวียนเลือด  ๒๘๗,๐๓๕ ๔๕,๔๖๘.๗๓ ๔ ๓๐๘,๔๕๑ ๔๙,๗๗๑.๑๙ ๓ ๓๗๗,๔๙๙ ๖๐,๕๕๕.๗๓ ๓ 
๔ โรคระบบกลามเนื้อ   ๓๒๓,๐๔๖ ๕๑,๑๗๓.๑๗ ๓ ๒๐๑,๕๕๖ ๓๒,๕๒๒.๗๖ ๕ ๒๙๕,๔๔๘ ๔๗,๓๙๓.๖๙ ๔ 
๕ โรคผิวหนัง  ๙๖,๖๙๑ ๑๕,๓๑๖.๖๖ ๖ ๑๐๗,๒๐๘ ๑๗,๒๙๘.๙๒ ๖ ๒๘๒,๓๘๑ ๔๕,๒๙๗.๕๗ ๕ 
๖ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ 

โภชนาการและเมตตาบอริซึม 
๒๑๕,๒๖๖ ๓๔,๐๙๙.๙๒ ๕ ๒๐๑,๗๓๐ ๓๒,๕๕๐.๘๕ ๔ ๒๓๙,๓๔๔ ๓๘,๓๙๓.๘๘ ๖ 

๗ โรคอาการและอาการแสดง ๖๒,๔๒๙ ๙,๘๘๙.๒๗ ๙ ๙๒,๐๙๘ ๑๔,๘๖๐.๘๐ ๗ ๑๐๓,๐๔๒ ๑๖,๕๒๙.๒๗ ๗ 
๘ โรคระบบสืบพันธุแรวมปัสสาวะ ๔๙,๑๗๙ ๗,๗๙๐.๓๖ ๑๐ ๗๓,๖๗๐ ๑๑,๘๘๗.๒๘ ๙ ๘๔,๔๑๓ ๑๓,๕๔๐.๙๔ ๘ 
๙ ภาวะแปรปรวนทางจิต ๘๒,๘๕๘ ๑๓,๑๒๕.๔๐ ๘ ๙๘,๗๓๑ ๑๕,๙๓๑.๐๙ ๘ ๘๓,๓๗๗ ๑๓,๓๗๔.๗๕ ๙ 
๑๐ โรคติดเชื้อและปรสิต ๘๔,๙๔๖ ๑๓,๔๕๖.๑๕ ๗ ๖๔,๗๓๓ ๑๐,๔๔๕.๒๒ ๑๐ ๗๓,๒๑๕ ๑๑,๗๔๔.๖๔ ๑

๐ 

ที่มา : ปี ๒๕๕๘ –  ๒๕๕๙ รายงาน ๕๐๔ ขอมูล เดือนมกราคม - ธันวาคม ของทุกปี ปี ๒๕๖๐ ฐานขอมูล ๔๓          
ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

ตารางท่ี ๒๗ จ้านวนและอัตราผู้ปุวยในต่อประชากรแสนคน ตามสาเหตุการปุวย ๑๐ อันดับแรก          
จังหวัดปัตตานี   ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  (กลุ่มโรคตาม ICD - ๑๐) 

ล้าดับ สาเหตุการปุวย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
จ้านวน อัตรา ล้าดับ จ้านวน อัตรา ล้าดับ จ้านวน อัตรา ล้าดับ 

๑ ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอ 
โภชนาการ และเมตาบอริซึมอื่น ๆ 
เชน น้ําตาลในเลือดต่ํา ตอมพารา
ไทรอยดแทํางานนอย ขาดวิตามิน 
ขาดแคลเซียม 

๑๙,๖๓๗ ๓,๑๑๐.๖๖ ๑ ๑๗,๘๙๙ ๒,๘๘๘.๑๖ ๑ ๑๕,๕๓๗ ๒,๔๙๒.๓๔ 
 
 
 
 

๑ 

๒ โรคแทรกซอนในการต้ังครรภแ การ
เจ็บครรภแ การคลอด ระยะหลังคลอด
และภาวะอื่นๆ ทางสูติกรรมที่มิได
ระบุไวที่อื่น เชน ภาวะบวมและมี
โปรตีนในปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง
ระหวางตั้งครรภแ รกเกาะต่ํา ตกเลือด
หลังคลอด ฯลฯ 

๑๔,๖๓๘ ๒,๓๑๘.๗๘ ๒ ๑๕,๒๑๖ ๒,๔๕๕.๒๓ ๒ ๑๑,๗๑๕ ๑,๘๗๙.๒๔ ๒ 

๓ คลอดปกติ (คลอดเด่ียว) 
 

๗,๙๑๓ ๑,๒๕๓.๔๘ ๕ ๘,๑๓๐ ๑,๓๑๑.๘๔ ๓ ๗,๙๓๒ ๑,๒๗๒.๔๐ ๓ 



๖๗ 
 

ที่มา : ปี ๒๕๕๘ รายงาน ๕๐๕ ขอมูล เดือนมกราคม - ธันวาคม ของทุกปี ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ฐานขอมูล ๔๓ แฟูม 
ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๐ 

ตารางท่ี ๒๘ จ้านวนและอัตราการตายต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตามกลุ่มสาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก   
                จังหวัดปัตตาน ีปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

สาเหตุการตาย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ (ม.ค. – พ.ย. ๖๐) 
จ้านวน อัตรา อันดับ จ้านวน อัตรา อันดับ จ้านวน อัตรา อันดับ 

โรคมะเร็งทุกชนิด  ๓๔๑ ๕๔.๐๒ ๑ ๓๗๓ ๖๐.๑๙ ๑ ๔๓๔ ๖๙.๖๒ ๑ 
โรคหลอดเลือดสมอง ๒๓๖ ๓๗.๓๙ ๔ ๓๓๗ ๕๔.๓๘ ๒ ๓๐๐ ๔๘.๑๒ ๒ 
โรคความดันโลหิตสูง  ๒๙๑ ๔๖.๑๐ ๒ ๒๒๙ ๓๖.๙๕ ๕ ๒๖๔ ๔๒.๓๕ ๓ 
อุบัติเหตุอื่น ๆ ๒๓๓ ๓๖.๙๑ ๕ ๒๕๓ ๔๐.๘๒ ๔ ๒๓๒ ๓๗.๒๒ ๔ 
โรคหัวใจทุกชนิด   ๒๖๔ ๔๑.๘๒ ๓ ๒๕๘ ๔๑.๖๓ ๓ ๒๒๑ ๓๕.๔๕ ๕ 
โรคปอดบวม  ๑๓๓ ๒๑.๐๗ ๙ ๑๖๓ ๒๖.๓๐ ๘ ๑๙๕ ๓๑.๒๘ ๖ 
หัวใจขาดเลือด ๑๕๑ ๒๓.๙๒ - ๑๗๓ ๒๗.๙๒ ๗ ๑๘๙ ๓๐.๓๒ ๗ 
โลหิตเป็นพิษ  ๑๖๑ ๒๕.๕๑ ๗ ๑๙๓ ๓๑.๑๔ ๖ ๑๘๕ ๒๙.๖๘ ๘ 

 

ล้าดับ สาเหตุการปุวย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี 
๒๕๖๐ 

ล้าดับ สาเหตุการ
ปุวย 

ปี 
๒๕๕๘ 

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ล้าดับ 

๔ โรคความดันโลหิตสูง เชน ความดัน
โลหิตสูงไมทราบสาเหตุ โรคหัวใจจาก
ความดัน โรคไตจากความดัน ฯลฯ 

๗,๙๘๓ ๑,๒๖๔.๕๗ ๔ ๗,๘๒๓ ๑,๒๖๒.๓๑ ๕ ๗,๕๓๔ ๑,๐๕๑.๑๙ ๔ 

๕ ปอดบวม ๔,๙๓๑ ๗๘๑.๑๑ ๗ ๕,๙๔๖ ๙๕๙.๔๔ ๖ ๖,๕๕๓ ๑,๐๕๑.๑๙ ๕ 
๖ โรคของเลือดและอวัยวะสรางเลือด

และความผิดปกติบางอยางของกลไก
ภูมิคุมกัน เชนโลหิตจางจากการขาด
สารอาหาร โลหิตจางจากเม็ดเลือด
แดงแตก ไขกระดูกฝุอ เป็นตน 

๘,๓๗๙ ๑,๓๒๗.๓๐ ๓ ๗,๙๐๔ ๑,๑๓๒.๕๘ ๑๐ ๖,๒๔๒ ๑,๐๐๑.๓๐ ๖ 

๘ โรคติดเชื้อจากสัตวแและแมลง 
รวมทั้งโรคติดเชื้อจากปรสิต
อื่นๆ  

๔,๑๙๔ ๖๖๔.๓๖ ๑๐ ๔,๙๗๘ ๘๐๓.๒๔ ๘ ๕,๖๔๗ ๙๐๕.๘๕ ๘ 

๙ 
 

โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลําไส เชน โรค
บิดจากเช้ือ 
ชิเกลลาโรคติดเชื้ออามีบาอาหารเป็น
พิษจากเช้ือแบคทีเรียอื่นที่ไมได
จําแนกไวที่ใด 
 

๔,๔๒๙ ๗๐๑.๕๙ ๘ ๔,๙๐๘ ๗๗๖.๙๐ ๙ ๔,๔๑๘ ๗๐๘.๗๐ ๙ 

๑๐ ไขเลือดออก และไขเลือดออกที่เกิด
จากยุง 

๑,๔๓๕ ๒๒๗.๓๒ - ๒,๓๒๑ ๓๗๔.๕๑ - ๔,๙๑๙ ๗๓๙.๐๗ ๑๐ 



๖๘ 
 

สาเหตุการตาย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ (ม.ค. – พ.ย. ๖๐) 
จ้านวน อัตรา อันดับ จ้านวน อัตรา อันดับ จ้านวน อัตรา อันดับ 

โรคเบาหวาน  ๑๘๕ ๒๙.๓๑ ๖ ๑๕๓ ๒๔.๖๙ ๙ ๑๗๑ ๒๗.๔๓ ๙ 
โรคหอบ ๑๕๖ ๒๔.๗๑ - ๑๔๔ ๒๓.๒๔ ๑๐ ๑๑๗ ๑๘.๗๗ ๑๐ 
ไตวาย ๑๓๘ ๒๑.๘๖ ๘ ๑๑๕ ๑๘.๕๖ ๑๑ ๑๑๓ ๑๘.๑๓ ๑๑ 
อุบัติเหตุจราจร ๙๒ ๑๔.๕๗ ๑๐ ๘๖ ๑๓.๘๘ ๑๒ ๘๙ ๑๔.๒๘ ๑๒ 

ที่มา : ๑. สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ (ขอมูลเดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี) 
               ๒ . ประชากรจากฐาน ๔๓ แฟูม ขอมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ของทุกปี 
 

ตารางท่ี ๒๙ สาเหตุการตาย ๑๐ อันดับแรก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่มโรคตาม ICD -๑๐) 

ล้าดับที่ สาเหตุการตาย จ้านวนปุวย 
(รง.๕๐๕) 

*จ้านวน
ตาย 

(มรณบัตร) 

อัตราตาย:
ประชากร 
แสนคน 

อัตราปุวย 
ตาย:๑๐๐ 

๑ - มะเร็งปอด (C๓๔) 
- มะเร็งตับ (C๒๒) 
- มะเร็งเตานม (C๕๐) 
- มะเร็งปากมดลูก (C๕๓) 
- อ่ืนๆ (เนื้องอกรายไมระบุตําแหนง) 

๑๐๕ 
๗๘ 

๒๐๘ 
๔๐ 

๖,๖๗๓ 

๕๕ 
๓๑ 
๒๑ 
๖ 

๓๒๑ 

๘.๘๒ 
๔.๙๗ 
๓.๓๗ 
๐.๙๖ 

๕๑.๔๘ 

๕๒.๓๘ 
๓๙.๗๔ 
๑๐.๑๐ 

๑๕ 
๔.๘๑ 

๒ โรคหลอดเลือดสมอง (I๖๐-I๖๙) ๒๐๐๙ ๓๐๐ ๔๘.๑๒ ๑๔.๙๓ 
๓ โรคความดันโลหิตสูง (I๑๐-I๑๕) ๗,๕๒๔ ๒๖๔ ๔๒.๓๕ ๓.๕๑ 
๔ อุบัติเหตุอื่น ๆ (W๐๐-W๙๙, X๐๐-X๙๙,Y๐๐-Y๙๘) 

  - ถูกทํารายดวยอาวุธปืนไมระบุชนิด (X๙๑–Y๐๙) 
  - พลัดตก ,หกลม ,จมน้ํา ,ไฟฟูาดูด(W๐๐-W๙๙ ,X
๐๐–X๓๙, X๔๐–X๔๙, X๕๐–X๕๙, X๖๐–X๖๙,X
๘๕-X๙๐, Y๑๐-Y๑๙,Y๘๖) 
- อุบัติเหตุจากเหตุการณแที่ไมระบุเจตนา (Y๒๐–Y
๓๖, Y๔๐ , Y๘๔–Y๘๙) 
  - ทํารายตัวเองเชน แขวนคอ,ยิงตัวตาย(X๗๐–X
๘๔) 

 
๓๐๕ 

๒,๒๑๓ 
 
 

๔๘๑ 
 

๑๒ 

 
๖๑ 
๙๒ 

 
 

๗๕ 
 

๔ 

 
๙.๗๘ 

๑๔.๗๖ 
 
 

๑๒.๐๓ 
 

๐.๖๔ 

 
๒๐ 

๔.๑๖ 
 
 

๑๕.๕๙ 
 

๓๓.๓๓ 

๕ โรคหัวใจทุกชนิด (I๐๕-I๐๙, I๒๐-I๒๘, I๓๐-I๕๒) ๗,๑๗๒ ๒๒๑ ๓๕.๔๕ ๓.๐๘ 
๖ ปอดบวม  (J๑๒-J๑๘) ๖,๕๕๓ ๑๙๕ ๓๑.๒๘ ๒.๙๘ 



๖๙ 
 

ล้าดับที่ สาเหตุการตาย จ้านวนปุวย 
(รง.๕๐๕) 

*จ้านวน
ตาย 

(มรณบัตร) 

อัตราตาย:
ประชากร 
แสนคน 

อัตราปุวย 
ตาย:๑๐๐ 

๗ โรคหลอดเลือดหัวใจ/หัวใจขาดเลือด (I๒๐-I๒๕) ๒,๖๐๒ ๑๘๙ ๓๐.๓๒ ๗.๒๖ 
๘ โลหิตเป็นพิษ (A๔๑) ๕,๖๔๗ ๑๘๕ ๒๙.๖๘ ๓.๒๘ 
๙ โรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ๔,๒๐๖ ๑๗๑ ๒.๗๔ ๔.๐๗ 

๑๐ โรคหอบ (J๔๕)  ๑,๒๖๙ ๑๑๗ ๑๘.๗๗ ๙.๒๒ 
๑๑ โรคไต (N๑๗-N๑๙) ๔,๐๑๕ ๑๑๓ ๑๘.๑๓ ๒.๘๑ 
๑๒ อุบัติเหตุจราจร (V๐๑-V๙๙) ๔,๔๓๗ ๘๙ ๑๔.๒๘ ๒.๐๑ 

ที่มา : ๑. สํานักนโยบายและยุทธศาสตรแ (ขอมูลเดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี) 
                        ๒. ประชากรจากฐาน ๔๓ แฟูม ขอมูล  ณ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐  
 

การศึกษา การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ตามโครงสรางใหมของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามโครงสรางใหมของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการจัดการศึกษาแบงออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษากอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
นอกจากนี้ มีหนวยงานตางสังกัด ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ,๒,๓ รวมจัดการศึกษา 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓๐ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
สังกัด จ้านวนโรงเรียน/สถานศึกษา จ้านวนครู จ้านวนนักเรียน 

๑. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑,๒,๓ 

๓๑๘ ๔,๓๓๖ ๕๙,๑๕๗ 

๒. สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต ๑๕ 

๑๗ ๖๒๗ ๙,๑๕๔ 

๓. สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน    
- โรงเรียนเอกชนสอนสามัญ       ๖๔ ๑,๗๙๗ ๒๖,๙๕๒ 
- โรงเรียนเอกชนสามัญควบคูศาสนา ๖๔ ๕,๑๙๕ ๖๐,๘๒๖ 
- โรงเรียนสอนศาสนาอยางเดียว ๒๙ ๖๔ ๑,๒๑๑ 
- สถาบันศึกษาปอเนาะ  ๒๔๘ ๗๑๐ ๑๗,๐๓๓ 
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สังกัด จ้านวนโรงเรียน/สถานศึกษา จ้านวนครู จ้านวนนักเรียน 
- ศูนยแการศึกษาอิสลาม 
  ประจํามัสยิด (ตาดีกา)      

๖๓๙ ๔,๗๕๑ ๕๐,๔๙๖ 

๔. สังกัดกรมอาชีวศึกษา ๖ ๘๖๘ ๖,๖๐๙ 
๕. สังกัดอุดมศึกษา ๗ ๓๗๕ ๘,๓๓๙ 
๖. สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๒ ๑๕๕ ๘๘๔ 
๗. สังกัดองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ๑๖ ๔๓๔ ๖,๑๒๕ 
๘. สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๔ 

๑ ๑๕ ๗๒ 

๙.สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๒ ๔๑๔ ๒๐,๓๖๐ 

รวม ๑,๔๒๓ ๑๙,๗๔๑ ๒๖๗,๒๑๘ 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

ตารางท่ี ๓๑ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 
กลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม + 
ลด - ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๓๙.๖๖ ๔๐.๐๗ ๓๖.๐๗ -๔.๐๐ 
สังคมศึกษา ๓๘.๑๔ ๓๖.๖๖ - - 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๒๑ ๒๘.๖๙ ๒๙.๙๒ ๑.๒๓ 
คณิตศาสตรแ ๒๙.๖๖ ๒๙.๒๐ ๒๘.๓๒ -๐.๘๘ 
วิทยาศาสตรแ ๓๓.๒๖ ๓๓.๕๐ ๓๑.๙๓ -๑.๕๗ 
คาเฉลี่ยรวมระดับจังหวัด ๓๔.๖๕ ๓๒.๘๗ ๓๑.๕๖ -๑.๓๑ 
คาเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ๔๒.๖๒ ๔๒.๓๒ ๓๙.๗๙ -๒.๕๓ 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
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ตารางท่ี ๓๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม + 

ลด - ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ภาษาไทย ๓๖.๖๐ ๓๗.๓๒ ๓๘.๕๒ ๑.๒๐ 
สังคมศึกษา ๓๕.๔๑ ๓๕.๙๘ - - 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๒๘ ๒๘.๑๖ ๒๗.๓๕ -๐.๘๑ 
คณิตศาสตรแ ๒๖.๓๗ ๒๒.๕๒ ๑๙.๕๓ -๒.๙๙ 
วิทยาศาสตรแ ๓๑.๒๖ ๓๐.๕๖ ๒๘.๔๓ -๒.๑๓ 
คาเฉลี่ยรวมระดับจังหวัด ๓๑.๒๖ ๒๙.๖๔ ๒๘.๔๖ -๑.๑๘ 
คาเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ๔๐.๒๗ ๓๕.๖๒ ๓๔.๓๓ -๑.๒๙ 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
 

ตารางท่ี ๓๓ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

 
กลุ่มสาระ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม + 
ลด - ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๓๙.๗๐ ๓๗.๗๖ -๑.๙๔ 
สังคมศึกษา ๓๐.๗๓ ๓๐.๓๐ -๐.๔๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๕๒ ๒๓.๗๕ ๐.๒๓ 
คณิตศาสตรแ ๑๙.๗๒ ๑๗.๙๘ -๑.๗๔ 
วิทยาศาสตรแ ๒๗.๒๘ ๒๕.๗๑ -๑.๕๗ 
คาเฉลี่ยรวมระดับจังหวัด ๒๘.๑๙ ๒๗.๑๐ -๑.๐๙ 
คาเฉลี่ยรวมระดับประเทศ ๓๔.๔๙ ๓๓.๒๓ -๑.๒๖ 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐานระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีตัวชี้วัดความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

จํานวน ๓๑ ขอไดแก หมวดที่ ๑ สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี ๗ ตัวชี้วัด, หมวดที่ ๒ สภาพแวดลอม 
(คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) มี ๗ ตัวชี้วัด, หมวดที ่๓ การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) 
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มี ๕ ตัวชี้วัด, หมวดที่ ๔ การมีงานทําและรายได  (คนไทยมีงานทําและมีรายได ) มี ๔ ตัวชี้วัด, หมวดที่ ๕ คานิยม 
(คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี ๘ ตัวชี้วัด 

เครื่องชี้วัดขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มี ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓๔  หมวดที่ ๑ : สุขภาพ มี ๗ ตัวช้ีวัด ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ จ้าแนกรายหมวด 
หมวดที่  ๑  สุขภาพดี มี ๗ ตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

จ้านวนที่ 
ส้ารวจทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

๑. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก ๒,๕๐๐ กรัม 
ขึ้นไป 

๒,๖๖๖ คน ๒,๖๔๘ คน ๙๙.๓๒ ๑๘ คน ๐.๖๘ 

๒. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว
อยางนอย ๖ เดือนแรกติดตอกัน 

๑,๘๘๓ คน ๑,๗๘๘ คน ๙๔.๙๕ ๙๕ คน ๕.๐๕ 

๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ไดรับวัคซีน
ปูองกันโรคครบตามตารางสราง
ภูมิคุมกันโรค 

๘๔,๘๗๑ คน ๘๔,๔๑๒ คน ๙๙.๔๖ ๔๕๙ คน ๐.๕๔ 

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูกลักษณะ 
ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 

๑๒๗,๓๔๗ คร. ๑๒๖,๗๐๙ คร. ๙๙.๕๐ ๖๓๘ คร. ๐.๕๐ 

๕. ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด
บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องตนอยาง
เหมาะสม 

๑๒๗,๓๔๗ คร. ๑๒๕,๘๒๕ คร. ๙๘.๘๐ ๑,๕๒๒ คร. ๑.๒๐ 

๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ไดรับการ 
ตรวจสุขภาพประจําปี 

๒๐๓,๘๓๙ คน ๑๘๙,๑๓๖ คน ๙๒.๗๙ ๑๔,๗๐๗ คน ๗.๒๒ 

๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกําลังกาย 
อยางนอยสัปดาหและ ๓ วันๆ ละ ๓๐ 
นาที 

๔๒๐,๕๗๒ คน ๔๑๖,๓๐๓ คน ๙๘.๙๘ ๔,๒๖๙ คน ๑.๐๒ 

 
 
 จากการสํารวจขอมูล พบวา ในหมวดที่ ๑ ตัวชี้วัดคนปัตตานีผานเกณฑแมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือน
กินอาหารถูกลักษณะ ปลอดภัยและไดมาตรฐาน รอยละ ๙๙.๕๐ รองลงมาตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี ไดรับ
วัคซีนปูองกันโรคครบตามตารางสรางภูมิคุมกันโรครอยละ ๙๙.๔๖ และ ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ําหนัก ๒,๕๐๐ 
กรัม ขึ้นไป รอยละ ๙๙.๓๒ 



๗๓ 
 

 ตัวชี้วัดที่คนปัตตานีไมผานมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปี
รอยละ ๗.๒๒ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๖ เดือนแรกติดตอกันรอยละ 
๕.๐๕ และตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัดบรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องตนอยางเหมาะสมรอยละ ๑ 
 

หมวดที่ ๒ สภาพแวดล้อม มี ๗ ตัวช้ีวัดผลการจัดเก็บข้อมูล มีดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
จ้านวนที่ 

ส้ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
๘. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู
อาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร       

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๖,๙๑๔คร. 
 

๙๙.๖๖ 
 

๔๓๓ คร. 
 

๐.๓๔ 
 

๙. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม
และบริโภคเพียงพอตลอดปี อยาง
นอยคนละ ๕ ลิตรตอวัน       

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๗,๒๗๒ คร. 
 

๙๙.๙๔ 
 

๗๕ คร. 
 

๐.๐๖ 
 

๑๐. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอ
ตลอดปี อยางนอยคนละ ๔๕ ลิตร
ตอวัน                                       

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๗,๒๖๐คร. 
 

๙๙.๙๓ 
 

๘๗ คร. 
 

๐.๐๗ 
 

๑๑. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือน
เป็นระเบียบเรียบรอย สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ 

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๓,๘๗๙คร. 
 

๙๗.๒๘ 
 

๓,๔๖๘ คร. 
 

๒.๗๒ 
 

๑๒. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจาก
มลพิษ                                           

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๖,๘๘๓คร. 
 

๙๙.๖๔ 
 

๔๖๔ คร. 
 

๐.๓๖ 
 

๑๓. ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย
และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี             

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๕,๔๖๐คร. 
 

๙๘.๕๒ 
 

๑,๘๘๗ คร. 
 

๑.๔๘ 
 

 ๑๔. ครัวเรือนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยแสิน                       

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๗,๒๓๘ คร. 
 

๙๙.๙๑ 
 

๑๐๙ คร. 
 

๐.๐๙ 
 

 
  จากการสํารวจขอมูล พบวา ในหมวดที่ ๒ ตัวชี้วัดคนปัตตานีผานเกณฑแมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อยางนอยคนละ ๕ ลิตรตอกันรอยละ ๙๙.๙๔          
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปี อยางนอยคนละ ๔๕ ลิตรตอวัน รอยละ ๙๙.๙๓      
และตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน รอยละ ๙๙.๙๑ 
  ตัวชี้วัดที่คนปัตตานีไมผานมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเป็นระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ รอยละ ๒.๗๒ รองลงมาคือตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติ
อยางถูกวิธีรอยละ ๑.๔๘ และตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษรอยละ ๐.๓๖ 



๗๔ 
 

หมวดที่  ๓  การศึกษา มี ๕ ตัวช้ีวัดผลการจัดเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
จ้านวนที ่

ส้ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
๑๕. เด็กอายุ ๓ - ๕ ปีเต็ม ไดรับ
บริการเลี้ยงดู เตรียมความพรอมกอน
วัยเรียน 

๒๐,๘๑๑ คน 
 

๒๐,๗๖๔ คน 
 

๙๙.๗๗ 
 

๔๗ คน 
 

๐.๒๓ 
 

๑๖. เด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี ไดรับ
การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี   

๖๙,๔๓๕ คน 
 

๖๑,๕๓๔ คน 
 

๘๘.๖๒ 
 

๗,๙๐๑ คน 
 

๑๑.๓๘ 
 

๑๗. เด็กจบช้ัน ม.๓ ไดเรียนตอช้ัน ม.
๔ หรือเทียบเทา  

๒,๐๕๒ คน 
 

๒,๐๐๒ คน 
 

๙๗.๕๖ 
 

๕๐ คน 
 

๒.๔๔ 
 

๑๘. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ ๙ ปี ท่ีไมไดเรียนตอ และยัง
ไมมีงานทําไดรับการฝึกอบรมดาน
อาชีพ 

๑๓๒ คน 
 

๑๓๒ คน 
 

๑๐๐.๐๐ 
 

๐ คน 
 

๐.๐๐ 
 

๑๙. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อานเขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 

๒๘๘,๘๓๗ คน 
 

๒๘๔,๘๖๙ คน 
 

๙๘.๖๓ 
 

๓,๙๖๘ คน 
 

๑.๓๗ 

 
 จากการสํารวจขอมูล พบวา ในหมวดที่ ๓ ตัวชี้วัดคนปัตตานีผานเกณฑแมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดที่ ๑๘ คน     
ในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ที่ไมไดเรียนตอ และยังไมมีงานทําไดรับการฝึกอบรมดานอาชีพ รอยละ 
๑๐๐ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ ๓ - ๕ ปีเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดู เตรียมความพรอมกอนวัยเรียนรอยละ 
๙๙.๗๗ และตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปีอานเขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได รอยละ ๙๘.๖๓ 
 ตัวชี้วัดที่คนปัตตานีไมผานมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ ๖ -  ๑๔ ปี ไดรับการศึกษาภาคบังคับ    
๙ ปี รอยละ ๑๑.๓๘ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.๓ ไดเรียนตอชั้น ม.๔ หรือเทียบเทา รอยละ ๒.๔๔     
และตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี อานเขียน ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายไดรอยละ ๑.๓๗ 

หมวดที่  ๔  การมีงานท้าและรายได้ มี ๔ ตัวช้ีวัด ผลการจัดเก็บข้อมูล มีดังนี้  

ตัวชี้วัด 
จ้านวนที ่

ส้ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
๒๐. คนอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
มีอาชีพและมีรายได 

๒๓๗,๒๔๓ คน 
 

๒๓๔,๐๑๔ คน 
 

๙๘.๖๔ 
 

๓,๒๒๙ คน 
 

๑.๓๖ 
 

๒๑. คนอายุมากกวา ๖๐ ปีเต็มขึ้นไป 
มีอาชีพและมีรายได 

๖๒,๘๙๐ คน 
 

๕๘,๔๔๒ คน 
 

๙๒.๙๓ 
 

๔,๔๔๘ คน 
 

๗.๐๗ 
 

๒๒. รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ตอปี 

๑๒๗,๓๔๗ คร. 
 

๑๒๔,๘๕๙ คร. 
 

๙๘.๐๕ 
 

๒,๔๘๘ คร. 
 

๑.๙๕ 
 

๒๓. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ๑๒๗,๓๔๗ คร. ๙๔,๘๓๔ คร. ๗๔.๔๗ ๓๒,๕๑๓ คร. ๒๕.๕๓ 



๗๕ 
 

จากการสํารวจขอมูล พบวา ในหมวดที่ ๔ ตัวชี้วัดคนปัตตานีผานเกณฑแมากท่ีสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คน
อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี มีอาชีพและมีรายได รอยละ ๙๘.๖๔ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ตอปี รอยละ ๙๘.๐๕ และตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุมากกวา ๖๐ ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได รอยละ ๙๒.๙๓ 

 ตัวชี้วัดที่คนปัตตานีไมผานมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน รอยละ ๒๕.๕๓ 
รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุมากกวา ๖๐ ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได รอยละ ๗.๐๗ และตัวชี้วัดที่ ๒๒ 
รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือนตอปี รอยละ ๑.๙๕ 

หมวดที่  ๕  ค่านิยม มี ๘ ตัวช้ีวัดผลการจัดเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

ตัวชี้วัด 
จ้านวนที ่

ส้ารวจทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
๒๔. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ๔๕๑,๒๔๙ คน ๔๔๘,๒๖๘ คน ๙๙.๓๔ ๒,๙๘๑ คน ๐.๖๖ 

๒๕. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ ๔๕๑,๒๔๙ คน ๓๙๗,๗๒๙ คน ๘๘.๑๔ ๕๓,๕๒๐ คน ๑๑.๘๖ 
๒๖. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อยางนอย
สัปดาหและ ๑ ครั้ง 

๔๒๐,๕๗๒ คน 
 

๔๑๙,๕๖๔ คน 
 

๙๙.๗๖ 
 

๑,๐๐๘ คน 
 

๐.๒๔ 
 

๒๗. ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัวชุมชน ภาครัฐหรือ
เอกชน 

๖๓,๓๒๙ คน 
 

๖๓,๓๐๖ คน 
 

๙๙.๙๖ 
 

๒๓ คน 
 

๐.๐๔ 
 

๒๘. ผูพิการ ไดรับการดูแลจากครอบครัวชุมชน ภาครัฐ หรือ
เอกชน 

๔,๗๙๕ คน 
 

๔,๗๙๑ คน 
 

๙๙.๙๒ 
 

๔ คน 
 

๐.๐๘ 
 

๒๙. ผูปุวยโรคเรื้อรังไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือเอกชน 

๔,๙๑๑ คน 
 

๔,๙๐๙ คน 
 

๙๙.๙๖ 
 

๒ คน 
 

๐.๐๔ 
 

๓๐. ครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนแ
ของชุมชนหรือทองถิ่น 

๑๒๗,๓๔๗ คร. ๑๒๖,๖๘๙ คน ๙๙.๔๘ ๖๕๘ คร. ๐.๕๒ 

๓๑. ครอบครัวมีความอบอุน ๑๒๗,๓๔๗ คร. ๑๒๖,๔๖๘ คร. ๙๙.๓๑ ๘๗๙ คร. ๐.๖๙ 

 
 จากการสํารวจขอมูล พบวา ในหมวดที่ ๕ ตัวชี้วัดคนจังหวัดปัตตานีผานเกณฑแมากท่ีสุด คือตัวชี้วัดที่ ๒๗ 
ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลจากครอบครัวชุมชน ภาครัฐหรือเอกชน และตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผูปุวยโรคเรื้อรังไดรับการดูแล
จากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน รอยละ ๙๙.๙๖ รองลงมาตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผูพิการ ไดรับการดูแลจาก
ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน รอยละ ๙๙.๙๒ และตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา อยางนอยสัปดาหและ ๑ ครั้ง รอยละ ๙๗.๗๖ 
 ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดปัตตานีไมผานมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ รอยละ ๑๑.๘๖ 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ ๓๑ ครอบครัวมีความอบอุน รอยละ ๐.๖๙ และตัวชี้วัดที่ ๒๔ คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา   
รอยละ ๐.๖๖  

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี 



๗๖ 
 

ด้านความม่ันคงของมนุษย์ ผลจากการจัดเก็บขอมูลสถานการณแทางสังคมจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๐ โดย
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดปัตตานี รวมกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จํานวน 
๑๑๓ แหง เพื่อวิเคราะหแสถานการณแ แนวโนม และกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแผนงานในการคุมครองปูองกัน 
และแกไขปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลจําแนกตามกลุมเปูาหมายและประเด็นปัญหา
ทางสังคม ไดแก เด็ก (อายุต่ํากวา ๑๘ ปี) เยาวชน (อายุตั้งแต ๑๘ - ๒๕ ปี) วัยแรงงาน (อายุตั้งแต ๒๕ - ๕๙ ปี) 
ผูสูงอายุ (อายุตั้งแต ๖๐ ปีขึ้นไป) ครอบครัว และชุมชน โดยพบวา 

สถานการณ์ด้านเด็ก เด็ก (อายุต่ํากวา ๑๘ ปี) ที่อาศัยอยูจริงในจังหวัดปัตตานี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
มีจํานวนทั้งหมด ๑๗๑,๐๗๑ คน และเมื่อจําแนกตามชวงอายุ จะพบวา เด็กในชวงวันเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ 
(อายุ ๑๖ - ๑๘ ปี) มีจํานวนมากที่สุด คิดเป็นรอยละ ๕๐.๘๒ สําหรับเด็กแรกเกิด - ปฐมวัย และเด็กวัยเรียน จะมี
จํานวนอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ ๒๘.๒๗ และ ๒๐.๙๑ ตามลําดับ  

สําหรับสถานะความเป็นอยูของเด็กในจังหวัดปัตตานี ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ พบวา เด็กสวนใหญจะอยู
ในครอบครัวยากจน/ยากลําบาก คิดเป็นรอยละ ๑.๕๑ ของจํานวนเด็กทั้งหมด และมีที่อยูอาศัยที่ไมม่ันคง/สภาพ 
ที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัยรอยละ ๐.๗๗ ของจํานวนเด็กทั้งหมด 

ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในประเด็นการติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซแ 
ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) คิดเป็นรอยละ ๐.๕๘ และมีพฤติกรรมติดเกมสแและการพนันตางๆ คิดเป็นรอยละ ๐.๔๒ 

นอกจากนี้ ยังพบสถานการณแเด็กในประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ที่พบในจังหวัดปัตตานี ดังเชน เด็กที่ตั้งครรภแกอนวัย
อันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร เด็กท่ีถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือเด็กที่ถูกใชแรงงานและคามนุษยแ 
แตมีจํานวนไมมากนัก 

สถานการณ์ด้านเยาวชน เยาวชนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีอายุตั้งแต ๑๘ – ๒๕ ปี ที่อาศัยอยูจริง ขอมูล   
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจํานวน ๖๗,๗๘๐ คน โดยมีเยาวชนชายและหญิงอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ 
เยาวชนชาย มีจํานวน ๓๔,๐๗๙ คน คิดเป็นรอยละ ๕๐.๒๘ และเยาวชนหญิง จํานวน ๓๓,๗๐๑ คน คิดเป็น    
รอยละ ๔๙.๗๒ 

สําหรับสถานะความเป็นอยูของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี พบวา โดยสวนใหญเยาวชนอยูกับครอบครัว
ยากจน/ยากลําบาก คิดเป็นรอยละ ๒.๙๓ รองลงมา เยาวชนมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง/สภาพที่อยูไมเหมาะสมตอ    
การพักอาศัย คิดเป็นรอยละ ๐.๖๗ และตองดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผูปุวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช      
คิดเป็นรอยละ ๐.๔๑ 

ปัญหาเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในประเด็นการติดเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ/ยาเสพติด (ยาบา 
ยาไอซแ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) คิดเป็นรอยละ ๒.๒๔ และมีพฤติกรรมติดเกมสแและการพนันตางๆ คิดเป็น
รอยละ ๐.๙๐ 

สําหรับสถานการณแเยาวชนในประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ที่พบในจังหวัดปัตตานี ดังเชน เยาวชนที่ตั้งครรภแกอนวัย
อันควรไมพรอมในการเลี้ยงดูบุตร เยาวชนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือเยาวชนที่ถูกใชแรงงานและ 
คามนุษยแนั้น พบบางเชนกัน แตมีจํานวนไมมากนัก 



๗๗ 
 

สถานการณ์วัยแรงงาน กําลังคนในวัยแรงงานของจังหวัดปัตตานี อายุตั้งแต ๒๕ – ๕๙ ปี ขึ้นไป ที่อาศัย
อยูจริง ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑๗๒,๙๕๔ คน โดยมีจํานวนกําลังคนในวัยแรงงานที่เป็นผูหญิงมากกวา
ผูชาย แตมีความแตกตางอยูไมมากนัก คือ กําลังคนในวัยแรงงานหญิง มีจํานวน ๘๘,๐๔๐ คน คิดเป็นรอยละ 
๕๐.๙๐ และวัยแรงงานชาย จํานวน ๘๔,๙๑๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๙.๑๐  
 สถานะความเป็นอยูของคนวัยแรงงาน พบวา คนวัยแรงงานอยูกับครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบาก มากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ ๒.๐๘ โดยมีคนวัยแรงงานที่ตองดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผูปุวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช 
รวมถึงการตองดูแลบุตรตามลําพัง คิดเป็นรอละ ๐.๘๔ นอกจากนี้ ยังมีที่อยูอาศัยที่ไมม่ันคง/สภาพที่อยูไมเหมาะสม
ตอการพักอาศัย คิดเป็นรอยละ ๐.๗๐ 

ปัญหาสถานการณแวัยแรงงานในประเด็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม พบวา โดยสวนใหญติดเหลา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซแ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) คิดเป็นรอยละ ๐.๗๕ สําหรับพฤติกรรมติดเกมสแ
และการพนันตางๆ และพฤติกรรมมั่วสุมและทําความรําคาญใหชาวบานนั้น พบอยูในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ข้ึนไป)  ผูสูงอายุ (อายุตั้งแต ๖๐ ปี ขึ้นไป) ในจังหวัดปัตตานี     
ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีจํานวนทั้งหมด ๖๒,๖๔๙ คน โดยจําแนกตามชวงอายุ พบวา ชวงอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี        
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน ๓๑,๒๓๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๙.๘๖ นอกจากนี้ ยังพบผูสูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป 
จํานวน ๗๓๖ คน คิดเป็นรอยละ ๑.๑๗ ทั้งนี้ โดยสวนใหญผูสูงอายุเป็นเพศหญิง 

สําหรับสถานะความเป็นอยูของผูสูงอายุ โดยสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัวยากจน/ยากลําบาก คิดเป็น
รอยละ ๖.๑๘ และมีที่อยูอาศัยไมมั่นคง/สภาพที่อยูไมเหมาะสมตอการพักอาศัย คิดเป็นรอยละ ๑.๘๕ ตองดูแล
บุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผูปุวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช คิดเป็นรอยละ ๑.๒๕  นอกจากนี้ ยังพบผูสูงอายุที่ตอง
อยูคนเดียวลําพัง/ไมมีผูดูแล/ถูกทอดทิ้ง คิดเป็นรอยละ ๐.๔๐ 

สําหรับสถานการณแพฤติกรรมไมเหมาะสมของผูสูงอายุ จะพบมากที่สุด คือ พฤติกรรมติดเหลา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแ/ยาเสพติด (ยาบา ยาไอซแ ยาอี สารระเหย กัญชา ฯลฯ) และพฤติกรรมอื่นๆ แตไมมากนัก 

สถานการณแปัญหาของผูสูงอายุ พบวา มีผูสูงอายุที่เจ็บปุวยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบาน จํานวน ๑,๒๕๗ ราย 
คิดเป็นรอยละ ๒.๐๑ 

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ พบวา โดยสวนใหญ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คิดเป็น รอยละ ๙๖.๐ 

สถานการณ์ครอบครัว จากการสํารวจสถานการณแดานครอบครัวในจังหวัดปัตตานี พบวา มีครอบครัวที่มี
อยูจริง จํานวน ๑๑๗,๘๑๘ ครอบครัว โดยสวนใหญเป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นรอยละ ๓๗.๘๐ สําหรับรูปแบบ
หรือองคแประกอบของครอบครัว พบวา มีครอบครัวแหวงกลาง (หรือครอบครัวที่มีเฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก) 
มากที่สุด คิดเป็นรอยละ ๖.๙๘ รองลงมา คือ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คิดเป็นรอยละ ๔.๗๘ ครอบครัวที่อยูเพียงลําพัง 
คิดเป็นรอยละ ๓.๒๘ 



๗๘ 
 

สถานการณแครอบครัวในจังหวัดปัตตานี พบวา ครอบครัวโดยสวนใหญมีงานทํา แตก็ประสบปัญหา        
มีหนี้สิน/ไมมีเงินออม/ไมมีที่อยูอาศัยเป็นของตนเอง และยังพบครอบครัวที่ยากจน/ยากลําบากอยู ถึงแมจะมีงาน
ทําก็ตาม 

สถานการณ์ชุมชน  ชุมชนที่มีอยูในจังหวัดปัตตานี ทั้งหมดมี ๗๔๓ ชุมชน โดยมีขอมูลสถานการณแชุมชน  
ที่นาสนใจ ดังนี้ ในชุมชนมีกลุม ชมรมสมาคม กลุมตางๆ ที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน คิดเป็นรอยละ ๕๑.๖๘ โดย
กิจกรรมสวนใหญ จัดเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผูสูงอายุ และครอบครัว โดยมีพ้ืนที่สรางสรรคแ 
เชน ลานกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย ฯลฯ คิดเป็นรอยละ ๖๓.๓๙  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เชน ยาเสพติด ตั้งครรภแในวัยรุน ทะเลาะวิวาท เป็นตน 

ด้านความยากจน จากขอมูลของสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในการศึกษาและติดตาม
ภาวะความยากจนในระดับจังหวัดประมวลจากสัดสวนของครัวเรือนในแตละจังหวัดที่มีรายจายเพื่อการบริโภค
เฉลี่ยตอคนตอเดือนต่ํากวาเสนความยากจนของครัวเรือน จังหวัดปัตตานีมีสัดสวนคนจนสูงสุด ๑๐ ลําดับแรก ในปี 
๒๕๕๘ โดยเรียงลําดับจากสัดสวนคนจนสูงที่สุด ดังนี้ ปัตตานี แมฮองสอน ตาก บุรีรัมยแ ยะลา นาน ชัยนาท นราธิวาส 
กาฬสินธุแและกาญจนบุรี ตามลําดับ โดยจังหวัดแมฮองสอนที่ติดอันดับจังหวัดยากจนที่สุดในประเทศไทยตลอด
ระยะเวลา ๙ ปี ที่ผานมา สามารถลดสัดสวนคนจนจากรอยละ ๔๖.๐๘ ในปี ๒๕๕๗ เหลือรอยละ ๓๒.๑๙ ในปี 
๒๕๕๘ มาอยูในอันดับที่ ๒ ขณะเดียวกันจังหวัดปัตตานีสามารถลดสัดสวนจากคนจน ไดเพียงเล็กนอยจากปี ๒๕๕๗ 
ทําใหมีสัดสวนคนจนสูงที่สุดในประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ ที่รอยละ ๓๔.๙๑ โดยความถี่ในการติดลําดับในชวงปี 
๒๕๔๓ - ๒๕๕๘ ของจังหวัดปัตตานี จํานวน ๑๑ ครั้ง เนื่องจาก สถานการณแความไมสงบที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทําใหเกิดขอจํากัดในการเขาถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ เชน ถนน ประปา ไฟฟูา การศึกษา สาธารณสุข 
เป็นตน ทําใหการพัฒนามีความลาชากวาจังหวัดอ่ืนๆ และสัดสวนความยากจนลดลงคอนขางชา อีกท้ังประชาชน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทําใหมีขอจํากัดในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการทํางานเพ่ิมมูลคาที่
เป็นอุปสรรคสําคัญตอการสรางรายไดของประชาชนในพื้นท่ี และจากขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) พบวา   
คนในครัวเรือน  จํานวน ๑๒๓,๗๘๖ ครัวเรือน มีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวา คนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี จํานวน 
๑๒๐,๔๕๕ ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ ๙๗.๓๑ สวนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวาคนละ ๓๘,๐๐๐ บาท/ปี 
จํานวน ๓,๓๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นรอยละ ๒.๖๙ อําเภอที่ผานเกณฑแมากที่สุด คือ อําเภอไมแกน รอยละ ๙๙.๐๐ 
รองลงมา คือ อําเภอแมลาน รอยละ ๙๘.๙๘ และอําเภอกะพอ รอยละ ๙๘.๗๑ อําเภอที่ไมผานเกณฑแมากที่สุด คือ 
อําเภอปะนาเระ รอยละ ๕.๒๒ รองลงมา คือ อําเภอสายบุรี รอยละ ๔.๔๑ และอําเภอหนองจิก รอยละ ๓.๓๕ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยแจังหวัดปัตตานี 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี 

 โครงสร้างก้าลังแรงงาน จากการสํารวจภาวการณแทํางานของประชากรจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประชากรผูมีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จํานวน ๔๖๑,๗๓๑ คน และเป็นผูอยูในกําลังแรงงาน จํานวน ๒๙๙,๗๕๐ คน เป็นชาย 
จํานวน ๑๖๙,๕๕๗ คน คิดเป็นรอยละ ๕๖.๕๗ เป็นหญิง จํานวน ๑๓๐,๑๙๔ คน คิดเป็นรอยละ ๔๓ .๔๓ ของผูอยู
ในกําลังแรงงาน สวนกําลังแรงงานปัจจุบันมีจํานวน ๒๙๙,๑๐๓ คน โดยแยกเป็น  



๗๙ 
 

๑. ผูมีงานทํา จํานวน ๒๙๓ ,๘๓๘ คน เป็นชาย จํานวน ๑๖๗ ,๕๗๓ คน คิดเป็นรอยละ ๕๗ .๐๓ 
และเป็นหญิง จํานวน ๑๒๖,๒๖๕ คน คิดเป็นรอยละ ๔๒.๙๗   

๒. ผูวางงาน จํานวน ๕,๒๖๕ คน หรือรอยละ ๑.๗๖ ของกําลังแรงงานปัจจุบัน ในจํานวนนี้ เป็นชาย 
จํานวน ๑,๖๑๘ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๙๕ หญิง จํานวน ๓,๖๔๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒.๘๑ ของกําลังแรงงานปัจจุบัน  

๓. สวนกําลังแรงงานที่เป็นผูรอฤดูกาลมีจํานวน ๘๖๓ คน หรือรอยละ ๐.๒๙ 
 

โครงสร้างก้าลังแรงงานจังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  ประชากรและก้าลังแรงงาน จํานวนของประชากรมีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ประมาณ ๔๖๑,๗๓๑ คน โดยใน
จํานวนนี้เป็นผูอยูในกําลังแรงงานจํานวนทั้งสิ้นจํานวน ๒๙๙,๗๕๐ คน เป็นเพศชาย จํานวน ๑๖๙,๕๕๗ คน เพศหญิง 
จํานวน ๑๓๐ ,๑๙๔ คน ซึ่งสวนใหญของผูที่อยูในกําลังแรงงานเป็นชาย คิดเป็นรอยละ ๕๖ .๕๗ โดยจําแนกเป็น    
ผูมีงานทํา จํานวน ๒๙๓ ,๘๓๘ คน ผูวางงาน จํานวน ๕,๒๖๕ คน หรือรอยละ ๑.๗๖ ของกําลังแรงงานปัจจุบัน 
และกําลังแรงงานที่เป็นผูรอฤดูกาล จํานวน ๘๖๓ คน สวนผูไมอยูในกําลังแรงงาน (ไมพรอมจะทํางาน) มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๑๖๑,๙๘๑ คน ซึ่งประกอบดวย พอบาน แมบาน จํานวน ๕๑,๔๖๙ คน นักเรียน นักศึกษา จํานวน ๕๖,๑๔๙ คน 
และเด็ก คนชรา หรือปุวย พิการ จนไมสามารถทํางานได จํานวน ๕๔,๓๖๓ คน  

การมีงานท้า มีผูที่มีงานทํา จํานวน ๒๙๓ ,๘๓๘ คน เป็นชาย ๑๖๗ ,๕๗๓ คน หรือรอยละ ๕๗.๐๓ ของ   
ผูมีงานทําและเป็นหญิง จํานวน ๑๒๖ ,๒๖๕ คน หรือรอยละ ๔๒.๙๗ กําลังแรงงานที่เป็นผูมีงานทํา จําแนกตาม
อาชีพ สวนใหญทํางานเป็นผูปฏิบัติงานที่มีฝีมือในดานการเกษตรและการประมงมากท่ีสุด รอยละ ๓๑ .๔๙ 
รองลงมา คือ เป็นพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด รอยละ ๒๐.๙๖ ผูปฏิบัติงานดานความสามารถ

ผู้อยู่ในวัยท างาน (อายุ ๑๕ ปี ขั้น
ไป) จ านวน ๔๖๑,๗๓๑ คน 

 

 
ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 
จ านวน ๑๖๑,๙๘๑ คน 

 
 ผู้มีงานท า 

จ านวน ๒๙๓,๘๓๘ คน 
 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
จ านวน ๒๙๙,๗๕๐  คน 
 

ผู้ว่างงาน 
จ านวน ๕,๒๖๕ คน  

 

ผู้รอฤดูกาล 
จ านวน ๘๖๓ คน 

 

ท างานบ้าน 
จ านวน ๕๑,๔๖๙  คน 

 

เรียนหนังสือ 
จ านวน ๕๖,๑๔๖ คน 

 

อื่นๆ 
จ านวน ๕๔,๓๖๓ คน  

 



๘๐ 
 

ทางฝีมือและธุรกิจการคาท่ีเกี่ยวของ รอยละ ๑๔ .๔๘ ผูประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐานตางๆ ในดานการขายและ      
การใหบริการ รอยละ ๑๓.๐๙ นอกจากนี้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  

การว่างงาน มีทั้งสิ้นจํานวน ๕,๒๖๕ คน มีอัตราการวางงาน รอยละ ๑.๗๖  ในจํานวนนี้เป็นชาย ๑,๖๑๘ คน   
คิดเป็นรอยละ ๐ .๙๕ ของกําลังแรงงานปัจจุบันและเป็นหญิง ๓ ,๖๔๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒ .๘๑ โดยอัตรา       
การวางงานของหญิงมากกวาชาย รอยละ ๑.๘๖ ของผูอยูในกําลังแรงงานรวม 

แรงงานนอกภาคเกษตร ผูทํางานอยูในแรงงานนอกภาคเกษตร จํานวน ๑๙๗,๐๕๐ คน หรือรอยละ ๖๗.๐๖ 
ของผูมีงานทํา โดยสวนใหญจะเป็นผูทํางานการขายสง การขายปลีก จํานวน ๔๙ ,๑๖๗ คน คิดเป็นรอยละ ๒๔ .๙๕ 
รองลงมา คือ กิจการการผลิต จํานวน ๓๓,๖๕๐ คน คิดเป็นรอยละ ๑๗.๐๘ อุตสาหกรรมที่มีแรงงานนอกภาคเกษตร
นอยที่สุด คือ กิจกรรมอสังหาริมทรัพยแ จํานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๐๖ รองลงมา คือ ลูกจางในครัวเรือน
สวนบุคคล จํานวน ๑๔๔ คน คิดเป็นรอยละ ๐.๐๗ สวนระดับการศึกษาท่ีสําเร็จของผูมีงานทําสวนใหญมีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา จํานวน ๘๐ ,๖๖๔ คน คิดเป็นรอยละ ๒๗ .๔๕ รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จํานวน ๕๕,๔๓๐ คน หรือคิดเป็นรอยละ ๑๘ .๘๖ ในสวนของแรงงานในภาคเกษตร  มีจํานวนทั้งสิ้น ๙๖ ,๗๘๘ คน 
หรือรอยละ ๓๒.๙๔ แยกเป็นเพศชาย จํานวน ๕๘,๕๙๕ คน หรือคิดเป็นรอยละ ๓๔.๙๖ เพศหญิง จํานวน ๓๘,๑๙๓ คน 
หรือคิดเป็นรอยละ ๓๐.๒๕ 

แรงงานนอกระบบ ในปี ๒๕๖๐ มีผูมีงานทํา ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ จํานวนทั้งสิ้น ๑๗๘,๗๐๕ คน   
โดยสาขาท่ีมีแรงงานนอกระบบสูงสุด ไดแก อาชีพดานการเกษตรและประมง จํานวน ๗๘,๑๒๙ คน หรือรอยละ 
๔๓.๗๑ รองลงมา อาชีพพนักงานบริการ จํานวน ๓๗,๒๕๙ คน หรือรอยละ ๒๐.๘๔ ของแรงงานนอกระบบ
ทั้งหมด 

จากอัตราการเปลี่ยนแปลงดานกําลังแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ขอมูลจากโครงการสํารวจภาวะการ
ทํางานของประชากร พบวา อัตราการวางงานจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทากับ ๑.๗๖ ลดลงจากปีที่แลว ๐.๒๒ 
ซึ่งสอดคลองกับอัตราการเปลี่ยนแปลงกําลังแรงงานที่เพ่ิมข้ึนเป็น ๑.๓๒ เมื่อพิจารณาจากจํานวนประชากรจังหวัด
ปัตตานีที่มีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ภาคการเกษตร การลาสัตวแ การปุาไม 
และประมง ภาคการผลิตภาคการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ รถจักรยานยนตแฯ โดยภาคการเกษตร 
การลาสัตวแฯ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานเพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๙ เป็น ๗.๓๔ อัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงาน  
ภาคการผลิตเพิ่มข้ึนเทากับ ๑.๒๑ แตอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตแ 
รถจักรยานยนตแ ฯ มีอัตราลดลง จาก ๑.๑๐ ในปี ๒๕๕๙ เป็น -๔.๗๖ ในปี ๒๕๖๐ จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็น
วาแรงงานในจังหวัดปัตตานี เขาสูภาคการเกษตรมากข้ึน (แผนภูมิ ก) 

 

 

 



๘๑ 
 

แผนภูมิ ก อัตราการเปลี่ยนแปลงก้าลังแรงงาน จังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

 
การว่างงานในจังหวัดปัตตานี 

รายการ ก้าลังแรงงานในจังหวัด จ้านวนผู้ว่างงาน อัตราการว่างงาน 

ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ๓๐๕,๙๗๑ ๗,๒๒๓ ๒.๓๖ 

ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘ ๓๐๔,๑๔๔ ๓,๙๖๒ ๑.๓๐ 

ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๘ ๓๐๔,๒๑๒ ๖,๖๙๑ ๒.๒๐ 

ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๘ ๓๑๐,๕๑๐ ๖,๘๑๘ ๒.๓๗ 

ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๙ ๒๙๖,๔๙๘ ๗,๐๒๖ ๒.๒๗ 

ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ ๒๘๖,๒๐๖ ๖,๗๒๖ ๑.๓๘ 

ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๙ ๒๙๙,๑๒๑ ๔,๑๓๕ ๑.๙๑ 

ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๕๙ ๒๑๙,๓๐๖ ๕,๕๘๒ ๑.๖๑ 

ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๐ ๒๙๗,๓๓๕ ๔,๘๒๖ ๑.๖๒ 

ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๐ ๒๙๗,๖๖๗ ๔,๗๘๓ ๑.๖๐ 

ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๖๐ ๓๐๐,๙๑๒ ๗,๐๓๓ ๒.๒๓ 

ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๐ ๓๐๒,๔๗๙ ๔,๔๑๙ ๑.๔๖ 

ไตรมาส ๑ ปี ๒๕๖๑ ๓๐๓,๖๔๒ ๖,๑๑๐ ๒.๐๑ 

ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๑ ๓๑๐,๔๑๘ ๗,๑๙๗ ๒.๓๒ 

 



๘๒ 
 

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี 
แผนภูมิ อัตราการว่างงานในจังหวัดปัตตานี  ไตรมาสที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ไตรมาสที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี 

 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการวางงานของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ในปี ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานี      

มีอัตราการวางงาน ๑.๗๖ อยูลําดับที่ ๒ รองจากจังหวัดยะลา ซึ่งมีอัตราการวางงาน ๐.๖๖ และจังหวัดนราธิวาส     
มีอัตราการวางงานมากท่ีสุด ๕.๐๑  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
แนวโน้มสถานการณ์ด้านสังคม 
สถานการณแทางสังคมของจังหวัดปัตตานี จากขอมูลสถานการณแ พบวา อัตราการเกิดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและ

อัตราการตายมีแนวโนมลดลง ซึ่งสูงกวาระดับประเทศ อัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวโนมเพ่ิมจากปี ๒๕๕๖ ซึ่งสูงกวา
ระดับภาคใต และระดับประเทศ อัตราการตายของมารดาและทารก ยังมีแนวโนมสูงกวาระดับประเทศ สําหรับ
สาเหตุการตายโดยทั่วไป เกิดจากการถูกทํารายดวยอาวุธมากที่สุด สวนสาเหตุของการเจ็บปุวยที่มีแนวโนมเป็น

                

          

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี 
 



๘๓ 
 

ปัญหาสังคมตอไป ไดแก ปัญหาอนามัยของแมและเด็ก ปัญหาโภชนาการ และโรค เชน อุจจาระรวง ชิกุนคุนยา 
เป็นตน และโรคที่ไมติดตอ เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

ด้านการศึกษา  แนวโนมนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง ๓ เขต และสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชน ที่อานไมออกเขียนไมไดจะยังคงเป็นปัญหาสําคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑแเฉลี่ยระดับประเทศมาอยางตอเนื่องทุกปี 

ด้านคุณภาพชีวิต ประชาชนจังหวัดปัตตานียังมีปัญหาไมบรรลุเกณฑแความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หมวดสุขภาพ 
มีบานอาศัย ฝักใฝุการศึกษา การปลูกฝังคานิยมไทย และรวมใจพัฒนา ซึ่งเป็นหมวดที่ตกเกณฑแซ้ําในหลายๆปี ยังมี
แนวโนมเป็นปัญหาตอไป 

ด้านความม่ันคงของมนุษย์  แนวโนมปัญหาสังคมของจังหวัดปัตตานี พบวา มีปัญหาการมีงานทําและ
รายได และการขาดหลักประกันทางสังคม ปัญหาชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม ปัญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรฯ ที่ยังคงมีอยางตอเนื่อง โดยกลุมเปูาหมายที่เป็นปัญหาหลัก ไดแก เด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน 

ด้านความยากจน จากขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) แนวโนมครัวเรือนยากจนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา  
๒๓,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ลดลง สําหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ครัวเรือนที่มี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑแ จปฐ. ๓๐ ,๐๐๐ บาท/คน/ปี มีแนวโนมลดลงเชนกัน ทั้งนี้ จากขอมูลครัวเรือนที่มีรายได
ต่ํากวา ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ตกเกณฑแ จปฐ.) ประจําปี ๒๕๖๑ ปรากฏวา มีครัวเรือนยากจน จํานวน ๒,๔๗๒ ครัวเรือน 
จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๒๗,๓๔๗ ครัวเรือน หรือรอยละ ๑.๙๔ ของครัวเรือนในจังหวัด โดยอําเภอท่ีมีครัวเรือน
ยากจนมากที่สุด คือ อําเภอเมืองปัตตานี จํานวน ๗๘๗ ครัวเรือน หรือรอยละ ๓๑.๘๔ ของครัวเรือนยากจนในจังหวัด
ปัตตานี ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ รายไดครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานี มีคาสถิติ คือ ๑๙,๔๙๖ บาท/เดือน หรืออันดับ
ที่ ๕๘ ของประเทศ จากคาเฉลี่ยทั่วประเทศ คือ ๒๓,๕๕๒ บาท/เดือน  

ความต้องการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑. พัฒนาดานการสาธารณสุข เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและเด็กท่ียังมีอัตราสูงกวาระดับประเทศ

การปูองกันโรคระบาดที่เป็นปัญหาสําคัญการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปูองกันโรคจากพฤติกรรม  และการสรางการมี 
สวนรวมของชุมชนในการจัดระบบปูองกันโรคและรักษาโรคภายในชุมชน 

๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะดานภาษาและการสื่อสาร ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญ
ในดานการเรียนการสอนดานอื่นๆ รวมทั้งการสรางแหลงเรียนรูครบวงจรในพื้นที่ 

๓. การพัฒนาอิสลามศึกษา ใหมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสรางความเทาเทียมในการ
เขาถึงบริการทางการศึกษา ทั้งนี้ ควรพัฒนาสถาบันปอเนาะ ซึ่งเป็นระบบการเรียนอิสลามศึกษาท่ีเคยมีชื่อเสียงมาแต 
ในอดีต ใหมีมาตรฐานเพื่อยกระดับการศึกษาใหเป็นศูนยแกลางการเรียนรูอิสลามศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับ
ปัจจุบันมีชาวมาเลเซียไดเขามาศึกษาเรียนรูอิสลามศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มมากขึ้น 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต  



๘๔ 
 

๕. สรางความม่ันคงในการดํารงชีวิตของคนปัตตานี โดยเรงแกไขปัญหาดานการมีงานทําและรายได ปัญหา
ดานความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน ปัญหาดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม การใหความสําคัญกับการแกไข
ปัญหาแกกลุมเด็กเยาวชน คนพิการ และแรงงาน เป็นลําดับแรก 

๖. การแกไขปัญหาความยากจนโดยลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่มีคนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปี
ต่ํากวาเกณฑแความจําเป็นพื้นฐาน และครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา ๓๘,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 

๗. เพ่ิมทักษะแรงงาน และขยายโอกาสการทํางานแกประชากรวัยแรงงาน เพื่อลดปัญหาการวางงานและ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

๒.๑.๖ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 สภาพทั่วไปทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ทรัพยากรดินและท่ีดิน ดินสวนใหญของจังหวัดปัตตานี เป็นดินทรายหรือดินปนทราย เนื่องจากการทับถมของ

ตะกอนลําน้ํา และการพัดพาตะกอนทรายจากน้ําทะเล จากลักษณะดังกลาวสงผลใหอําเภอชายฝั่งทะเลทั้ง     ๖ อําเภอ มี
สภาพดินเป็นทราย สามารถเพาะปลูกพืชไดบางชนิด เชน มะพราว ยางนา และผักไหม หรืออาจปรับปรุงดิน โดยใชปุย
อินทรียแเพื่อใหดินอุมน้ําดีขึ้น จะทําใหสามารถปลูกผักสวนครัวได ปัญหาคุณภาพดินที่สําคัญ ไดแก ปัญหาดินเปรี้ยว ใน
พ้ืนที่ทุงบอทอง อําเภอหนองจิก ตําบลดอน ตําบลบานนอก ตําบลคอกกระบือ และตําบลทาน้ํา  อําเภอปะนาเระ สงผล
ใหเกิดพ้ืนที่นารางและยังมีปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่อําเภอชายฝั่งทะเล รวมทั้งการขาดการปูองกัน และวางแผนในการใช
ประโยชนแที่ดินอยางถูกตองเหมาะสมทําใหเกิดการกัดเซาะตลิ่งและการบุกรุกพ้ืนที่ตนน้ํา    

 ทรัพยากรปุาไม้  จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ปุาตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งสิ้น 
๙๙,๖๔๘ ไร ปุาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๕,๙๙๕.๓๗๕ ไร กรมปุาไมไดสงมอบพื้นท่ีใหสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ใหแกเกษตรกร ทั้งสิ้น ๑๐,๐๗๘.๖๐ ไร มี  อุทยานแหงชาติ ๒ แหง 
คืออุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๑๓,๑๒๕ ไร ครอบคลุมพ้ืนที่  ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี 
(อําเภอกะพอ เนื้อท่ี ๙,๖๐๗ ไร) จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมถึงอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว มีเนื้อท่ี
ประมาณ ๔๓,๔๘๒ ไร ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อําเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ ๑๖,๓๑๒.๕๐ ไร) จังหวัด
ยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตหามลาสัตวแปุา ๑ แหง คือ  เขตหามลาสัตวแปุา ปุารังไก สภาพปุาสวนใหญของ
จังหวัดปัตตานีเป็นปุาดิบชื้น ปุาชายเลน และปุาพรุ 

จากขอมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ จากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat - ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ จังหวัด
ปัตตานี มีเนื้อที่ปุาไมรวม ๕๐,๑๒๕ ไร ประกอบดวย ปุาบก ๒๖,๙๓๗ ไร และปุาชายเลน ๒๓,๑๙๙ ไร (เนื้อท่ีปุาไม 
หมายถึง เนื้อท่ีปุาทุกชนิดไมวาจะอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ หรือเนื้อที่ปุาอ่ืนๆ) 

จากขอมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบวา สัดสวนพื้นที่ปุาไมตอพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีคาสถิติ คือ รอยละ ๕.๔๘ 
หรืออันดับที่ ๖๔ ของประเทศ จากคาเฉลี่ยสัดสวนพื้นที่ปุาไมตอพ้ืนที่จังหวัดทั่วประเทศ คือ ๓๑.๖๗ 
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ประเภทของพ้ืนที่ปุาไม้ 
๑. ปุาสงวนแห่งชาต ิ

ล้าดับที่ 
ชื่อปุาสงวน เนื้อที่เดิม (ไร่) 

เขต ส.ป.ก. 
ที่อยู่ในปุา

สงวน 

เขตอุทยาน
แห่งชาติ 

เขตอุทยานฯที่
อยู่ในปุาสงวน 

คงเหลือปุา
สงวนแห่งชาติ 

หมายเหตุ 

๑ ปุาไมแกน ๓,๘๙๒.๓๒ ๑,๑๕๘.๓๐ - - ๒,๗๓๔.๐๒  
๒ ปุาเลนยะหร่ิง แปลงที่สอง ๘๖๙.๕๔ - - - ๘๖๙.๕๔  
๓ ปุาเลนยะหร่ิง แปลงที่สาม ๔๕๓.๔๗ - - - ๔๕๓.๔๗  
๔ ปุาเลนยะหร่ิง ๖,๒๙๗.๘๑ - - - ๖,๒๙๗.๘๑  
๕ ปุาเลนหนองจิก ๑๒,๕๒๔.๔๖ - - - ๑๒,๕๒๔.๔๖  
๖ ปุาสายโฮ ๕,๙๐๓.๒๙ ๓,๓๔๙.๖๗ - - ๒,๕๕๓.๖๑  
๗ ปุากะรุบ ี ๙,๐๕๖.๒๘ - บูโด - สุไหงปาดี ๘,๑๑๓.๐๐ ๙๔๓.๒๘  
๘ ปุาเขาตูม ๑,๘๙๖.๐๒ - - - ๑,๘๙๖.๐๒  
๙ ปุาเขายีโด฿ะ ๒๙,๓๖๒.๗๕ ๒,๕๔๓.๑๘ - - ๒๖,๘๑๙.๕๗  
๑๐ ปุาเขาใหญ ๒๔,๑๕๙.๙๐ - น้ําตกทรายขาว ๑๖,๓๐๐.๐๐ ๗,๘๕๙.๙๐  
๑๑ ปุาดอนนา ๔,๘๔๗.๐๔ - - - ๔,๘๔๗.๐๔  
๑๒ ปุาเทือกเขาเปาะยาน ิ ๑๐,๓๔๔.๑๗ ๑,๙๔๙.๗๒ - - ๘,๓๙๔.๔๕  
๑๓ ปุาบาโงจะลาฆ ี ๑,๐๕๕.๓๑ ๗๑๔.๓๖ - - ๓๔๐.๙๕  
๑๔ ปุาบูเก฿ะกุง ๑,๓๐๒.๒๘ ๓๖๓.๓๘ - - ๙๓๘.๙๐  
๑๕ ปุาบูเก฿ะตางอ ๑,๑๗๖.๐๓ - - - ๑,๑๗๖.๐๓  

รวมเนื้อที่ ๑๑๓,๑๔๐.๖๖ ๑๐,๐๗๘.๖๐ - ๒๔,๔๑๓.๐๐ ๗๘,๖๔๙.๐๗  

 

๒. อุทยานแห่งชาติ ประกอบดวย ๒ อุทยาน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓๕ แสดงจ้านวนเนื้อที่อุทยานแห่งชาติ (ไร่) 

ล้าดับ
ที่ 

พ้ืนที่ปุาไม้ ท้องที่อ้าเภอ จ้านวน เนื้อที่ (ไร่) หมายเหตุ 

๑ อุทยานแหงชาติบูโด – สุไหง
ปาดี 

กะพอ ๑  แหง ๘,๖๐๗ ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เนื้อท่ีประมาณ ๒๑๓,๑๒๕ ไร 

๒ อุทยานแหงชาติน้ําตก
ทรายขาว 

โคกโพธ์ิ ๑  แหง ๑๖,๓๑๒.๕๐ ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือปัตตานี ยะลา และ
สงขลา เนื้อท่ีประมาณ ๔๓,๔๘๒ ไร 
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 พื้นที่ที่กรมปุาไม้มอบให้ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)  ท้องท่ีจังหวัดปัตตานี 
ประกอบดวย ๕ ปุา เนื้อที่รวม ๙,๒๙๒ – ๓ - ๖๘ ไร ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓๖ แสดงจ้านวนเนื้อทีท่ี่กรมปุาไม้มอบให้ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
ล้าดับ

ที่ 
ชื่อปุาสงวน เนื้อที่เดิม (ไร่) 

เขต ส.ป.ก. 
ที่อยู่ในปุาสงวน 

คงเหลือปุาสงวนแห่งชาติ หมายเหตุ 

๑ ปุาไมแกน ๓,๘๙๒.๓๒ ๑,๑๕๘.๓๐ ๒,๗๓๔.๐๒  
๒ ปุาสายโฮ ๕,๙๐๓.๒๙ ๓,๓๔๙.๖๗ ๒,๕๕๓.๖๑  
๓ ปุาเขายีโด฿ะ ๒๙,๓๖๒.๗๕ ๒,๕๔๓.๑๘ ๒๖,๘๑๙.๕๗  
๔ ปุาเทือกเขาเปาะยานิ ๑๐,๓๔๔.๑๗ ๑,๙๔๙.๗๒ ๘,๓๙๔.๔๕  
๕ ปุาบาโงจะลาฆี ๑,๐๕๕.๓๑ ๗๑๔.๓๖ ๓๔๐.๙๕  
๖ ปุาบูเก฿ะกุง ๑,๓๐๒.๒๘ ๓๖๓.๓๘ ๙๓๘.๙๐  
๗ ปุาบูเก฿ะตางอ ๑,๑๗๖.๐๓ - ๑,๑๗๖.๐๓  

รวมเนื้อที่ ๑๑๓,๑๔๐.๖๖ ๑๐,๐๗๘.๖๐ ๗๘,๖๔๙.๐๗  

ที่มา : ศูนยแปุาไมจังหวัดปัตตานี 
ทรัพยากรน้้า ประกอบด้วย   

           ๑) อุทกภัย เป็นปัญหาสําคัญทั้งท่ีเกิดจากน้ําปุาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลันในพ้ืนที่ใกลภูเขา เชน 
อําเภอโคกโพธิ์ เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ําหรือระดับน้ําทะเลหนุนสูง รวมถึงปริมาณน้ําที่มากจนระบาย 
ลงสูลุมน้ําดานลางหรือทะเลไมทันเป็นสาเหตุของน้ําทวมขังและลนตลิ่ง  ซึ่งพบไดในเขตอําเภอเมืองปัตตานีและเขต
เทศบาลตางๆ สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดอุทกภัยได ดังนี้ 
     ๑.  การที่มีฝนตกหนักในบริเวณกวาง   
     ๒.  ความตื้นเขินของแมน้ําสายหลักและคลองตางๆ จากการอุดตันของขยะชุมชน รวมทั้งการใชประโยชนแ
พ้ืนที่ริมตลิ่งมากขึ้น เชน การกอสรางสิ่งกอสรางลวงล้ําลําน้ํา   
     ๓.  ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงในชวงเดียวกับท่ีมีน้ําหลากจากทางตนน้ํามาก ทําใหระดับน้ําในแมน้ําสูงขึ้น
กวาปกติและไหลเขาทวมในพ้ืนที่ลุม   
     ๔.  ระบบการระบายน้ําที่ประสิทธิภาพและไมสามารถรองรับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่ได   
     ๕.  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนนโดยตัดผานลําน้ําหรือกอสรางถนนในเขตพ้ืนที่
ราบลุมน้ํา การถมที่ดินในพ้ืนที่ที่เคยเป็นพื้นที่ลุมน้ํามากอน และการถมท่ีดินปิดกั้นลําคลอง   
     ๖ .  การทําการเกษตรโดยไมคํานึงถึงการอนุรักษแดินและน้ํา ทําใหดินถูกกัดเซาะ เกิดตะกอนในลําน้ํามาก 
แมน้ําลําคลองจึงตื้นเขินเร็วกวาปกติ 
     ๗ .  การตัดไมทําลายปุาตนน้ํา แมจังหวัดปัตตานีจะมีการตัดไมทําลายปุาในอัตราที่ต่ําแตพ้ืนที่ปุาไมที่
เปลี่ยนไปในทางลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต เป็นอีกสาเหตุที่ทําใหจังหวัดตองประสบกับปัญหาอุทกภัย 



๘๗ 
 

ตารางท่ี ๓๗ ตารางสถิติความเดือดร้อน เสียหาย ของผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จังหวัดปัตตานี  
ห้วงระยะเวลา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

    
 ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี 

 
 

ปี พ.ศ. พ้ืนที่/ผู้ได้รับความเสียหาย 
ความเดือดร้อนด้าน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ความเสียหายด้าน
การเกษตร 

และด้านสาธารณะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระหวางวันท่ี  ๑๖ ธ.ค. – ๒๗ ธ.ค. ๕๘ 
๔ อําเภอ 
๑๓ ตําบล 
๑๔ หมูบาน 
ราษฎร ๔๙ ราย 

เครื่องมือประกอบอาชีพทํา
การประมง และบานเรือน
ประชาชนเสียหายบางสวน 

ไมมีพื้นที่ไดรับผลกระทบ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ระหวางวันท่ี ๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

๑๐ อําเภอ 
๙๙ ตําบล 
๔๖๐ หมูบาน ๑๓ ชุมชน 
ราษฎร ๕๒,๖๗๓ ราย 
ครัวเรือน ๑๙,๔๒๙ ครัวเรือน 

มีผูเสียชีวิต ๕ ราย 
บานเรือนเสียหาย ๗๑ หลัง 

ปศุสัตวแ ๗๔๘ ตัว 
สัตวแปีก ๑๖,๙๗๗ ตัว 
พื้นที่ทางการเกษตร 
๔๖,๗๖๙ ไร 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหวางวันท่ี ๑  - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

๙ อําเภอ 
๕๐ ตําบล 
๒๐๒ หมูบาน ๑๑ ชุมชน 
ราษฎร ๒๒,๕๐๐ ราย 
ครัวเรือน ๘,๗๐๓ ครัวเรือน 

ไมมีผูเสียชีวิต 
 

ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๒ อําเภอ 
๑๐๔ ตําบล 
๔๙๒ หมูบาน ๑๑ ชุมชน 
ราษฎร ๑๐๒,๐๕๘ ราย 
ครัวเรือน ๒๘,๓๑๘ ครัวเรือน 

มีผูเสียชีวิต ๖ ราย 
 

ปศุสัตวแ ๗๔๘ ตัว 
สัตวแปีก ๑๖,๙๗๗ ตัว 
พื้นที่ทางการเกษตร 
๔๖,๗๖๙ ไร 

ระหวางวันท่ี ๒๕ พ.ย. – ๑๕ ธ.ค. ๖๐ ๑๒ อําเภอ 
๑๑๕ ตําบล 
๖๔๒ หมูบาน ๓๕ ชุมชน 
ราษฎร ๕๖,๔๒๒ ราย 
ครัวเรือน ๒๑๕,๐๖๘ ครัวเรือน 

มีผูเสียชีวิตจากอุทกภัย ๕ 
ราย 
จากวาตภัย ๑ ราย 
บานเรือนเสียหายบางสวน 
๑๖ หลัง 
 

ปศุสัตวแ ๑,๐๘๓ ตัว 
พื้นที่ทางการเกษตร 
๓๘,๖๗๑ ไร 
ประมง ๕๘๖ บอ 



๘๘ 
 

ตารางท่ี ๓๘ สรุปการใช้เงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัดปัตตานี  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ล้าดับที ่ ประเภทภัย 
การให้ความช่วยเหลือ (บาท) 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 
๑ วาตภัย ๕๗๑,๔๐๐ ๒,๕๒๖,๗๒๓.๘๐ ๒๘๘,๐๘๙.๕๐ ๔๙๔,๐๔๖.๕๐ 
๒ อัคคีภัย ๗๑,๒๖๖.๘๓ ๔๑๔,๙๓๑ ๕๔,๕๐๒.๕๐ ๑๔๑,๓๕๒ 
๓ อุทกภัย ๑๓,๖๒๘,๔๔๓ - ๙๖,๘๕๕,๘๑๘.๐๓ ๕๕,๗๖๗,๓๕๓.๒๙ 
๔ ฟูาผา - - - - 
๕ โรคระบาดสัตวแน้ํา - - - - 
๖ การกอการราย ๒,๕๔๐,๐๐๐ ๒,๘๔๒,๐๐๐ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๖๗๒,๐๐๐ 
๗ ภัยแลง - - - - 

รวม ๑๙,๘๑๑,๑๐๙.๘๓ ๕,๗๘๓,๖๕๔.๘๐ ๑๐๐,๑๔๘,๔๑๐.๐๓ ๕๘,๐๗๔,๗๕๑.๗๙ 

ที่มา : สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี 

 ๒)  ปัญหาภัยแล้ง พบวา ปัญหาภัยแลงยังไมถึงข้ันวิกฤติ แตอยางไรก็ตาม มีหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแลง
ลักษณะของฝนทิ้งชวง ไดแก บางสวนของอําเภอกะพอ ทุงยางแดง หนองจิก ยะรัง ยะหริ่ง ไมแกน และอําเภอเมือง
ปัตตานี ภัยแลงจะสงผลกระทบตอการเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของทั้งคน สัตวแ และพืช 

- การขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่เนื่องจากภาวะฝนทิ้งชวงและจากการรุกล้ําของน้ําทะเลในพื้นที่ชายฝั่ง  
         - คุณภาพน้ํา  สถานการณ์น้้าเสียชุมชน  จังหวัดปัตตานี มีปริมาณน้ําเสียเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 
๑๐๐,๒๙๕ ลูกบาศกแเมตรตอวัน โดยเป็นน้ําเสียในเขตเทศบาลประมาณ ๒๔,๒๐๓ ลูกบาศกแเมตรตอวัน และน้ําเสีย
ในเขตองคแการบริหารสวนตําบลประมาณ ๗๖,๐๙๒ ลูกบาศกแเมตรตอวัน ปัจจุบันไมมีการรวบรวมน้ําเสียเขาระบบ 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียของจังหวัดปัตตานี มีจํานวน ๑ แหง คือ เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งไดรับการสงมอบจาก
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี โดยเป็นระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียร สามารถรองรับปริมาณ
น้ําเสีย ๒๗,๐๐๐ ลูกบาศกแเมตรตอวัน แตยังไมสามารถใชงานได เนื่องจากไมมีน้ําเสียเขาสูระบบโดยพบปัญหาการ
เชื่อมระบบรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียและอุปกรณแบางสวนชํารุด ปัจจุบันเทศบาลเมืองปัตตานี มีแผน
ในการแกปัญหาดังกลาว โดยไดจัดทําบันทึกความเขาใจ ( MOU) กับองคแการจัดการน้ําเสีย (อจน.) เขามาศึกษา
ขอมูลและสํารวจระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งจะนําไปสูการทําบันทึกขอตกลง ( MOA) การ
ใหบริการรับบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองปัตตานีตอไป สวนองคแกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
เทศบาลอื่นๆ ยังไมเห็นความสําคัญในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งปัญหาดังกลาวสงผลใหมีการระบายน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําโดยไมผานการบําบัดและทําใหแหลงน้ําเสื่อมโทรม  คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน จากขอมูลติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคท่ี ๑๖ (สงขลา)   
ซึ่งไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินในพื้นท่ีภาคใตตอนลาง ไดแก ลุมน้ําภาคใตฝั่งตะวันออก 
ลุมน้ําภาคใตฝั่งตะวันตก ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และลุมน้ําปัตตานี จํานวน ๔ ครั้งตอปี สําหรับพ้ืนที่ปัตตานีมีจุดตรวจวัด



๘๙ 
 

ในแมน้ําปัตตานีและแมน้ําสายบุรี จํานวน ๓ จุด ไดแก (๑) บริเวณปากแมน้ําปัตตานี อําเภอเมืองปัตตานี (๒) บริเวณ
บานอาเนาะปูโล฿ะ อําเภอหนองจิก และ (๓) บริเวณปากแมน้ําสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
พบวา บริเวณท่ีมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑแดี คือ บานอาเนาะปูโล฿ะและปากแมน้ําสายบุรี สวนบริเวณท่ีมีคุณภาพน้ํา
อยูในเกณฑแเสื่อมโทรม คือ ปากแมน้ําปัตตานี พารามิเตอรแสําคัญท่ีบงชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ํา คือ แบคทีเรียกลุมฟีคอล
โคลิฟอรแม (Fecel Coliform Bacteria : FCB) และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) 
เนื่องจากปากแมน้ําปัตตานีเป็นที่รองรับน้ําเสียสุดทายที่มาจากแหลงชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํากอนลงสูทะเล 

         ที่มา : ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่๑๖ (สงขลา) 
 ๓) การปนเปื้อนของน้้าบาดาล  คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญพบปริมาณเหล็กคอนขางสูงในเกือบทุกปี  
ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติ อาจปรับปรุงสภาพสัตวแน้ําดวยการติดตั้งสเปรยแน้ําผานตัวกรอง (ชั้นกรวด ทราย) 
และเขาถังพักกอนใชงาน สําหรับบริเวณปากแมน้ําท่ีติดกับชายฝั่งทะเล เชน บริเวณอําเภอหนองจิก ปะนาเระ สายบุรี 
และไมแกน พบวา เสี่ยงตอการถูกน้ําเค็มจากทะเลรุกล้ําเขามาในชั้นน้ําบาดาล 
 - การปนเปื้อนของเหล็กและคลอไรดแในชั้นน้ําบาดาล จังหวัดปัตตานีมีบอน้ําบาดาลที่ดําเนินการขออนุญาต
ใชอยางถูกตองตามระเบียบ จํานวน ๔๑๒ บอ ซึ่งน้ําบาดาลที่ไดสวนใหญเป็นน้ําจืด แตพบวา มีเหล็กปนเปื้อนสงผล
ใหน้ํามีสนิมสีแดงแทบทุกอําเภอ เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในสภาพอากาศปกติ รวมทั้งมีคลอไรดแสูงในบริเวณ
อําเภอหนองจิก อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี และอําเภอไมแกน เนื่องจากการรุกล้ําของน้ําทะเลในชั้นน้ําบาดาล 

   ท่ีมา : ส่วนทรัพยากรน้ าส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดปัตตานี 
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี 
 สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี  มีพื้นท่ีชายฝั่งทะเลยาวรวมกันประมาณ 
๑๔๐.๐๓ กิโลเมตร ตั้งแตอําเภอหนองจิกถึงอําเภอไมแกน มีตําบลที่ติดทะเลรวม ๑๙ ตําบล ไดแก ตําบลทากําชํา 
บางเขา บางตาวา ปากบาง รูสะมิแล บานา ตันหยงลูโละ บาราโหม บางปู แหลมโพธิ์ ตะโละกาโปรแ ปะนาเระ บานกลาง 
บานน้ําบอ บางเกา ปะเสยะวอ ตะลุบัน ไมแกน และดอนทราย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญของจังหวัด
ปัตตานี ตามมาตรา ๓ ไดแก   

๑. ทรัพยากรปะการัง มีพ้ืนที่รวม ๑๐๗.๘๘ ไร (๐.๑๗ ตารางกิโลเมตร) 
๒. ทรัพยากรหญาทะเล มีพ้ืนที่รวม ๒,๓๕๑.๖ ไร  
๓. ทรัพยากรปุาชายเลน มีพ้ืนที่รวม ๔๐,๑๗๒.๐๖ ไร   
มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ วางหลัก

ไววา “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” (Marine and Coastal Resources) หมายถึง สิ่งที่มีอยูหรือ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝั่งพ้ืนที่ชุมน้ําชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนที่ปากแมน้ํา 
ที่มีพ้ืนที่ติดตอกับทะเลหรืออิทธิพลของน้ําทะเลเขาถึง เชน ปุาชายเลน ปุาชายหาด ที่ชายทะเล เกาะ หญาทะเล 
ปะการัง ดอนหอย พืชและสัตวแทะเล หรือสิ่งที่มนุษยแ สรางข้ึน เพ่ือประโยชนแแกระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
เชน ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่นและการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และ “เขตอนุรักษแ” (Conservation Zone) 
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หมายความวา เขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุแสัตวแปุาและเขตหามลาสัตวแ
ปุาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวแปุา เขตปุาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปุาสงวนแหงชาติ 
เขตพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ที่รักษาพืชพันธุแ
ตามกฎหมายวาดวยการประมงและเขตพ้ืนที่คุมครองอยางอ่ืน เพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 

สถานการณ์ด้านปุาชายเลน และปุาชายหาดพรุ 

 สถานการณ์ด้านปุาชายเลน ( mangrove forest หรือ intertidal forest) 

 เป็นระบบนิเวศท่ีอยูในแนวเชื่อมตอระหวางผืนแผนดินกับพ้ืนน้ําทะเลในเขตรอน ( Tropical) และก่ึงรอน 

(Subtropical) ของโลกประกอบดวยสังคมพืชและสัตวแหลากหลายชนิดดํารงชีวิตรวมกันภายใตภาพแวดลอมที่เป็น

ดินเลนน้ํากรอยและมีน้ําทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ปุาชายเลนจะพบไดในบริเวณท่ีเป็นชายฝั่งทะเล ปากแมน้ํา 

อาวทะเลสาบ และรอบเกาะแกงตางๆ ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล เราสามารถเรียกปุาชายเลนวา  “ปุาโกงกาง” ไดอีกชื่อ

หนึ่งตามพันธุแไมสําคัญและพบเป็นจํานวนมาก คือ ไมโกงกาง ในระบบนิเวศปุาชายเลนสิ่งไมมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตใน

ปุาชายเลนเหลานี้จะมีความสัมพันธแกันอยางซับซอน ทั้งในแงการหมุนเวียนของธาตุอาหาร และการถายทอดพลังงาน

และสามารถอธิบายงายๆ ไดวา เมื่อผูผลิต คือ พันธแพืชเจริญเติบโตจากสังเคราะหแแสง สวนของตนไมโดยเฉพาะ

ใบไม กิ่งไม และเศษไม จะรวงหลนทับถมในน้ําและดิน แลวถูกยอยสลายโดยผูยอยสลายกลายเป็นอินทรียแวัตถุ   

ในที่สุดก็จะกลายเป็นแรธาตุอาหารของผูบริโภคพวกกินอินทรียแสาร พวกกินอินทรียแสารนี้จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็น

อาหารของพวกกุง ปู และปลาขนาดใหญไปเรื่อยๆ ตามลําดับ หรือบางสวนก็จะตาย และผุพังสลายตัวเป็นธาตุอาหาร

สะสมอยูในปุานั้นเอง ความสัมพันธแที่เกิดนี้จะถูกปรับใหเป็นไปอยางสมดุลภายในระบบ ถาไมถูกรบกวนจากภายนอก 

ดังนั้น ปุาชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีมีความเฉพาะตัวและมีความหลากหลาย ทางชีวภาพสูงเป็นองคแประกอบที่

สําคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณคามหาศาลทั้งทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

 ๑. ปุาชายเลนเป็นแหลงพลังงานและแหลงวัตถุดิบไมเพ่ือใชสอยกอสรางในครัวเรือน ไมจากปุาชายเลน

โดยเฉพาะไมโกงกางสามารถนํามาเผาถานซึ่งใหถานที่มีคุณภาพดีเพราะใหความรอนสูง มอดชา และไมแตกสะเก็ด 

นอกจากนี้ ยังมีการใชประโยชนแไมปุาชายเลนในรูปของไมฟืนเพื่อการหุงตมในชีวิตประจําวันของประชาชนที่อาศัย

บริเวณปุาชายเลนและใกลเคียงอีกทั้งไมจากปุาชายเลนหลายชนิดสามรถใชประโยชนแในงานกอสรางและใชดวย 

เชน ทําเสาเข็ม ไมคํ้ายันไมกอสราง เฟอรแนิเจอรแและอุปกรณแการประมง เป็นตน เปลือกของไมปุาชายเลนบางชนิด

สามารถนํามาสกัดไดสารชื่อวา แทนนิน ใชในการยอมแห อวน ทําน้ําหมึก ทําสี ทํากาว และฟอกหนัง เป็นตน  

 ๒. ปุาชายเลนเป็นแหลงพืชผักและพืชสมุนไพร พืชในปุาชายเลนที่สามารถนํามาใชเป็นผักพ้ืนบานไดนั้น  

มีอยูหลายชนิด เชน ใบชะคราม ยอดแปูง ยอดผักเบี้ยทะเล ถัวขาว จากถอบแถบน้ํา ปรงหนู ลําพู ลําแพน สาหรายสาย 

เป็นตน พืชในปุาชายเลนหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาใชเป็นยาสมุนไพรได เชน เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใชรักษา
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ผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวงได รากตุมทะเลใชแกอีกเสบ แกไข แกคัน ใชตมดื่ม

บรรเทาโรคเก่ียวกับทางเดินปัสสาวะ แกอาการปวดเมื่อย เป็นตน  

 ๓. ปุาชายเลนเป็นแหลงอนุบาลสัตวแน้ําวัยออน เป็นแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย หลบภัย สืบพันธุแ และเจริญเติบโต

ของสัตวแน้ํานานาชนิด โดยเฉพาะปู กุง หอย ซึ่งเป็นสัตวแเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้งสัตวแน้ําชนิดอื่นๆ ที่เป็นสวนหนึ่ง

ของหวงโซอาหารโดยเฉพาะปลาหลายชนิดที่เรานิยมบริโภคปลาทะเลหลายชนิดวางไขในพื้นที่ปุาชายเลนและ

อาศัยเจริญเติบโต 

 ในระยะแรก เมื่อเจริญเติบโตแข็งแรงดีแลวจึงออกสูทะเลหลายชนิดที่แมจะวางไขในทะเลแตตัวออนจะ

เคลื่อนยายสูปุาชายเลนเพื่ออาศัยหลบซอนศัตรูและหาอาหาร สัตวแน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน   

ปลากะพงขาว ปลานวลจันทรแทะเล ปลากระบอก ปลาเกเา กุงกุลาดํา กุงแชบ฿วย หอยนางรม หอยแลงภู หอยแครง 

ปูแสม ปูมาและปูทะเล เป็นตน นอกจากนี้ ปุาชายเลนยังถือเป็นแหลงอาหารทสําคัญของสัตวแน้ําเพราะมีอินทรียแวัตถุ

ที่ไดจากการยอยสลายของซากพืช (กิ่ง กาน ดอก และผล) หรือเศษใบไมรวงหลนซึ่งอินทรียวัตถุท่ีไดจากการยอยสลาย

มีปริมาณ โปรตีนสูง เชน กรดอะมิโน ก็จะเป็นอาหารคืนสูระยยนิเวศปุาชายเลนตอไป 

 ๔. ปุาชายเลนชวยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกลเคียง โดยเฉพาะหญาทะเลและปะการัง 

ปุาชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณแของน้ําทะเลชายฝั่ง ซึ่งจะสงผลถึง

ความอุดมสมบูรณแของทรัพยากรประมง 

 ๕. ปุาชายเลนชวยปูองกันดินพังทลายชายฝั่ง รากของตนไมในปุาชายเลนนอกจากชวยปูองกันการกัดเซาะ

ชายฝั่งแลว ยังชวยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ําลง ทําใหตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ําทับถมเกิดเป็นแผนดินงอกใหม 

เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแกการเกิดของพันธุแไมปุาชายเลนตอไป 

 ๖. ปุาชายเลนเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลตางๆ รากของตนไมในปุาชายเลนที่งอกออกมาเหนือ

พ้ืนดินทําหนาที่คลายธรรมชาติคอยดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษตางๆ จากบนบกไมใหลงสูทะเล โลหะหนักหลาย

ชนิดเมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ําก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในปุาชายเลน นอกจากั้นขยะและคราบน้ํามัน

ตางๆ ก็จะถูกดักกรองไวในปุาชายเลนเชนกัน 

๗. ปุาชายเลนชวยปกปูองชีวิตและทรัพยแสินของประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติปุาชายเลน

เป็นฉากกําบังภัยธรรมชาติ ทําหนาที่เหมือนปราการ ชวยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมใหลดนอยลงกอนจะข้ึน

ฝั่ง เพื่อมิใหสรางความเสียหายอยางรุนแรงแกท่ีอยูอาศัยและพ้ืนที่ทํากินของชาวบานในบริเวณใกลเคียง 

๘. ปุาชายเลนเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจและแหลงศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศปุาชายเลนเป็นระบบ

นิเวศท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เพราะเป็นแหลงที่อุดมไปดวยพรรณไมนานาที่มีใบ ดอกและผลสวยงามแปลกตา 

อีกท้ังยังเป็นแหลงที่มีสัตวแน้ําและสัตวแบกโดยเฉพาะนกชนิดตางๆ อาศัยอยูรวมกันหลากหลายชนิด ทําใหปุาชายเลน
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เป็นสถานทีท่ีเหมาะสมสําหรับการพักผอนหยอนใจ ศึกษาหาความรูและพัฒนาไปสูการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษแตอไป 

๙. ปุาชายเลยชวยลดปริมาณก฿าซคารแบอนไดออกไซดแในบรรยากาศ ปุาชายเลน ถือวาเป็นแหลงที่มีการสะสม

ของคารแบอนหนาแนน มีความสามารถในการดูดซับก฿าซคารแบอนไดออกไซดแสูงกวาปุาประเภทอ่ืน ไมปุาชายเลน   

มีอัตราการสังเคราะหแแสงสูง จึงชวยลดปริมาณก฿าซคารแบอนไดออกไซดแโดยสามารถกักเก็บคารแบอนไดออกไซดแ   

ในรูปของเนื้อไมและเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ 

สถานภาพทรัพยากรปุาชายเลน (State) 
 จังหวัดปัตตานี มีพ้ืนที่ปุาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งหมด      
๔o,๑๗๒.๑ ไร (๖๔.๒๘ ตร.กม.) แบงเป็นปุาชายเลนคงสภาพ จํานวน ๑๗,๔o๕.๘๖ ไร (๒๗.๘๕ ตร.กม.) กระจาย
ในพ้ืนที่เขตอําเภอสายบุรี ไมแกน ยะหริ่ง เมืองปัตตานี หนองจิก และปะนาเระ โดยแบงพ้ืนที่ปุาชายเลนซอนทับ 
ในพ้ืนที่ปุาอนุรักษแ (พ้ืนที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่เขตอนุรักษแพันธุแสัตวแปุา และเขตหามลาสัตวแปุา) จํานวน o ไร (o ตร.กม) 
เป็นปุาชายเลนตามมติ ครม. จํานวน ๔ o,๑๗๒.๑ ไร (๖๔.๒๘ ตร.กม. ) และปุาชายเลนที่อยูนอกมติครม. จํานวน 
๗๑๔.๙๖ ไร (๑.๑๔ ตร.กม) นอกนั้นเป็นพื้นที่ปุาอ่ืนๆ (ปุาพรุ ปุาชายเลน ปุาบก) จํานวน ๔,๓๓๕.o ไร (๖.๙๔ ตร.กม) 
(หาดเลน หาด ทราย แมน้ํา และลําคลอง) จํานวน ๑,๗๖๓.o ไร (๒.๘๒ ตร.กม ) (พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ) จํานวน 
๑๖,๖๖๘.๓ ไร (๒๖.๖๗ ตร.กม.) ความหลากหลายของสังคมพืชในปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี จากการสํารวจสังคม
พืชปุาชายเลนที่ผานมา พบพันธุแไมปุาชายเลนทั้งสิ้น ๗ วงศแ ๙ สกุล ๑๔ ชนิด ในปี ๒๕๖ o ไดทําการสํารวจสังคม
พืชปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี ในทองที่ตําบลบางปูและตําบลตะโละกาโปรแ อําเภอยะหริ่ง พบพันธุแไมปุาชายเลน
ทั้งหมด จํานวน ๘ วงศแ ๑ o สกุล ๑๙ ชนิด  ชนิดพันธุแที่พบมากท่ีสุด คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมา คือ ถั่วขาว และ
ตาตุมทะเล 
 จากการประเมินมวลชีวภาพปุาชายเลน พบวา มีมวลชีวภาพทั้งหมดเทากับ ๕๒.o๗๓ ตันตอไร โดยแบงเป็น
มวลชีวภาพเหนือดินเทากับ ๔๓.๒o๓ ตันตอไร และมวลชีวภาพใตดินเทากับ ๘.๘๗ o ตันตอไร การสะสมคารแบอน
ในปุาชายเลน พบวา คารแบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพ (ในรูปสารประกอบคารแบอน) ทั้งหมด เทากับ ๒๔.๓๑๘ ตันตอไร 
โดยแบงเป็นคารแบอนที่สะสมอยูในมวลชีวภาพเหนือดินเทากับ ๒ o.๑๔๙ ตันตอไร และคารแบอนที่สะสมอยูใน   
มวลชีวภาพใตดินเทากับ ๔.๑๖๙ ตันตอไร และเม่ือนํามาประเมินรวมกับพื้นท่ี ปุาชายเลน พบวา ปุาชายเลนปัตตานี
มีการกักเก็บคารแบอนเทากับ o.๒๔๗ ลานตันคารแบอน 
 ความหลากหลายของนกในปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี จากการสํารวจพบนกท้ังหมด ๒๓ ขนิด จาก ๒๒ สกุล 
๑๘ วงศแ ๑o อันดับ พบความหลากหลายในวงศแนกยาง (Ardeidae) อันดับนกกระทุง ( Pelecaniformes) เชน  
นกยางเขียว (Butorides striata) นกแขวก (Nycticorax nycticorax) เป็นตน นกที่พบมากที่สุด ไดแก นกกาน้ําเล็ก 
(Microcarbo niger) นกยางเปีย (Egretta garzetta) นกนางแอนแปซิฟิก (Hirundo tahitica) นกยางควาย 
(Bubulcus coromandus) นกแอนกินรัง (Aerodramus germani) ตามลําดับ พบนกที่อยูในกลุมใกลถูกคุกคาม 
(Near Threatened;NT) คือนกนางนวลแกลบเล็ก (Sternula albifrons) ละนกอีกเอยใหญ (Numenius arquata) 



๙๓ 
 

 ความหลากหลายของแมลงในปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี แมลงที่สํารวจพบทั้งหมดจํานวน ๑o อันดับ ๔๓ 
วงศแ ๘๖ ชนิด ไดแก 
 ๑) แมลงที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivore) เชน ดวงกินใบดํา ( Platycorynus peregrinus) แมลงหวี่ 
(Drosophilidae unknow sp.๑) มวนทองแบน (Aradidae unknown sp.๑) เพลี้ยกระโดดออย (Perkinsiella 
saccharicida) ตั๊กแตนขาว ๒ (Oxya sp.๒) เป็นตน 
 ๒) แมลงกินสัตวแเป็นอาหาร (Carnivor) เชน ดวงก้ิงกา (Anadastus sp.) ริ้นน้ําจืด (Chironomidae unknow sp.๑) 
แตนหางธง (Evania sp.๒) มดคัน (Pheidole sp.๑) ตอดําใหญ (Rhynchium haemorroidale) ตั๊กแตนตําขาว 
(Tropidomantis sp.) เป็นตน 
 ๓) แมลงที่ชวยผสมเกสร (Pollinator) เชน แมลงวันดอกไม (Syrphidae unknown sp.๒) ผีเสื้อจิ๋วหนอนมะพราว 
(Lambrix salsala) ผีเสื้อหนอนมะพราวขนสองสี ( Amathusia friedrici) ผีเสื้อแพนซีฟูา ( Junonia orithya) 
ผีเสื้อหนอนใบกุมขอบตาลไหม (Appias lyncida) ผีเสื้อฟูาเมียเลียนมลายู (Pareronia valeria) เป็นตน 
 ๔) แมลงที่ชวยยอยสลาย (Decomposer) ไดแก แมลงหางดีด (Paronellidae sp.๑) จากการสํารวจครั้งนี้
พบแมลงที่อยูในสถานภาพการอนุรักษแตาม IUCN Red List (๒๐๑๖) ซึ่งอยูในระดับ Least concern (LC) คือ
กังวลนอย ไดแก ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ ( Euploea core) แมลงปอบานแถบปีกมน ( Neurothemis fluctuans) 
แมลงปอบานไรปีกทองเปื้อน (Rhyothemis variegate) 
 ความหลากหลายของสัตวแหนาดินในปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี จากการสํารวจพบสัตวแหนาดินทั้งหมด ๑๒ วงศแ 
๑๓ สกุล ๑๓ ชนิดที่พบมากที่สุด คือ หอยกัน รองลงมา คือ ปูแสมกามสม นอกจากนี้ยังพบชนิดอื่นๆ เพ่ิมเติม ไดแก 
กั้งตั๊กแตนเขียว ปลาตีน ปูทะเล กุงแชบ฿วย หอยขี้นก หอยแมลงภู หอยหวาน หอยจุ฿บแจง (๑) หอยหลักควาย 
ไสเดือนทะเล และทากเปลือย ความหลากหลายของสัตวแน้ําปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี จากการสํารวจพบสัตวแน้ํา
ทั้งหมด ๑๓ ชนิด จาก ๑๓ สกุล ๑๓ วงศแ จําแนกเป็นกลุมปลา (Chordata) ๑๐ ชนิด ๘ วงศแ กลุมกุง/ปู (Arthropoda) 
๒ ชนิด ๒ วงศแ และกลุมหอย/หมึก (Mollusca) ๑ ชนิด ๑ วงศแ ชนิดที่สํารวจพบ กลุมปลา (Chordata) วงศแ Ariidea 
ไดแก ปลากดหัวโหมง และปลากดขี้ลิง วงศแ Haemulidae ไดแก ปลาครืดคราด วงศแ Latidae ไดแก ปลากะพงขาว 
วงศแ Lutjanidae ไดแก ปลากะพงแดง วงศแ Mugilidae ไดแก ปลากระบอกดําและปลากระบอกขาว วงศแ Plotosidae 
ไดแก ปลาดุกทะเล วงศแ Scatophagidae ไดแก ปลาตะกรับ วงศแ Tetraodontidae ไดแก ปลาปักเปูา กลุมกุง/ปู 
(Arthropoda) วงศแ Palaemonidae ไดแก กุงกามกราม วงศแ Portunidae ไดแก ปูทะเล กลุมหอย/หมึก (Mollusca) 
วงศแ Cyrenidae ไดแก หอยทราย  
 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปุาชายเลน 
 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาชายเลนในจังหวัดปัตตานี เกิดจากการใชประโยชนแที่ดินในพ้ืนที่ปุาชายเลน
เพ่ือกิจกรรมอื่นๆ เชน การเกษตร นากุง นาเกลือ ทาเทียบเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย เป็นตน โดยมีการ
เก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาชายเลนในจังหวัดปัตตานี ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๗ แสดงเป็นตาราง 
 



๙๔ 
 

ตารางท่ี ๓๙ พื้นที่ปุาชายเลนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๗ (ไร่) 
ปี พ.ศ. พื้นที่ปุาชายเลน (ไร่) 
๒๕๔๓ ๒๖,๙๙๐ 
๒๕๔๗ ๒๓,๒๒๙ 
๒๕๕๒ ๒๑,๙๙๔ 
๒๕๕๗ ๑๗,๔๐๖ 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คัมภีรแทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย, ๒๕๕๘  
 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไดดําเนินการโครงการจําแนกเขตการใชประโยชนแที่ดินปุาชายเลน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือจําแนกเขตการใชประโยชนแพื้นที่ปุาชายเลนออกเป็นพ้ืนที่ตางๆ พบวา ในปี ๒๕๕๗ จังหวัดปัตตาน ี
มีพ้ืนที่ปุาชายเลนในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จํานวน ๔๐,๑๗๒.๐๖ ไร แบงเป็น
พ้ืนที่ปุาชายเลนคงสภาพ จํานวน ๑๗,๔๐๕.๘๖ ไร นอกนั้นเป็นที่อ่ืนๆ ไดแก พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา เกษตรกรรม
เมืองและสิ่งกอสราง ปุาชายหาด เลนงอก พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งพ้ืนที่ทิ้งราง และปุาบก จํานวนรวม 
๒๒,๗๖๖.๒๐ ไร ดังตาราง 
 

ตารางท่ี ๔๐ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปุาชายเลนจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปัตตานี พื้นที่ (ไร่) 

ปุาชายเลน (ปุาคงสภาพ) ๑๗,๔๐๕.๘๖ 
ปุาชายหาด ๔๒๓.๘๑ 

ปุาพรุ ๓,๙๑๑.๑๙ 
ปุาบก - 

พื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา ๓,๘๓๘.๔๑ 
นาเกลือ - 

เกษตรกรรม ๘,๒๕๘.๑๙ 
เมืองและสิ่งกอสราง ๔,๔๘๘.๒๓ 

ทาเทียบเรือ - 
พ้ืนที่ทิ้งราง ๘๓.๔๓ 

เลนงอก/หาดเลน ๑๓๘.๐๘ 
หาดทราย ๑๔๘.๓๓ 

พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง*** ๑,๔๗๖.๕๔ 



๙๕ 
 

*** พ้ืนที่เขตจําแนกการใชประโยชนแที่ดินปุาชายเลน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาพปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเลหรือแมน้ํา        
ลําคลอง 

ที่มา : จากการแปลภาพ ถายดาวเทียม โดยคณะวนศาสตรแ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล: คุณภาพน้้าทะเล 
สถานการณ์คุณภาพน้้าทะเล 

๑. สถานการณ์คุณภาพน้้าทะเล 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไดทําการตรวจวัดและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําทะเลบริเวณชายฝั่งอาวไทย
ตอนลาง ซึ่งไดนําคาคุณภาพน้ําทั้งหมด ๘ ปัจจัย ไดแก ความเป็นกรด - ดาง ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ ความเค็ม 
สารแขวนลอยทั้งหมด ไนเตรท ฟอสเฟตและแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรแมทั้งหมดมาใชคํานวณหาคาดัชนีคุณภาพน้ําทะเล
ชายฝั่ง (Marine water quality index) เพ่ือเป็นตัวบงบอกถึงสถานภาพของคุณภาพน้ํา 

๒. สถานภาพคุณภาพน้้าทะเลอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ศูนยแวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาวไทยตอนลาง ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง
บริเวณพ้ืนที่ศึกษา จํานวน ๑๑ จุดสํารวจ พบวา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ขอมูลเฉลี่ยของเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
กุมภาพันธแ เมษายน และกรกฎาคม ๒๕๖๐) พ้ืนที่อาวปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบคุณภาพน้ํา สวนใหญมีคาเฉลี่ย
อยูในเกณฑแดีมาก รอยละ ๑๒.๑๒ ดี รอยละ ๕๔.๕ และ พอใช รอยละ ๓๓.๓  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างในอ่าวปัตตานี จ านวน ๑๑ จุดส ารวจ 
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จากการศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง อาวปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  พบวา สวนใหญอยูในเกณฑแดีและพอใช โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณภาพน้ํา       
มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในทิศทางดีข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีสัดสวนคุณภาพน้ําในระดับดี 
เป็นรอยละ ๙๐.๙๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานะคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง ในอาวปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
                      ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 
สถานการณด้านการกัดเซาะชายฝั่ง  

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ไมรวมเกาะตางๆ ที่อยูนอกอาณาเขตบริเวณผืนแผนดินใหญ ยกเวน เกาะภูเก็ต) 
มีความยาวประมาณ ๓ ,๑๕๑.๑๓ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๒๓  จังหวัด โดยชายฝั่งดานอาวไทย       
มีความยาวประมาณ ๒ ,๐๒๒.๑๖ กิโลเมตร สวนชายฝั่งดานอันดามัน มีความยาวประมาณ ๑ ,๑๒๘.๙๘ กิโลเมตร 
จากการสํารวจสถานการณแการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยปี ๒๕๕๙ พบวา พื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยประสบ
ปัญหากัดเซาะระยะทางประมาณ ๖๑๘ .๓๖ กิโลเมตร แยกเป็นฝั่งอาวไทย ๕๖๓ .๕๖ กิโลเมตร และฝั่งอันดามัน 
๕๔.๘ กิโลเมตร ปัจจุบันมีชายฝั่งที่ยังประสบปัญหาการกัดเซาะและยังไมมีการดําเนินการแกไขปัญหาเป็นระยะทาง
ประมาณ ๑๕๔.๐๘ กิโลเมตร แบงเป็นฝั่งอาวไทย ๑๔๙ .๐๔ กิโลเมตร ฝั่งอันดามันประมาณ ๕ .๐๔ กิโลเมตร 
(จําแนกเป็นชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะระดับรุนแรงประมาณ ๑๒๑ .๘๑ กิโลเมตร และระดับปานกลางประมาณ ๓๒ .๒๗ 
กิโลเมตร) และชายฝั่งที่ดําเนินการแกไขปัญหาโดยโครงสรางปูองกันและบรรเทาปัญหาไปแลวในฝั่งอาวไทย 
๑๔.๕๒ กิโลเมตร ฝั่งอันดามัน ๔๙.๗๕ กิโลเมตร  
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ภาพสถานภาพแนวชายฝั่ง จังหวัดปัตตานีปี ๒๕๖๐ 

 

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการกัดเซาะชายฝั่งมากอันดับตนๆ ของประเทศ เนื่องจากสภาพปัจจัย 
ที่เก่ียวของทั้งสภาพภูมิอากาศ คลื่นลมที่แปรปรวนตลอดเวลา กระแสน้ํา การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล การตัดไม
ทําลายปุา และการใชประโยชนแพื้นที่ชายฝั่งที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลดานอาวไทย
ตอนลางในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกลเคียง รวมความยาว ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร และยังมีแนวโนมความ
รุนแรงมากข้ึน พ้ืนที่ศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีมี ๘ พ้ืนที่ ซึ่งเดิมมีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง
เฉลี่ย ๕ เมตรตอปี แตในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐ เมตรตอปี ทําใหที่ดินและทรัพยแสิน
ทั้งของรัฐและประชาชนเสียหายเป็นจํานวนมาก การกัดเซาะดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากบริเวณอาวไทย
ตอนลางมีลักษณะเป็นชายฝั่งแนวตรงและยาว ไมมีสวนเวาเพ่ือชวยลดความรุนแรงของกระแสน้ําสงผลใหปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งมีความรุนแรงมากกวาฝั่งอันดามันซึ่งมีลักษณะเป็นหาดสั้นๆ และมีอาวนอยใหญ ประกอบกับ  
ที่ผานมาโครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในแตละพ้ืนที่จะเป็นไปแบบตางคนตางทํา
โดยไมมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและพ้ืนที่ใกลเคียง จึงเป็นสาเหตุใหปัจจุบัน ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งบริเวณอาวไทยตอนลางมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากพบวาทรายและตะกอนตางๆ ถูกกระแสน้ําพัดไปทับถม



๙๘ 
 

อยูดานหลังของสิ่งกอสรางและในบางพ้ืนที่การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานสงผลใหทิศทางของกระแสน้ําเปลี่ยนไป 
ทําใหเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่แหงอ่ืนเรียกไดวา ปูองกันพื้นที่แหงหนึ่งแตไปเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่อีกแหงหนึ่ง 
เป็นตน 

ในระยะที่ผ่านมา มีโครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ  
 ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานี หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแกไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการ
กอสรางโครงการกอสรางพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. การกอสรางเข่ือนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่รองน้ําสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยแนาวี งบประมาณจํานวน ๖๐ ลานบาท ดําเนินการกอสรางเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. ดําเนินการแกปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบานตันหยงเปาวแ ตําบลทากําชํา อําเภอหนองจิก โดยทําการปัก
เสาคอนกรีต เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งครั้งแรกไดรับงบประมาณจํานวน ๑.๕ ลานบาท ตอมาไดรับการสนับสนุน
จากศูนยแอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ .บต.) เพ่ิมเติม ๓ .๑ ลานบาท ชวยบรรเทาการกัดเซาะไดใน
เบื้องตน 

๓. สรางเข่ือนหินทิ้งลดการกัดเซาะชายฝั่งของบริเวณบานปะนาเระถึงบานบางมะรวด ตําบลปะนาเระ 
อําเภอปะนาเระ โดยใชงบประมาณจากสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จํานวน ๓  ลานบาท   
เพ่ือบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ไดตั้งงบประมาณ จํานวน ๑๒ ลานบาท 
เพ่ือจางที่ปรึกษาฯ ทําการศึกษา/วิจัยผลกระทบและแนวทางแกปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี ฯลฯ 
 
สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง 

ตารางท่ี ๔๑  สรุปสถานการณ์การกัดเซาะรายต้าบล แบ่งตามจ้านวนพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี 
อ้าเภอ ต้าบล พื้นที่กัดเซาะ (กม.) มีโครงสร้าง 

  รุนแรง 
(กม.) 

ปานกลาง 
(กม.) 

น้อย 
(กม.) 

ระยะ (กม.) ประเภท
โครงสร้าง 

หนองจิก ทากําชํา ๐.๑๖ - ๐.๔๔ ๑.๓๗ RE JT 
 บางเขา - - ๐.๔๑ ๐.๙๓ RE JT 
 บางตาวา ๐.๘๐ - ๑.๕๒ ๒.๓๗ TP GRI RE JT 
 ปากบาง - - - - - 

เมืองปัตตานี บางตาวา - - - - - 
 รูสะมิแล - - - ๒.๐๑ RE VS 
 บานา - - - ๔.๙๐ VS RE BOR 
 ตันหยงลุโละ - - - ๑.๕๙ BP 



๙๙ 
 

อ้าเภอ ต้าบล พื้นที่กัดเซาะ (กม.) มีโครงสร้าง 

  รุนแรง 
(กม.) 

ปานกลาง 
(กม.) 

น้อย 
(กม.) 

ระยะ (กม.) ประเภท
โครงสร้าง 

 บาราโหม - - - - - 
ยะหริ่ง บางปู - - - - - 

 แหลมโพธิ์ ๐.๓๓ - ๒.๔๕ ๐.๗๙ RE 
 ตะโละกาโปรแ ๐.๔๕ - ๖.๐๗ ๐.๑๐ - 

ปะนาเระ ปะนาเระ ๓.๑๐ - ๐.๖๒ ๑.๓๗ GRI SR 
 บานกลาง ๐.๑๑ - - ๐.๖๕ JT 
 บานน้ําบอ - - - - - 

สายบุรี บางเกา ๑.๓๗ - ๑.๔๖ - - 
 ปะเสยะวอ - - ๒.๘๑ ๒.๙๓ - 
 ตะลุบัน - - - - - 

ไมแกน ไมแกน ๐.๘๙ - - - - 
 ดอนทราย - - - ๒.๒๔ OB GRI  JT VS 

หมายเหตุ : VS : กําแพงกัดคลื่นประเภทตั้งตรง RE : เขื่อนหินทิ้ง OB : เขื่อนหินปูองกันนอกชายฝั่ง                      
              GRI : รอดักทรายแบบตัวไอ JT: เขื่อนกันทรายและคลื่น 
 
ตารางท่ี ๔๒ สรุปสถานการณ์การกัดเซาะของจังหวัดปัตตานีแบ่งตามจ้านวนพื้นที่ที่ด้าเนินการแล้วและยังไม่

ด้าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ยังไม่มีการด้าเนินการแก้ไข (NDS) พ้ืนที่มีการด้าเนินการแก้ไขแล้ว (DS) 
พ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง พ้ืนที่กัดเซาะปานกลาง พ้ืนที่กัดเซาะน้อย จ้านวน

พ้ืนที่ 
ความยาว (กม.) 

จํานวน
พื้นที ่

ความยาว 
(กม.) 

จํานวน
พื้นที ่

ความยาว 
(กม.) 

จํานวน
พื้นที ่

ความยาว (กม.)     

๑๙ ๗.๒๑ - - ๑๘ ๑๕.๗๘ ๒๒ ๒๑.๒๔ 



๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔๓ สรุปสถานการณ์การกัดเซาะรายอ้าเภอ แบ่งตามประเภทหาด 

อ้าเภอ ต้าบล หาดทราย 
หาดโคลน/

เลน 
หาดทราย
ปนโคลน 

หาดโคลน
ปนทราย 

หาดทราย
ปนหิน 

หาดหิน 
ปาก
แม่น้้า 

หนองจิก ทากําชํา ๔.๘๑ -  -   - -  -  -  

  ปากบาง ๑.๑๓ -  -   - -  -   - 

  บางเขา ๔.๖๙  -  - -  -  -  ๐.๒๕ 

  บางตาวา ๕.๓๑ -  -   - -  -  ๐.๓๓ 

เมืองปัตตาน ี บางตาวา ๐.๐๙ -  -   - -  -   - 

  รูสะมิแล ๖.๒๔ ๑.๘๕ -  -  -  -  ๐.๑๕ 

  บานา ๗.๗๐ ๐.๘๗ -  -  -  -  ๐.๓๔ 

  ตันหยงลุโละ ๓.๐๒ -  -  -  -  -  -  

  บาราโหม ๐.๙๗ -  -  -  -  -  -  

ยะหริ่ง บางปู ๐.๙๕ ๓.๓๑ -  -  -  -  ๐.๙๕ 

  แหลมโพธ์ิ ๑๕.๗๙ ๒๐.๓๐ -  -  -  -  -  

  ตะโละกาโปรแ ๑๑.๘๔ -  -  -  -  -  -  

ปะนาเระ ปะนาเระ ๖.๒๑ -  -  -  -  -  ๐.๑๓ 

  บานกลาง ๒.๗๓ -  -  -  -  ๐.๒๒ ๐.๑๓ 

  บานน้ําบอ ๑๑.๓๖         ๐.๔๗ ๐.๐๙ 

สายบุร ี บางเกา ๓.๒๔             

  ปะเสยะวอ ๕.๗๔           ๐.๒๒ 

  ตะลุบัน ๖.๑๘           ๐.๐๙ 

ไมแกน ไมแกน ๑.๕๗             

  ดอนทราย ๑๐.๕๘           ๐.๒๐ 

 
ตารางท่ี ๔๔ สรุปสถานการณ์การกัดเซาะจังหวัดปัตตานีในพื้นที่ติดตามตรวจสอบหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 

พื้นที่ที่มีการ
สะสมมาก 

พื้นที่ที่มีการสะสม
น้อย พื้นที่สมดุล 

พื้นที่ก่อสร้างรุก
ล้้า 

พื้นที่หัวหาด พื้นที่ปากแม่น้้า 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

จํานวน
พ้ืนที่ 

ความ
ยาว 
(กม.) 

๘ ๖.๕๔  -  - ๔๔ ๘๒.๕๒ ๓ ๓.๑๗ ๓ ๐.๖๙ ๑๘ ๒.๘๘ 
ที่มา : ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที ่๗  



๑๐๑ 
 

          การจัดการขยะมูลฝอย สถานการณแขยะในจังหวัดปัตตานี มีแนวโนมสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากการเพิ่มของจํานวน
ประชากรและวิถีในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินชีวิตที่เรงรีบและตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
จึงทําใหประชาชนหันมาใชผลิตภัณฑแจากวัสดุที่ตองใชเทคโนโลยีในการผลิตเพิ่มข้ึน เป็นปัจจัยเสริมใหปัญหาขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีมีความรุนแรงมากข้ึนและอาจสงผลกระทบทั้งในเรื่องของปัญหาดานสุขอนามัย ความขัดแยง 
และสภาพแวดลอม หากมีการจัดการที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

 อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย  
 ขยะท่ัวไป ของเสียอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ 

 อัตราการผลิตขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ใชตามคาเฉลี่ยของกรมควบคุมมลพิษ พ้ืนที่เทศบาลเมือง 
เทศบาลตําบล พ้ืนที่องคแการบริหารสวนตําบล รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ๖๗๐.๓๑ ตันตอวัน (คํานวณจาก
ฐานประชากรเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๐) เพ่ิมข้ึนจากผลการคาดการณแปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ที่เทากับ ๖๖๒.๐๕ ตันตอวัน และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตามเการเพิ่มของประชากร ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
สวนใหญถูกทิ้งโดยไมมีการคัดแยกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพการเปลี่ยนแปลงของปริมาณขยะมูลฝอยในแตละปี 

            การศึกษาองคแประกอบของขยะมูลฝอยในพ้ืนทีเ่ทศบาลในจงัหวัดปัตตาน ีเม่ือป ีพ.ศ. ๒๕๕๕ พบวา สวนใหญ 
เป็นขยะเศษอาหาร (เฉลี่ยรอยละ ๒๗.๓๕) รองลงมา คือ กระดาษ (เฉลี่ยรอยละ ๒๓.๕๓) และพลาสติก (เฉลี่ยรอยละ 
๒๐.๕๖)  
 
 
 

     
  

 
 

     ภาพ แสดงองคแประกอบของขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลในจังหวัด
ปัตตานี 



๑๐๒ 
 

หมายเหตุ   * การคาดการณแอัตราการผลิตขยะมูลฝอย คํานวณ ดังนี้ ๑) เทศบาลเมือง ๑.๑๕ กิโลกรัมตอคนตอวัน 
๒) เทศบาลตําบล ๑.๐๒ กิโลกรัมตอคนตอวัน ๓) องคแการบริหารสวนตําบล ๐.๙๑ กิโลกรัมตอคนตอวัน  
 
         เดือนเมษายน ๒๕๕๘ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปัตตานี สุมสํารวจขอมูล

องคแประกอบขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละแหลงกําเนิด พบวา ขยะสวนใหญที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ตลาดสด สถานศึกษา 

สถานที่สาธารณะตางๆ เป็นขยะเศษอาหาร สวนสถานที่ราชการจะพบขยะประเภทกระดาษเป็นสัดสวนมากกวา

ขยะชนิดอื่น และสถานที่ทองเที่ยวจะพบขยะพลาสติกมากท่ีสุด 

  (๑) อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ครัวเรือน ตลาดสด 

สถานศึกษา สถานทีร่าชการ 

สถานทีท่่องเทีย่ว ทีส่าธารณะอืน่ 



๑๐๓ 
 

- ขยะอันตรายชุมชนของเสียอันตราย 
 จากการประเมินปริมาณของเสียอันตรายชุมชน พบวา จังหวัดปัตตานีมีปริมาณของเสียอันตราย

กลุมหลอดไฟและแบตเตอรี่ รวม ๔๒.๙๗ ตันตอปี  เป็นของเสียอันตรายประเภทหลอดไฟ ๒๓.๓๑ ตันตอปี  และ
แบตเตอรี่ ๑๙.๖๖ ตันตอปี สวนปริมาณของเสียอันตรายชุมชนประเภทซากผลิตภัณฑแเครื่องใชไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ 
(Waste from Electrical and Electronic Equipment : WEEE) คาดวา จังหวัดปัตตานีมีปริมาณซากผลิตภัณฑแ
เครื่องใชไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกสแ ๙,๕๔๒ ตันตอป ี

 (๒) การรวบรวมและก้าจัดของเสียอันตรายชุมชน การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สวนใหญ
ยังถูกทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดไดมีหนังสือถึงองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  
ทุกแหงในจังหวัด ประชาสัมพันธแและรวบรวมขยะอันตรายเพ่ือจัดสงไปยังศูนยแบริหารจัดการขยะอันตรายของ
จังหวัดปัตตานี (สถานที่ซึ่งองคแการบริหารสวนจังหวัดปัตตานี กําหนด) เพ่ือรวบรวมและรอจัดสงไปกําจัดอยางถูก
หลักวิชาการตอไป  

- กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 
  จังหวัดปัตตานี มีการประชาสัมพันธแการดําเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสวนที่เกี่ยวของกับของเสียอันตรายและ   
ของเสียไมอันตรายตามกฎหมายวาดวยโรงงาน ใหแก อําเภอทุกอําเภอ องคแกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และ       
ผูประกอบกิจการโรงงาน รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือใหขอมูลคาใชจายในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ที่ไมอันตรายในพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเกิดข้ึนประมาณ 
๑๒.๙๓ ตันตอปี ไดแก น้ํามันหลอลื่นใชแลว อะไหลรถยนตแที่ใชแลว เป็นตน ซึ่งมีกากอุตสาหกรรมที่ไมเป็นอันตราย 
จํานวน ๓,๑๕๕.๔๖ ตันตอป ี 

ที่มา  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี, สิงหาคม ๒๕๖๐.)  

- มูลฝอยติดเชื้อ 
 ประเด็นการจัดการขยะในสถานบริการสาธารณสุข  
   มีการดําเนินการจัดขยะในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (โดยใชกลยุทธแดําเนินการภายใต
โครงการ GREEN & CLEAN Hospital และสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน และยุทธศาสตรแจังหวัดปัตตานี จังหวัด
สะอาด : สถานที่ราชการสะอาด ซึ่งมีการจัดการขยะในรูปแบบ คป.สอ. โดยมีโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุน
การจัดการขยะในสถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต.) โดยใชกระบวนการจัดการขยะ ๓ R (Reduce =  ลดการใช 
Reuse = การใชซ้ํา Recycle = การนํากลับมาใชใหม) 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  สถานการณแมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดปัตตานี มีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวม ๑๕ แหง แบงเป็น 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน ๑๓ แหง ประกอบดวยโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๑๒ 
แหง สังกัดกรมการแพทยแ (โรงพยาบาลธัญญารักษแ) จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาล สิโรรสปัตตานี) จํานวน 
๑ แหง  และโรงพยาบาลอิงคยุทธบริหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน ๑ แหง คลินิกรักษาคน จํานวน ๑๐๒ แหง คลินิก
รักษาสัตวแ/โรงพยาบาลสัตวแ จํานวน ๓ แหง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ๑๐๙,๑๙๕.๗๐ กิโลกรัม/ปี ในรอบปีที่ผานมา (ตั้งแต
วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๐) ไมมีการลักลอบท้ิงมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี   
 การด้าเนินงานจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
  ๑. โรงพยาบาลที่มีการกําจัดโดยใชเตาเผาของโรงพยาบาล จํานวน ๒ แหง คือโรงพยาบาลโคกโพธิ์
และโรงพยาบาลอิงคยุทธบริหาร 
  ๒. โรงพยาบาลที่มีการขนไปกําจัดที่โรงพยาบาลอื่น (โรงพยาบาลโคกโพธิ์) จํานวน ๑ แหง คือ 
โรงพยาบาลหนองจิก 
  ๓. โรงพยาบาลมีการจางเทศบาลนครยะลากําจัด จํานวน ๔ แหง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี โรงพยาบาลมายอ โรงพยาบาลทุงยางแดง และโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี ขณะนี้ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของ
เทศบาลนครยะลายังไมผานเกณฑแมาตรฐาน 
  ๔. โรงพยาบาลวาจางบริษัทเอกชนในการกําจัด จํานวน ๘ แหง คือ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลกะพอ 
โรงพยาบาลแมลาน โรงพยาบาลไมแกน โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลปะนาเระ โรงพยาบาลยะหริ่ง และโรงพยาบาลธัญญา
รักษแปัตตาน ีขณะนี้ บริษัทเอกชน (หจก.การจัดการสิ่งแวดลอมภาคใต) ไมผานเกณฑแมาตรฐาน ไดประสานเทศบาลตําบลบอ
ทองแจงบริษัทดําเนินการปรับปรุง  
  สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต) มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในกระบวนการ   คัดแยก
และเก็บรวบรวม และสงตอใหโรงพยาบาลนําไปกําจัด รวมทั้งโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนําทางดานวิชาการ/ติดตาม
ควบคุมกํากับ และสนับสนุนงบประมาณในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

มาตรการและแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 
  ๑. สนับสนุนใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ออกขอกําหนดทองถิ่นในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
  ๒. โรงพยาบาลมีการติดตามตรวจสอบการขนสงมูลฝอยติดเชื้อนําไปกําจัด โดยใหเอกสารกํากับ  
การขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (แบบ ตช) เพ่ือปูองกันการลักลอบทิ้งในพื้นที่อ่ืน 
  ๓. สงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลและ รพสต.) มีการจัดการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ที่ถูกตองและลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตั้งแตกระบวนการคัดแยก เก็บ ขนสงและกําจัด 
 การประเมินผลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 
  ๑. โรงพยาบาลมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (เก็บ ขน กําจัด) ผานเกณฑแ จํานวน ๘ แหง ไดแก  โรงพยาบาล
ปัตตานี โรงพยาบาลแมลาน โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลยะหริ่ง โรงพยาบาลมายอ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 
โรงพยาบาลกะพอ และโรงพยาบาลทุงยางแดง 



๑๐๕ 
 

  ๒. โรงพยาบาลที่มรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (เก็บ ขน กําจัด) ไมผานเกณฑแจํานวน ๔ แหง ไดแก 
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลปะนาเระ และโรงพยาบาลไมแกน   
   การตรวจสอบควบคุมการเก็บขนและก้าจัด  
  ๑. กรณีโรงพยาบาลรัฐควบคุมติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอม (ENV) คณะกรรมการ
ควบคุมการติดเชื้อ ( IC) งานบริหารบริหารของโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นพี่เลี้ยง   
ในการสนับสนุนควบคุมกํากับและประเมินรับรองมาตรฐานมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล สวนการกํากับการขนสง
โดยใชระบบเอกสารกํากับการขนระบบเอกสารกํากับการขนสง (Manifest System) 
  ๒. กรณีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีโรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (การเก็บ ขน และกําจัด) ในรูป คป.สอ. 
  ๓. กรณีโรงพยาบาลเอกชน คป.สอ.รวมกับ สสจ.ในการออกติดตามใหคําแนะนําประเมินรับรอง 
รวมทั้งการตอใบอนุญาตสถานพยาบาลประจําปี ภายใต พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔. กรณีโรงพยาบาลสัตวแ/คลินิกสัตวแ ประสานกับปศุสัตวแจังหวัดในการขอความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งรวมออกติดตามใหคําแนะนําแกผูประกอบกิจการดังกลาว  

 

 การจัดระบบการเก็บมูลฝอยติดเชื้อเพื่อรวบรวมสู่ระบบก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อท่ีถูกต้อง  

  ๑. ในระดับพ้ืนที่โรงพยาบาล/รพ.สต. ใหดําเนินการในรูปแบบ คป.สอ. ในการบริหารจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อทั้งระบบ 

๒.  สงเสริมใหทองถิ่น/เอกชน ในการขนสงมูลฝอยติดเชื้อจากแหลงกําเนิด 
๓. ปรับปรุงที่พักมูลฝอยติดเชื้อใน รพ.สต. และโรงพยาบาลที่ยังไมผานมาตรฐาน 

  ๔. แผนระยะสั้น จัดตั้งศูนยแรวมกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ชั่วคราว) ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ สําหรับ
รองรับมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลขางเคียง 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อจ้ากัด  
   ๑. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพ.สต.) บางแหงยังไมมีสถานที่เก็บรวบรวมหรือท่ีพักขยะ  
   ๒. มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขเอกชน ทั้งคนและสัตวแซึ่งมีปริมาณนอย ทําให
บริษัทเอกชนที่ดําเนินเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อไมมารับมูลฝอยติดเชื้อตามระยะเวลาที่กําหนด 
   ๓. สถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคใตตอนลางยังไมผานเกณฑแที่กําหนด ทําใหโรงพยาบาลไมมี
ทางเลือกในการใชบริการจากสถานที่กําจัดที่ถูกตอง 
   ๔. อปท. ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลยังไมไดออกขอกําหนดทองถิ่นเรื่องการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ        
เพ่ือรองรับระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทําใหการบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ 



๑๐๖ 
 

   ๕. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงมีการคัดแยกขยะอันตราย (แบตตารี่และหลอดไฟ) เพ่ือรอสงไป
กําจัดยังแหลงกําจัดขยะอันตรายที่ถูกตอง แตขาดความพรอมของหนวยงานจัดการรองรับขยะอันตรายในภาพรวมของ
จังหวัด 
 ข้อเสนอแนะ  
   ๑. แผนระยะสั้น กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนงบประมาณในการซอมแซมเตาเผาในโรงพยาบาล
มีเตาเผาอยูแลว และมีศักยภาพ/ความพรอมที่จะดําเนินการเพื่อแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   ๒. แผนระยะยาว กระทรวงมหาดไทยควรจัดตั้งสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ (แบบศูนยแรวม) ที่ไดมาตรฐาน
และรองรับปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลที่มีจํานวนมาก และราคาคาใชจายในการใชบริการขนและกําจัดฯ 
จะตองไมสูงจนเกินไป 
  ๓. มีมาตรการดําเนินการสถานที่กําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ไมไดมาตรฐาน 
  ๔. กําชับใหทองถิ่นเรงรัดการออกขอกําหนดทองถิ่นประเด็นการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
  ๕. สวนกลางสนับสนุนแบบมาตรฐานที่พักขยะท้ัง ๓ ประเภทสําหรับ รพ.สต.  
  ๖. หนวยงานที่เป็นเจาภาพหลักในการดําเนินการขยะอันตราย ควรมีการประชาสัมพันธแและ
กําหนดรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, การประชุมตรวจราชการโดยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี, สิงหาคม๒๕๖๐.  

 

 การคัดแยกและการน้าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

     กรมควบคุมมลพิษ ไดทําการศึกษาการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนแใหม ในปี ๒๕๕๕ 
พบวา จังหวัดปัตตานีมีการนําขยะกลับมาใชประโยชนแ รอยละ ๑๑.๒๑ ซึ่งเป็นการนํากลับมาใชโดยผานกิจกรรม
รานรับซื้อของเกาผานธนาคารขยะและการทําปุย สําหรับการคาดการณแการนําขยะกลับมาใชประโยชนแโดยใช
วิธีการคํานวณตามหลักการของกรมควบคุมมลพิษ ภายใตโครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ เป็นดังนี้ 

ตารางท่ี ๔๕ แสดงปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี และการคาดการณ์การน้าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น (ตัน/วัน) ปริมาณขยะท่ีถูกน้ากลับมาใช้ประโยชน์ (ตัน/วัน) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ๖๔๘.๐๕ ๒๔๗.๑๒ (รอยละ ๓๘.๑๓) 
พ.ศ.๒๕๖๐ ๖๖๒.๐๕ ๒๘๙.๕๒ (รอยละ ๔๓.๗๓)  
พ.ศ.๒๕๖๑ ๖๗๐.๓๑ ๓๑๕.๗๑ (รอยละ ๔๗.๐๐) 

 

 การเก็บขนและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน  
              จังหวัดปตัตานีมีองคแกรปกครองสวนทองถ่ินจาํนวน ๑๑๕ แหง มีการใหบริการเก็บรวบรวม      

ขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือนําไปกําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จํานวน ๘๐ แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขน
จํานวน ๒๒๒.๙๔ ตันตอวัน โดยมีการกําจัดแบบถูกหลักวิชาการประมาณ ๗๐.๗๙ ตันตอวัน (คิดเป็นรอยละ ๓๑.๗๕ 



๑๐๗ 
 

ของปริมาณขยะท่ีมีการเก็บขน หรือรอยละ ๑๐.๕๖ ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด) และมีการกําจัดแบบไมถูก
หลักวิชาการ ๑๕๑.๓๕ ตันตอวัน (คิดเป็นรอยละ ๖๗.๘๙ ของปริมาณขยะท่ีมีการเก็บขนหรือรอยละ ๒๒.๕๘ 
ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด) รวมทั้ง มีขยะประเภทรีไซเคิลบางสวน ถูกคัดแยก ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  จังหวัดปัตตานีมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ 
(Sanitary Landfill) จํานวน ๑ แหง คือ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี  ตั้งอยูที่ตําบลหนองแรต 
อําเภอยะหริ่ง และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบไมถูกหลักวิชาการ จํานวน ๔๘ แหง กระจายทั่วไปในพ้ืนที่อําเภอ
ตางๆ ของจังหวัด ซึ่งกอใหเกิดขยะสะสมตกคางปริมาณ ๒๑,๒๑๔.๔๘ ตัน (จากเดิม ๖๗,๑๕๘ ตัน ในปี ๒๕๕๘) 
    ปัจจุบัน มีองคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรวบรวมและนําขยะมูลฝอยไปกําจัดแบบถูกหลักวิชาการ 
เพียง ๑๘ แหง โดยนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปัตตานี ( Sanitary landfill) ๑๔ แหง 
และนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา (Sanitary landfill) ๔ แหง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ขยะที่เกิดขึ้น 
๖๗๐.๓๑ ตัน/วัน 

เก็บขน ๒๒๒.๙๔ 
ตัน/วัน 

ชุมชนจัดการ ๑๓๑.๖๖ 
ตัน/วัน 

น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
๓๑๕.๗๑ ตัน/วัน 

ก าจัดถูกหลักฯ ๗๐.๗๙ ตัน/วัน 

ก าจัดไม่ถูกหลักฯ 
๑๕๑.๓๕ ตัน/วัน 

ร้อยละ ๓๓.๒๖ 

ร้อยละ ๔๗.๑๐ 

ร้อยละ ๑๙.๖๔ 

คัดแยก ๐.๘๐ ตัน/วัน 

ภาพแผนผังเส้นทางขยะมูลฝอย 

การก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน 



๑๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔๖ แสดง อปท. ที่น้าขยะไปก้าจัดแบบถูกหลักวิชาการ 
อปท.น้าขยะไปก้าจัด ณ สถานที่ฯ 

ของเทศบาลเมืองปัตตานี 
อปท.น้าขยะไปก้าจัด ณ สถานที่ฯ 

ของเทศบาลนครยะลา 
๑. เทศบาลเมืองปัตตานี ๘. อบต.คลองมานิง ๑. อบต.ตะโละแมะนา 
๒. เทศบาลตําบลนาประดู ๙. อบต.บาราโหม ๒. อบต.น้ําดํา 
๓. เทศบาลตําบลบางปู ๑๐. อบต.ปูยุด ๓. อบต.ปาก ู
๔. เทศบาลตําบลยะหริ่ง ๑๑. อบต.ระแวง ๔. อบต.พิเทน 
๕. เทศบาลตําบลตอหลัง ๑๒. อบต.ตะโละกาโปรแ  
 ๖. เทศบาลตําบลรูสะมิแล ๑๓. อบต.ตาแกะ  
๗. อบต.บานา ๑๔. อบต.กระหวะ  

รวมปริมาณขยะมูลฝอย ๖๗.๖๕ ตัน/วัน รวมปริมาณขยะมูลฝอย ๓.๑๔ ตัน/วัน 

 

  การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม  

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ที่ ๑๖ และจังหวัดปัตตานี ไดรวมกันวางแผนการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี ตามแนวทางของ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย โดยมีขอตกลงรวมกันใหเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ 
เป็นหนวยงานหลักในการรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัด ซึ่งจากการประชุมครั้งนั้น มีองคแกรปกครอง
สวนทองถิ่นท่ีมีการเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน ๕๖ แหง ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดการขยะ 
(MOU) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแผนที่แสดงการรวมกลุมพื้นที่เพ่ือรวบรวมขยะ (๑ Cluster ๓ สถานีขนถาย) 

(เฉพาะทองถิ่นท่ีมีการเก็บขนขยะมูลฝอย) 

กลุ่มเมือง 

กลุ่มบ่อทอง 

กลุ่มปะนาเระ 

กลุ่มมายอ 
 

 

 

 

 

ศูนยก์  าจดัขยะรวม 

สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 



๑๐๙ 
 

พื้นที่ด้าเนินการ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดปัตตานี รวม ๑๒ อําเภอ โดยแบงพ้ืนที่การดําเนินการดังนี้ 

พ้ืนที่ที่ ๑ กลุมเมืองปัตตานี ประกอบดวย ชุมชน/หมูบานในเขตอําเภอเมืองและยะหริ่ง  
พ้ืนที่ที่ ๒ กลุมบอทอง ประกอบดวย ชุมชน/หมูบาน ในเขตอําเภอหนองจิก ยะรัง แมลาน และโคกโพธิ์  
พ้ืนที่ที่ ๓ กลุมปะนาเระ ประกอบดวย ชุมชน/หมูบาน ในเขตอําเภอปะนาเระ สายบุรี และไมแกน 
พ้ืนที่ที่ ๔ กลุมมายอ ประกอบดวย ชุมชน/หมูบาน ในเขตอําเภอมายอ กะพอ และทุงยางแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

พื้นที่ที่ ๑ 

พื้นที่ที่ ๒ 

พื้นที่ที่ ๓ 

พื้นที่ที่ ๔ 
 

 

 

 

 

ภาพแผนที่แสดงกลุมพื้นที่ดําเนินการในจังหวัดปัตตาน ี



๑๑๐ 
 

องคแกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญของจังหวัดปัตตานี มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและบุคลากรผูซึ่งจะมาดูแลงาน
ดานขยะมูลฝอย ประกอบกับบางแหงมีพ้ืนที่ของตนเองในการจัดการขยะมูลฝอย และปริมาณขยะมูลฝอยยังไมมาก 
จึงยังไมสงผลกระทบตอชุมชนและยังไมกอใหเกิดปัญหาตอสภาพแวดลอม ทําใหยังคงใชวิธีการกําจัดแบบไมถูก
หลักวิชาการ โดยเทกองและเผาเป็นครั้งคราว โดยรวมแลวองคแกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเก็บ รวบรวมและนําขยะมูล
ฝอยไปกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ มีจํานวนรวม ๖๒ แหง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกรวบรวมนําไปสถานที่กําจัดที่ไม
ถูกหลักวิชาการ จํานวน ๑๓๘.๑๖ ตัน/วัน ในจํานวนนี้ ถูกคัดแยกขยะประเภทรีไซเคิล     ณ สถานที่กําจัด ๖.๕๐ 
ตัน/วัน ที่เหลือ ๑๓๑.๖๖ ตัน/วัน ถูกกําจัดแบบไมถูกหลักวิชาการ     

ตารางท่ี ๔๗  การด้าเนินงานก้าจัดขยะตกค้าง 

 ผลการด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง 
(๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๖๑) 

 ปริมาณขยะ
สะสม 

ปี ๒๕๕๘ (ตัน)   

ก้าจัดได้  
(ตัน) 

% วิธีการจัดการ ด้าเนินการโดย เหลือ (ตัน) 

อปท. เอกชน 

๖๗,๑๕๘ ๔๕,๙๔๓.๕๒ ๖๘.๔๑ ฝังกลบชั่วคราว ดวยการใชดินฝังกลบขยะ
ภายในพ้ืนที่ และฝังกลบแบบถูกหลักวิชาการ 

/ / ๒๑,๒๑๔.๔๘ 

 

ตารางท่ี ๔๘ ขยะอันตรายท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วันที่ส่งมอบ เขตพื้นที ่
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๑๕/๐๕/๒๕๖๐ อบต.ยาบี ๑๖๐ ๒๔ ๐ ๑๒ ๓๑๐ ๖๘ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓๐ ๑๓ 

๒๙/๐๙/๒๕๖๐ อบต.บางเขา ๖๓ ๓๐ ๐ ๐ ๕๙ ๓ ๑๖ ๐ ๐ ๒๘ ๙๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๐/๑๐/๒๕๖๐ อบต.ยาบี ๕๒ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๑๒ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๓ ๐ 

๐๘/๐๑/๒๕๖๑ ทต.หนองจิก ๑๑๙ ๔ ๑ ๐ ๑๖ ๖ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 

๑๙/๐๒/๒๕๖๑ ทม.ตะลุบัน ๘๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๐๙/๐๓/๒๕๖๑ อบต.เมาะมาวี ๒๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๙/๐๓/๒๕๖๑ ทม.ตะลุบัน ๔๗ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒๐/๐๔/๒๕๖๑ ทม.ตะลุบัน ๒๘ ๕ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  ๗๔๙ ๗๓ ๑ ๑๒ ๓๙๖ ๑๑๑ ๑๘ ๕ ๐ ๒๘ ๙๒ ๑ ๑ ๒๕๓ ๑๓ 

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑๖ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดปัตตาน ี

 

 
 



๑๑๑ 
 

 
๒.๒.๗ ด้านความม่ันคง 

สภาพทั่วไปทางด้านความม่ันคง 
  สถานการณแความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีความรุนแรง
เกิดผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีโดยการกอเหตุรายรายวัน ดานการลอบยิงเจาหนาที่รัฐและประชาขนผูบริสุทธิ์ 
สวนใหญจะเป็นชาวไทยพุทธ ผูใหความรวมมือกับทางราชการมีศักยภาพในการปูองกันตัวเองต่ํา ทั้งนี้ เพื่อมุงหวังมิให
ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐในการแกไขปัญหา สําหรับยุทธวิธีการดําเนินการของกลุมผูกอความไมสงบ 
ประกอบดวย 
 ๑. สรางความหวาดกลัวใหเกิดข้ึนในพื้นท่ีและลดความเชื่อมั่นของประชาชนตออํานาจรัฐดวยการ
กอเหตุรายรายวัน เชน การลอบยิง ลอบวางระเบิด การซุมโจมตีเจาหนาที่ของรัฐ การลอบวางเพลิงโรงเรียน เหตุกอกวนตางๆ 
วางเพลิงตูโทรศัพทแ สายนําสงสัญญาณ ฯลฯ 
 ๒. การโฆษณาชวนเชื่อ โดยใชเงื่อนไขทางสังคมท้ังในอดีตและปัจจุบัน การนําประวัติศาสตรแ ของพ้ืนที่
เพ่ือปลุกกระแสชาตินิยม ฯลฯ 
 ๓. การบิดเบือนขอเท็จจริง ปูายความผิดใหเจาหนาที่ของรัฐวาเหตุการณแท่ีเกิดข้ึนเป็นการสราง
สถานการณแของเจาหนาที่ 
 ๔. ขุดหลุมพรางยั่วยุใหรัฐใชความรุนแรงเพื่อยกระดับปัญหาจากระดับพื้นท่ีใหเป็นปัญหาระดับสากล 
 ๕. การใชมวลชนขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ในการจับกุม ควบคุม บุคคลเปูาหมาย 
กลุมผูกอความไมสงบ และมีการชุมนุมเรียกรองใหปลอยตัวผูกอความไมสงบ 

 

สาเหตุส้าคัญของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีดังนี้ 
มูลเหตุหลักของปัญหา นับตั้งแตปี ๒๔๕๑ หลังจากการผนวกดินแดนรัฐปัตตานีเป็นสวนหนึ่งของสยาม

ดวยสนธิสัญญากําหนดเขตแดนระหวางสยามและอังกฤษ ทําใหรัฐปัตตานีกลายเป็นชนกลุมนอย มีความแตกตาง
ดานอัตลักษณแ ชาติพันธุแ ความเชื่อ ความศรัทธา วัฒนธรรม ประเพณีและภาษาพูดที่แตกตางชัดเจนกับประชาชน
สวนใหญของประเทศและเกิดความรูสึกถูกปกครอง ทําใหมีประชาชนกลุมหนึ่งไดจัดตั้งเป็นองคแกรลับและจับอาวุธ
ขึ้นมาตอสู โดยสถานการณแ ณ ปัจจุบันจากงานขาวกรองทางทหารสามารถยืนยันไดวากลุมแนวรวมปฏิวัติประชาชาติปัตตานี 
(BRN) เป็นกลุมหลักในการตอสู ซึ่งมีแนวความคิดในการแบงแยกดินแดนออกจากประเทศไทย โดยมียุทธศาสตรแที่
ดําเนินการเพื่อมุงไปสูการไดเอกราช คือ การปฏิบัติการทางทหารการกอการราย การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย 
เพ่ือใหบรรลุผลทางการเมือง ๒ ประการ 
 ๑. ใหฝุายรัฐบาลไทยยอมแพจากภายนอก กลาวคือ การไดรับการรับรองจากองคแกรระหวางประเทศ
หรือตางประเทศวา รัฐปัตตานีถูกยึดครองโดยรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยปกครองเปรียบเหมือนเป็นประชาชนชั้นสอง 



๑๑๒ 
 

กดข่ีขมเหง ไรมนุษยธรรม และเรียกรองใหเขามารวมสนับสนุนใหปัตตานีไดรับเอกราช โดยใหสอดรับกับหลักการ
ของสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเอง (Right To Self Determination)  
 ๒. การชนะจากภายใน ใชยุทธศาสตรแการสถาปนาพ้ืนที่ปลดปลอยทางการเมืองทับซอนอํานาจรัฐ 
มุงสูการทําประชามติเลือกที่จะปกครองตนเอง (เมื่อชนะจากภายนอก) หรือใชการลุกขึ้นเรียกรองการปกครองตนเอง
โดยประชาชนนับลานคน (ตัวแบบการลุกข้ึนมาโคนลมอํานาจรัฐโดยประชาชน เชน Arab Spring) ควบคูการกอเหตุ
สรางสถานการณแและบอนทําลายเพื่อใหประชาชนสวนใหญในประเทศไมสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาล จนทําให
รัฐบาลตองยอมรับขอเรียกรองของกลุมผูกอเหตุรุนแรงในที่สุด ซึ่งในการตอสูของขบวนการเป็นลักษณะเรียกรอง 
ปกปูอง ตอตาน มีการจัดตั้งรัฐปัตตานีซอนอยางลับๆ เรียกรองเอกราชทั้งทางตรงและทางออมมาโดยตลอด และมี
แนวนโยบายแหงรัฐธรรมนูญแหงรัฐจัดโครงสรางการบริหารทางดานการเมือง ดานการทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
ตางประเทศ ปรับปรุงแนวนโยบายโครงสรางตามสภาพแวดลอม ยอมจํานนตอรอง ประนีประนอมในบางโอกาส
และขัดขืนตอตานเป็นครั้งคราว ใชความรุนแรงในการตอสูภายใตอุดมการณแชาตินิยมมลายูมาเป็นลําดับ เหตุการณแ
ความไมสงบนับตั้งแตเกิดเหตุการณแความไมสงบในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน 
จังหวัดปัตตานี ยังคงมีเหตุการณแเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกปี โดยแนวโนมการเกิดเหตุการณแเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งมีจํานวนเหตุการณแ ๒๙๔  เหตุการณแ โดยในภาพรวมเหตุการณแที่เกิดขึ้นสวนใหญเป็นเหตุการณแลอบยิง ซึ่งมี
จํานวน ๒,๖๔๐ เหตุการณแ รองลงมาเป็นเหตุการณแการลอบวางระเบิด/วัตถุตองสงสัยจํานวน ๖๖๙ เหตุการณแ และ
เหตุการณแลอบวางเพลิงสถานที่สําคัญจํานวน ๓๕๐  เหตุการณแ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 
 

ตารางท่ี ๔๙ จ้านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 

ปี พ.ศ. 
 

จ้านวน
เหตุการณ์ 

 
แนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง 
(เปอร์เซนต์) 

ปี  ๒๕๔๗ ๒๙๔ - - 
ปี  ๒๕๔๘ ๓๘๓ เพ่ิมข้ึนจากปี  ๒๕๔๗ จํานวน  ๘๙   เหตุการณแ ๓๐.๒๗ 
ปี  ๒๕๔๙ ๕๐๕ เพ่ิมข้ึนจากปี  ๒๕๔๘ จํานวน ๑๒๒ เหตุการณแ ๓๑.๘๕ 
ปี ๒๕๕๐ ๔๓๘ ลดลงจากปี    ๒๕๔๙ จํานวน  ๖๗  เหตุการณแ ๑๓.๒๖ 
ปี ๒๕๕๑ ๓๖๕ ลดลงจากปี   ๒๕๕๐  จํานวน  ๗๓  เหตุการณแ ๑๖.๖๖ 
ปี ๒๕๕๒ ๓๘๗ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๑  จํานวน  ๒๒  เหตุการณแ ๖.๐๒ 
ปี ๒๕๕๓ ๓๓๗ ลดลงจากปี  ๒๕๕๒   จํานวน  ๕๐  เหตุการณแ ๑๒.๙๑ 
ปี ๒๕๕๔ ๓๑๖ ลดลงจากปี  ๒๕๕๓   จํานวน  ๒๑  เหตุการณแ ๖.๒๓ 
ปี ๒๕๕๕ ๓๒๗ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๔  จํานวน  ๑๑  เหตุการณแ ๓.๔๘ 
ปี ๒๕๕๖ ๒๔๕ ลดลงจากปี ๒๕๕๕    จํานวน  ๘๒  เหตุการณแ ๒๕.๐๗ 
ปี ๒๕๕๗ ๒๒๑ ลดลงจากปี ๒๕๕๖    จํานวน  ๒๔  เหตุการณแ ๙.๔๑ 
ปี ๒๕๕๘ ๑๙๖ ลดลงจากปี ๒๕๕๗    จํานวน  ๒๕  เหตุการณแ ๑๑.๓๑ 
ปี ๒๕๕๙ ๒๒๘ เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๘  จํานวน  ๓๒  เหตุการณแ ๑๖.๓๒ 
ปี ๒๕๖๐ ๑๑๘ ลดลงจากปี ๒๕๕๙    จํานวน ๑๑๐ เหตุการณแ ๕๑.๒๕ 
ปี ๒๕๖๑ ๗๘ ลดลงจากปี ๒๕๖๐    จํานวน   ๔๐ เหตุการณแ ๖๒.๘ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑



๑๑๔ 
 

ตารางท่ี ๕๐ สรุปรายละเอียดของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

เหตุการณ์ 
ปี 

๔๗ 
ปี 

๔๘ 
ปี 

๔๙ 
ปี 

๕๐ 
ปี 

๕๑ 
ปี 

๕๒ 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี 

๕๗ 
ปี 

๕๘ 
ปี 
๕๙ 

  
  ปี 
๕๙ 

 

ปี 
 ๖๑ 

รวม 

ลอบวาง
ระเบิด/ 
วัตถุตอง
สงสัย 

๕ ๒๕ ๔๖ ๖๘ ๗๐ ๖๐ ๓๖ ๔๓ ๔๓ ๖๓ ๖๖ ๕๓ ๗๓ ๒๔ 

 
๒๕ ๗๐๐ 

ลอบยิง ๑๘๑ ๒๒๘ ๓๑๒ ๒๖๕ ๒๓๔ ๒๗๐ ๒๖๓ ๒๒๑ ๒๒๕ ๑๒๒ ๕๓ ๙๖ ๑๑๑ ๗๗ 
 

๓๗ ๒,๖๙๖ 

ลอบทําราย 
(มีดฟัน/ไม
ต)ี 

๙ ๕ ๕ ๕ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 
- ๓๑ 

โจมตี (หนวย
ที่ตั้ง/สถานท่ี
ราชการ) 

๕ - - ๓ ๑ ๒ ๕ ๒๕ ๑๔ ๕ ๔ ๒ ๖ ๐ 
 
 
- 

๗๒ 

ลอบ
วางเพลิง
สถานท่ี
สําคัญ 

๖๘ ๙๒ ๕๑ ๗๑ ๑๗ ๑๘ ๕ - ๑๒ ๔ ๒ ๒ ๘ ๐ 

 
 
- 

๓๕๐ 

ทําลาย
ทรัพยแสิน 
(เผา/ตัดโคน) 

๑๖ ๒ ๑๖ ๘ ๔ ๘ ๑๐ ๙ ๑๑ ๑๘ ๙ ๑ ๖ ๓ 
 
 

๗ 
๑๒๘ 

ชิง/ปลน
อาวุธ 

๙ ๑๕ ๓ ๑ - - - - ๒ ๐ ๐ 
 

๐ 
 

๑ ๐ 
 
- 

๓๑ 

ปะทะ/ซุมยิง ๑ ๑๐ ๔ ๑๗ ๓๔ ๑๙ ๙ ๖ ๕ ๖ ๑ 
 

๕ 
 

๕ ๔ 
 

๔ ๑๓๐ 

เผายาง
รถยนตแ/ 
โปรยตะปู
เรือใบ 

- - ๖๗ - - ๕ ๑ - ๑ ๑๙ ๓ 

 

 
๒๑ 

 
 

๕ ๔ 

 
 

๓ ๑๒๙ 

ฆาตัดศีรษะ - ๖ ๑ - ๒ - - - ๐ ๐ ๐ 
 

๐ 
 

๐ ๐ - ๙ 

ฆาแลวเผา - - - - - ๔ ๔ - ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ - ๑๒ 

พบศพ - - - - - - ๑ ๗ 
 

๗ ๗ ๐ 
 

๑๐ 
 

๙ ๖ 
 

๑ ๔๘ 

ปิดลอม
ตรวจคน 

- - - - - - ๒ ๔ 
 

๖ ๑ ๐ ๖ ๓ - 
 

๑ ๒๓ 

รวม
เหตุการณแ 

๒๙๔ ๓๘๓ ๕๐๕ ๔๓๘ ๓๖๕ ๓๘๗ ๓๓๗ ๓๑๖ ๓๒๗ ๒๔๕ ๑๔๒ ๑๙๖ ๒๒๘ ๑๑๘ 
 

๗๘ 
๔,๓๕๙ 

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ 



๑๑๕ 
 

ขอมูลผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี นับตั้งแตเกิดเหตุ 
ความไมสงบในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดปัตตานีมีผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแรวมทั้งสิ้น  
๗,๓๑๗ ราย เป็นผูไดรับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพยแสิน โดยมีผูเสียชีวิตมากที่สุด จํานวน ๑,๘๐๒ คน รองลงมา
เป็นผูบาดเจ็บสาหัส จํานวน ๙๓๘ คน และผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย จํานวน ๑,๒๘๐ คน และเสียหายนอยที่สุด 
คือ ทุพลภาพ จํานวน ๗๖ คน ซึ่งนอกจากผลกระทบตอชีวิตและทรัพยแสินโดยตรงแลวยังมีผูไดรับผลกระทบ
โดยออม เชน ทําใหมีสตรีหมายและเด็กกําพราเพิ่มขึ้น สําหรับแนวโนมผูไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะผูเสียชีวิต
ทรัพยแสินเสียหายและบาดเจ็บเล็กนอยมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหนวยงานภาครัฐไดเขาไปชวยเหลือเยียวยา     
ผูไดรับผลกระทบดังกลาวแลว  
 

ตารางท่ี ๕๑  แสดงข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

ความ
เสียหาย 

ปีท่ีเกิดเหตุ 

รวม 
ได้รับ

ความช่วย 
เหลือแล้ว 

ปี
๔๗ 

ปี
๔๘ 

ปี
๔๙ 

ปี
๕๐ 

ปี
๕๑ 

ปี 
๕๒ 

ปี 
๕๓ 

ปี
๕๔ 

ปี
๕๕ 

ปี
๕๖ 

ปี
๕๗ 

ปี
๕๘ 

ปี
๕๙ 

ปี
๖๐ 

ปี
๖๑ 

(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) 

ทุพพลภาพ ๗ ๕ ๙ ๓ ๑ ๑ ๔ ๒ ๔ ๑ ๑๔ ๑ ๑๐ ๑๐ ๔ ๗๖ ๗๖ 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

๘ ๑๖ ๓๕ ๑๒๖ ๑๑๙ ๕๔ ๑๐๑ ๒๙ ๒๗ ๑๕๔ ๒๒๙ ๑๐๗ ๑๙๑ ๑๕๒ ๓๑ ๑,๒๘๐ ๑,๒๘๐ 

บาดเจ็บ
ปานกลาง 

๘ ๔๗ ๙๘ ๑๘๒ ๘๙ ๕๐ ๑๐๓ ๒๙ ๑๐๖ ๔๖ ๓๙ ๑๑ ๑๘ ๙ ๘ ๘๔๓ ๘๔๓ 

บาดเจ็บสาหัส ๖๐ ๘๓ ๗๙ ๑๕๒ ๑๐๑ ๔๘ ๑๖๖ ๔๐ ๔๖ ๓๗ ๙๐ ๑๒ ๑๗ ๖ ๑ ๙๓๘ ๙๓๘ 
เสียชีวิต ๑๒๑ ๑๔๓ ๒๑๐ ๒๔๕ ๑๕๔ ๑๒๙ ๒๕๘ ๙๙ ๓๗ ๑๐๓ ๑๔๒ ๓๘ ๔๙ ๔๘ ๒๖ ๑,๘๐๒ ๑,๘๐๒ 
ทรัพยแสิน ๒๙ ๓๑ ๔๑ ๑๐๗ ๕๗ ๑ ๓๒ ๑๖ ๑๐๓ ๒๕๖ ๗ ๓๐ ๓๕ ๑๕๗ ๒ ๙๐๔ ๙๐๔ 
ผลอาสิน ๔ ๙๔ ๕๐ ๒๒ ๗ ๓ ๒ ๑ ๒๕๖ - ๑ ๓ - - - ๔๔๓ ๔๔๓ 
บานเรือน ๑ ๖ ๑๙ ๑๘ ๕ ๔ ๕๑ ๒๐ - - ๒๗ ๓๗ ๖๘ ๕๐ ๑๔ ๓๒๐ ๓๒๐ 
ยานพาหนะ ๘ ๑๓ ๕๕ ๗๕ ๕๐ ๒๕ ๗๐ ๒๙ - - ๑๕๓ ๘๑ ๖๑ ๘๒ ๙ ๗๑๑ ๗๑๑ 
รวมท้ังสิ้น ๒๔๖ ๔๓๘ ๕๙๖ ๙๓๐ ๕๘๓ ๓๑๕ ๗๘๗ ๒๖๕ ๕๗๙ ๕๙๗ ๗๐๒ ๓๒๐ ๒๑๓ ๕๑๔ ๙๕ ๗,๓๑๗ ๗,๓๑๗ 

ที่มา : ศูนยแชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจังหวัดปัตตานี ขอมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ 

๑. ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดปัตตานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดจากขอมูลการจับกุม การซักถาม

ราคายาเสพติดและขอมูลทางการสืบแนวโนมการแพรระบาดของยาเสพติดยังคงมีแนวโนมสถานการณแท่ีคอนขาง
รุนแรงเพิ่มขึ้น ประกอบปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงเกิดปัญหาเกี่ยวกับสถานการณแการกอความ
ไมสงบ ไมวาจะเป็นการลอบวางระเบิด ลอบทํารายเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผูบริสุทธิ์ เกิดข้ึนในพื้นท่ี
อยางตอเนื่อง ซึ่งจากเหตุการณแการกอความไมสงบดังกลาวเป็นการเอ้ือประโยชนแกับกลุมผูคายาเสพติดและมี
เสรีในการดําเนินการคามากขึ้น ซึ่งจากปัญหาเดียวกันนั้น ยังเป็นผลทําใหเกิดขอจํากัดและปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของฝุายเจาหนาที่ของรัฐมากขึ้น ทําใหการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงสถานการณแที่



๑๑๖ 
 

คอนขางรุนแรง นอกจากนี้สถานการณแการแพรระบาดของยาเสพติด ยังคงมีความแตกตางกันตามลักษณะของ
พ้ืนที่หรือชุมชน เนื่องจากจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพประมง และอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก    

พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ประกอบดวย ๑๒ อําเภอ ไดแก อ.เมืองปัตตานี อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ อ.หนองจิก 
อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ปะนาเระ อ.ยะรัง อ.ไมแกน อ.กะพอ อ.ทุงยางแดง และอ.แมลาน มีอาณาเขตติดตอกับ 
จ.ยะลา จ.นราธิวาส และจ.สงขลา พ้ืนที่สวนใหญติดชายฝั่งทะเลดานอาวไทย มีทาเทียบเรือสําคัญอยูในพื้นท่ี 
อ.เมืองปัตตานีและอ.สายบุรี ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ทําใหมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 
การประกอบธุรกิจ การทองเที่ยว โรงแรม สถานบันเทิง และมีคนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เขามาประกอบอาชีพในพ้ืนที่
จํานวนมากและมีความหลากหลายอาชีพ เชน รับจาง คาขาย ประมง ฯลฯ  เสนทางสายหลักท่ีมีการสัญจรไป – มา  
คือ ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ 

๒. ข้อมูลสถานการณ์เฝูาระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
 ๒.๑ พื้นที่ผลิตยาเสพติด น้าเข้า ส่งออก และพื้นที่พักยาเสพติด ในพื้นที่ยังไมปรากฏเนื่องจากจังหวัด
ปัตตานีไมมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน จึงทําใหไมมีปัญหาตามแนวชายแดน และปัญหาดังกลาวเกิดข้ึน 
 ๒.๒ พื้นที่เส้นทางล้าเลียงยาเสพติด จากขอมูลทางการสืบสวน ขอมูลดานการขาว และขอมูลผลการ
จับกุมผูตองหา รวมทั้งขอมูลที่ไดรับจากการจับกุมผูเสพ พบวา ผูคายาเสพติดในพ้ืนที่สวนใหญจะเป็นผูคารายยอย 
โดยรับยาเสพติดมาจากพ้ืนที่จังหวัดใกลเคียง ไดแก พื้นที่ อ.สุไหงโก - ลก จ.นราธิวาส และ อ.หาดใหญ อ.สะเดา 
จ.สงขลา ซึ่งสวนใหญจะเป็นประเภทยาบาและกัญชา มาจากพ้ืนที่ภาคเหนือ มีความเชื่อมโยงกับนักคาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต และลําเลียงเขามาจําหนายในพ้ืนที่สําหรับพืชกระทอม สวนใหญจะนํามาจากนอกพ้ืนที่ 
ไดแก จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรแธานี และจังหวัดสตูล โดยการลักลอบ 
ลําเลียงยาเสพติดเขาในพื้นที่โดยวิธีการซุกซอนในยานพาหนะ ซึ่งบางครั้งจะซุกซอนปะปนมากับสินคาและ
ยังคงใชเสนทางหมายเลข ๔๒ และ ๔๓ เสนทางรถไฟ ทางรถโดยสารประจําทาง ตลอดจนการสงทางไปรษณียแ 
โดยผูคาจะบรรจุยาเสพติดใสหีบหอหรือกลองพัสดุสงมาทางไปรษณียแ แลวจาหนาซองถึงผูรับในพ้ืนที่ปลายทาง  
โดยจะใชชื่อญาติหรือคนสนิทเป็นผูไปรับกลองพัสดุตามที่สงมาจากตนทางดังกลาว 

๒.๓ พื้นที่ค้ายาเสพติดและพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเป็นเสนทางผาน
ของถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ และผูคายาเสพติดนํายามาเก็บไว เพื่อจําหนายในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ไดแก 

๑) อ.เมืองปัตตาน ี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.ทาเรือ ม.๔ ต.โคกโพธิ์ 
ม.๓ ต.บางโกระ 
๓) อ.หนองจิก ม.๔ ต.บางเขา ม.๑ ม.๓ ม.๙ ต.บอทอง ม.๒ ม.๖ ต.ทากําชํา 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.ทุงคลา   
๕) อ.ยะรัง ม.๓ ต.ยะรัง ม.๓ ต.ระแวง 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.สาคอใต ม.๑ ปะโด  



๑๑๗ 
 

๒.๔ ประเภทยาเสพติด ที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่และแนวโน้มการแพร่ระบาดตามล้าดับ ดังนี้ 

  ๑) พืชกระท่อม ปัจจุบันนี้มีการแพรระบาดแทบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งผูคาจะไปรับมา
จากนอกพ้ืนที่ คือ ในพื้นที่ภาคใตตอนบน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรแธานี จังหวัดพัทลุง 
และจังหวัดสตูล แลวนํามาตมผสมกับเครื่องดื่มหรือยาเสพติดอ่ืนๆ เชน น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง ยาแกไอ ยากันยุง 
หรืออัลปราโซแลม ที่เรียกวา ๔ X ๑๐๐ มีการจับกุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะ อ.ทุงยางแดง อ.ยะรัง อ.มายอ อ.สายบุรี 
อ.นาประดู อ.แมลาน ฯลฯ และเกือบทุกอําเภอ หมูบานชุมชน ซึ่งสามารถวิเคราะหแขอมูลไดจากการจับกุมที่ผานมา    

๒) ยาบ้า มีการแพรระบาดในชุมชนเมืองที่มีสถานบริการ สถานบันเทิง และเขตที่มีความเจริญ
ทางดานอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญใชยาประเภทนี้จํานวนมากจะเป็นกลุมผูใชแรงงาน โดยพื้นที่ท่ีมีการแพรระบาด ไดแก 
อ.เมืองปัตตานี อ.หนองจิก อ.สายบุรี อ.โคกโพธิ์ อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ยะรัง และอ.ปะนาเระ ซึ่งนักคายาเสพติด
สวนใหญเป็นนักคารายยอย โดยจะรับยามาจากพ้ืนที่ อ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎรแธานี และพ้ืนที่ภาคกลาง และภาคเหนือ  
     ๓) กัญชา  มีการแพรระบาดเกือบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะพ้ืนที่ชุมชน หมูบาน  
สวนใหญผูที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะใชยาประเภทนี้ เนื่องจากไมสอพฤติกรรมทางกายภาพ จากการจับกุม
ซึ่งมีการจับกุมทุกพ้ืนที่   
 ๒.๕ กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด สวนใหญจะมีอายุประมาณ ๑๗ – ๔๕ ปี ประกอบอาชีพรับจาง และผูใชแรงงาน
ในพ้ืนที ่
๓. การด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนการด้าเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
         ตั้งแตปงีบประมาณ ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ภายใตแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรแการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
ภายใต ๘ ยุทธศาสตรแ ๔ แผนงาน ของจังหวัดปัตตานี ดังตอไปนี้ 
     ๓.๑ แผนงานด้านการปูองกันยาเสพติด  
               ๓.๑.๑ กิจกรรมการใชสื่อฯ เพื่อพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัย เปูาหมายโรงเรียนอนุบาล จํานวน ๕๒๓ แหง 
ดําเนินการแลว จํานวน ๕๒๓ แหง กิจกรรมโรงเรียนที่สรางภูมิคุมกันฯ นักเรียน ป.๑  – ป.๖ เปูาหมายจํานวน
โรงเรียน ๔๔๑ แหง ดําเนินการแลว จํานวน ๔๔๑ แหง เปูาหมายนักเรียน จํานวน ๖๘,๗๘๕ คน ดําเนินการแลว 
จํานวน ๗๑,๘๖๓ คน กิจกรรมโรงเรียนมัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษามีกิจกรรมปูองกันฯ เปูาหมายโรงเรียน 
จํานวน ๑๕๑ แหง ดําเนินการแลว จํานวน ๑๕๑ แหง กิจกรรมลูกเสือฯ ตานภัยยาเสพติด สถานศึกษาจัดตั้ง
หนวยลูกเสือฯ จํานวน ๑๔๓ แหง จํานวนลูกเสือฯที่ผานการฝึกอบรม จํานวน ๔,๑๐๑ คน ลูกเสือฯปฏิบัติหนาที่
ในโรงเรียน จํานวน ๑๔๕ คน โครงการพัฒนาครูแดรแ ตํารวจประสานโรงเรียน ซึ่งจังหวัดปัตตานีไดรวมกับ
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ไดดําเนินการในสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนตามเปูาหมาย จํานวน ๓๐ แหง 
เด็กนักเรียน จํานวน ๑๔,๓๘๙ คน มีผลจําแนกเด็กนักเรียนกลุมดี จํานวน ๑๔,๑๓๑ คน กลุมเสี่ยง ๒๕๘ คน 
สวนกลุมเสพ/ขาย ไมมี เขาพบปะพูดคุยกับครู จํานวน ๑๑๑ ครั้ง และรวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน จํานวน 
๖๗ ครั้ง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) ไดดําเนินการครอบคลุมสถานศึกษา
ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  มีสถานประกอบการเขารวมจัดทํา MOU จํานวน ๕๑ แหง หอพัก จํานวน ๑๕ แหง 



๑๑๘ 
 

สถานบริการและรานคาราโอเกะ จํานวน ๗ แหง รานจําหนายสุราจํานวน ๑๒ แหง โต฿ะสนุ฿ก/รานเกมสแ/
อินเตอรแเน็ต จํานวน ๑๓ แหง  
  ๓.๑.๒ การปูองกันยาเสพติดในชุมชนและเยาวชนนอกสถานศึกษา จังหวัดปัตตานีไดมีนโยบายให
ทุกหมูบานจัดตั้งศูนยแปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดหมูบานใหครบทุกหมูบาน และมีการกําหนด
แผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติดรวมในพ้ืนที่หมูบาน/ชุมชน ไดมีการประชุมหนวยกําลังในพ้ืนที่ ผูนําทองที ่
ผูนําทองถิ่น และผูนําศาสนา เพ่ือรับทราบปัญหาและรวมกันกําหนดแนวทางในการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด
ตลอดจนไดมีการประชุมและทําประชาคมเพ่ือคนหา ผูเสพ/ผูติด ตามแนวทางภายใตแผนประชารัฐรวมใจ 
สรางหมูบาน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มีการประชาสัมพันธแรณรงคแใหความรู
เรื่องยาเสพติดใหกับผูนําในพื้นที่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐ/ภาคเอกชนใหเขาใจ 

  แนวทางในปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและใหมีการพบปะประชาชน
ตามรานน้ําชาในหมูบาน/ชุมชน และสถานที่ตางๆ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นท่ีทําให
ทราบถึงสถานการณแยาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน จะไดมีการวางมาตรการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
สวนเยาวชนนอกสถานศึกษาไดมีการจัดตั้งศูนยแเยาวชนในพื้นท่ี ๑๒ อําเภอ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีกิจกรรมตางๆ 
ที่ทําใหเยาวชนหางไกลจากยาเสพติดตลอดจนใหมีการสรางแกนนําและเครือขายเยาวชนในการปูองกันและเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดพรอมไดมีการสงเสริมอาชีพใหกับเยาวชนที่วางงานและมีความประสงคแฝึกอบรมวิชาชีพตาม
ความถนัดและความตองการในอาชีพนั้นๆ เพ่ือเป็นการสรางรายไดในการพัฒนาตนเองและครอบครัวใหอยูดี
และยั่งยืนหางไกลจากยาเสพติดตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้สื่อฯ เพื่อพัฒนา EF ใน
เด็กปฐมวัย 

โรงเรียนที่สร้างภูมิคุ้มกันฯ นักเรียน ป.๑ - ป.๖ (แห่ง) โรงเรียนมัธยม อาชีวะ
และ 

อุดมศึกษามีกิจกรรม
ปูองกัน 

ลูกเสือฯ ต้านภัยยาเสพติด 

ศพด./ 
รร.

อนุบาล 

ผล ร้อย
ละ 

โรงเรียนที่สร้างภูมิคุ้มกัน นักเรียนที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 

สถาน 
ศึกษา 
จัดตั้ง 
หน่วย
ลูกเสือ 

ลูกเสือ 
ที่ผ่าน 
การฝึก  
อบรม 

ลูกเสือ
ฯ  

ปฏิบัติ
หน้าที่ 

ใน
โรงเรีย

น 

โรงเรียน ผล ร้อย
ละ 

นร.ป.๑-
๖ 

ผล ร้อย
ละ 

โรงเรีย
น 

ผล ร้อย
ละ 

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง คน คน แห่ง แห่ง แห่ง คน แห่ง 
๕๒๓ ๔๔๙ ๘๖ ๔๔๑ ๔๔๑ ๑๐๐ ๖๘,๗๘๕ ๗๑,๘๖๓ ๑๐๔ ๑๕๑ ๑๕๑ ๑๐๐ ๑๔๓ ๔,๑๐๑ ๑๔๕ 

  



๑๑๙ 
 

ตารางท่ี ๕๒ :การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
สถานะ:หมู่บ้าน/ชุมชน เปูาหมาย ด้าเนินการ ร้อยละ 

หมูบาน/ชุมชน ท้ังหมด ๖๘๑ ๖๘๑ ๑๐๐ 
ไมมีปัญหายาเสพติด             : ประเภท ก ๔๘๖ ๔๘๖ ๑๐๐ 
มีปัญหายาเสพติดนอย           : ประเภท ข ๑๔๔ ๑๔๔ ๑๐๐ 
มีปัญหายาเสพติดปานกลาง     : ประเภท ค ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
มีปัญหายาเสพติดมาก            : ประเภท ง ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ 
กองทุนแมของแผนดิน ๒๓๑ ๒๓๑ ๑๐๐ 

 
 

ที่ อ้าเภอ 

จ้านวน
หมู่บ้าน/
ชุมชน 
ทั้งหมด 

สถานะหมู่บ้าน / ชุมชน 

ก ข ค ง รวม 
จ้านวน

ประชากร 

ผู้ผลิต/
ผู้ขาย     

ยาเสพติด 

ผู้เสพ/   
ผู้ติด 

อัตราส่วนผู้เสพ
ต่อจ้านวน
ประชากร 

๑ เมืองปัตตานี ๖๖ ๓๙ ๒๑ ๓ ๓ ๖๖ ๘๗,๘๙๓ ๓ ๗๔ ๐.๘๔ 

๒ โคกโพธิ ์ ๘๒ ๖๔ ๑๕ ๑ ๒ ๘๒ ๖๔,๕๓๕ ๑ ๒๕ ๐.๓๘ 

๓ หนองจิก ๗๖ ๖๗ ๘ ๐ ๑ ๗๖ ๗๘,๓๐๓ ๑ ๙ ๐.๑๑ 

๔ ปะนาเระ ๕๓ ๔๒ ๗ ๒ ๒ ๕๓ ๔๓,๗๘๑ ๒ ๑๐ ๐.๒๒ 

๕ มายอ ๕๙ ๔๘ ๑๐ ๑ ๐ ๕๙ ๖๑,๖๗๔ ๐ ๑๒ ๐.๒ 

๖ ทุงยางแดง ๒๓ ๘ ๕ ๑ ๙ ๒๓ ๒๓,๙๘๓ ๗ ๔๔ ๒.๕ 

๗ สายบุร ี ๖๔ ๕๔ ๘ ๐ ๒ ๖๔ ๕๕,๘๑๘ ๒ ๑๐ ๐.๑๘ 

๘ ไมแกน ๑๗ ๘ ๙ ๐ ๐ ๑๗ ๑๒,๕๑๘ ๐ ๑๒ ๐.๙๔ 

๙ ยะหริ่ง ๘๑ ๖๒ ๕ ๔ ๑๐ ๘๑ ๘๒,๐๓๒ ๑๓ ๑๕ ๐.๑๗ 

๑๐ ยะรัง ๗๒ ๔๐ ๓๑ ๐ ๑ ๗๒ ๘๗,๖๓๕ ๒ ๓๕ ๐.๓๙ 

๑๑ กะพอ ๒๗ ๑๘ ๖ ๐ ๓ ๒๗ ๑๘,๑๓๗ ๓ ๘ ๐.๔๓ 

๑๒ แมลาน ๒๒ ๘ ๘ ๔ ๒ ๒๒ ๑๖,๘๘๑ ๐ ๓๕ ๒.๐๗ 

๑๓ ทบ.ม.ตะลุบัน ๒๐ ๑๑ ๙ ๐ ๐ ๒๐ ๑๔,๔๔๕ ๐ ๑๑ ๐.๗๖ 

๑๔ ทบ.ม.ปน. ๑๙ ๑๗ ๒ ๐ ๐ ๑๙ ๓๑,๘๑๒ ๐ ๑๐ ๐.๓๑ 

รวม ๖๘๑ ๔๘๖ ๑๔๔ ๑๖ ๓๕ ๖๘๑ ๖๗๙,๔๔๗ ๓๔ ๓๑๐ ๐.๔๕ 

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ รอยละของพ้ืนที่หมูบาน/ชุมชนสีขาว เปูาหมาย ไมนอยกวา รอยละ ๗๐.๓๘ ประเมินได รอยละ ๗๑.๓๗ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ รอยละของพ้ืนที่หมูบาน/ชุมชนสีแดง เปูาหมาย ไมเกิน รอยละ ๔.๒๓ ประเมินได รอยละ ๕.๑๔ 

 



๑๒๐ 
 

 ๓.๑.๔ ขอมูลสถานะความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เปูาหมาย ๖๘๑ หมูบาน/ชุมชน ผลการดําเนินงานจํานวน ๖๘๑ หมูบาน/ชุมชน คิดเป็นรอยละ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๕๓  การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย ๖๑ – ส.ค.๖๑) ปีการประเมิน : ๒๕๖๑ 

 

ที่ อ้าเภอ 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน๑ ขั้นตอน๒ ขั้นตอน๓ ขั้นตอน๔ ขั้นตอน๕ ขั้นตอน๖ ขั้นตอน๗ ขั้นตอน๘ ขั้นตอน๙ 

(คน) (ครัวเรือน) หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑ เมือง ๖๖ ๘๗,๘๙๓ ๒๙,๖๔๓ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ ๖๖ 

๒ โคกโพธิ ์ ๘๒ ๖๔,๕๓๕ ๒๑,๒๑๙ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ 

๓ หนองจิก ๗๖ ๗๘,๓๐๓ ๒๐,๔๐๔ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ ๗๖ 

๔ ปะนาเระ ๕๓ ๔๓,๗๘๑ ๑๑,๑๐๖ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๓ 

๕ มายอ ๕๙ ๖๑,๖๗๔ ๑๓,๑๐๕ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ ๕๙ 

๖ ทุงยางแดง ๒๓ ๒๓,๙๘๓ ๕,๕๑๕ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

๗ สายบุร ี ๘๔ ๕๕,๘๑๘ ๑๒,๑๔๐ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ ๖๔ 

๘ ไมแกน ๑๗ ๑๒,๕๑๘ ๓,๒๒๓ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 

๙ ยะหริ่ง ๘๑ ๘๒,๐๓๒ ๑๗,๘๗๗ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ ๘๑ 

๑๐ ยะรัง ๗๒ ๘๗,๖๓๕ ๒๐,๖๓๕ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ 

๑๑ กะพอ ๒๗ ๑๘,๑๓๗ ๔,๑๐๐ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ 

๑๒ แมลาน ๒๒ ๑๖,๘๘๑ ๔,๒๕๖ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ 

๑๔ ทบ.ม.ตะลุบัน ๒๐ ๑๔,๔๔๕ ๔,๒๘๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๑๓ ทบ.ม.ปน. ๑๙ ๓๑,๘๑๒ ๙,๒๗๗ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 

รวม ๖๘๑ ๖๗๙,๔๔๗ ๑๗๖,๗๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ ๖๘๑ 

 
สรุปแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ สืบสภาพชุมชนชุดปฏิบัติการประจําตําบลไดมีการจัด "เวทียอย" เพ่ือเผยแพรแนวคิดในการแกไขปัญหา
ยาเสพติดแบบมีสวนรวม และรับฟังทัศนคติทาทีของกลุมตางๆ ในชุมชน 
ขั้นตอนที่ ๒ พบปะแกนนํา/ผูนําธรรมชาติ 

   ขั้นตอนที่ ๓ ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก) 
  ขั้นตอนที่ ๔ รณรงคแประชาสัมพันธแ 

    ขั้นตอนที่ ๕ คัดแยกผูมีพฤติการณแเก่ียวของกับยาเสพติด (เวทีประชาคมครั้งที่ ๒) 
 ขั้นตอนที่ ๖ การสรางภูมิคุมกัน ทั้งในมิติเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ประชาชนทั่วไป และผูใชแรงงาน 

ขั้นตอนที่ ๗ การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ ๓) 
  ขั้นตอนที ่๘ ใชมาตรการทางสังคม 

    ขั้นตอนที ่๙ รักษาสถานะชุมชนเขมแข็งสรางเครือขายเฝูาระวังดํารงความสัมพันธแ 



๑๒๑ 
 

     ๓.๑.๕ การมีสวนรวมภาคประชาชน ขั้นตอนสรางชุมชนเขมแข็งเพ่ือแกไขปัญหายาเสพติด ๙ ขั้นตอน 
สรางหมูบานชุมชนเขมแข็งเพ่ือแกไขปัญหายาเสพติด โดยมีการแตงตั้งชุดปฏิบัติการตําบล จํานวน ๑๑๕ ตําบล 
๑๒ อําเภอ โดยมีปลัดอําเภอผูเป็นหัวหนาประจําตําบลเป็นหัวหนาชุดพบปะพูดคุยกับผูนําในพื้นท่ีหมูบาน โดย
เนนไปที่ผูนํา ๔ เสาหลัก ไดแก กํานัน/ผูใหญบาน โต฿ะอิหมาม สมาชิกองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนชาวบาน
ที่ไดรับคัดเลือกจากบุคคลที่ชุมชนใหการยอมรับ (ผูนําธรรมชาติ) เพ่ือกําหนดวางมาตรการและแนวทางการปูองกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของแตละหมูบาน ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการประจําตําบลจะเป็นพี่เลี้ยง โดยมีการ
ประชาคมของชาวบานเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแกไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑) 

              ๓.๑.๖ การปูองกันในกลุมผูใชแรงงานในสถานประกอบการ  
                   เปูาหมาย : ๑) สถานประกอบการที่มีลูกจางมากกวา ๑๐ คนข้ึนไป  ๒) สถานประกอบการที่มี
ลูกจางต่ํากวา ๑๐ คนลงมา  

มาตรฐานปูองกันฯ 
(มยส.) / แห่ง 

โรงงานสีขาว/แห่ง 
อสร./บัณฑิตแรงงาน  

เข้าไปด้าเนินการสร้างภูมิ ในสถาน
ประกอบการ / แห่ง 

เปูาหมาย   ผล เปูาหมาย   ผล เปูาหมาย  ผล 

๒ ๓ ๒๐  ๒๐ ๑๘๐  ๓๒๐ 

 
  ๓.๒ แผนงานด้านการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
     ๓.๒.๑ ผลการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติดยาเสพติด ทั้ง ๓ ระบบ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๑)  

การบ้าบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติด รวมทุกระบบ เปูาหมาย ผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 

๑. ระบบสมัครใจ ๒,๖๓๕  ๒,๖๔๕  ๑๐๑ 

- คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- สมัครใจ (แยกเป็น) 
* สถานพยาบาล (สสจ.) 
* รพ.ธัญญารักษแฯ 

๑,๕๘๐ 
๑,๐๕๕ 
๕๕๐ 
๕๐๕      

๑,๕๘๙  
๑,๐๕๖  
๕๒๒ 
๕๓๔  

๑๐๑ 
๑๐๐ 
๙๕ 

๑๐๖ 

๒. ระบบบังคับบําบัด *สนง.คุมประพฤติฯ ๕๖๗  ๕๖๕  ๙๙ 

๓. ระบบตองโทษ 
* สถานพินิจ 
* ราชทัณฑแ 

๒๑๐ 
๑๐ 
๒๐๐ 

๒๓๙ 
๘  
๒๓๑ 

๑๑๔ 
๘๐ 

๑๑๖ 

รวม  ๓ ระบบ ๓,๔๑๒  ๓,๔๔๙ ๑๐๑ 

๔. ติดตามผูผานการบําบัดรักษา    
ผูเสพ/ผูติด ๑,๘๐๐  ๑,๓๒๔  ๗๔ 



๑๒๒ 
 

    ๓.๒.๒ ระบบขอมูลการบําบัดรักษา และฟ้ืนฟูผูติดยาเสพติดของจังหวัดปัตตานี (จากคายศูนยแขวัญฯ) 
 

เปูาหมาย ปี ๖๑ ขั้นตอนคัด
กรอง 

ผลการจ้าแนกผู้ปุวย ขั้นตอน 
บ้าบัด อ้าเภอ เปูารวม ๖ เดือนแรก ๖ เดือนหลัง ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด 

เมือง ๒๔๐ ๒๔๐ - ๒๔๗ 
 

๒๔๗ 
 

๒๔๗ 

แมลาน ๖๐ - ๖๐ ๖๓ ๑ ๖๒ 
 

๖๓ 

โคกโพธ์ิ ๒๔๐ ๑๘๐ ๖๐ ๑๔๑ ๕ ๑๓๖ 
 

๑๔๑ 

ไมแกน ๖๐ - ๖๐ ๖๔ 
 

๖๔ 
 

๖๔ 

กะพอ ๑๐๐ ๕๐ ๕๐ ๑๑๑ ๑ ๑๑๐ 
 

๑๑๑ 

ทุงยาง
แดง 

๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๑๕๕ ๙๓ ๖๒ 
 

๑๕๕ 

ปะนาเระ ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๘๐ ๔๐ 
 

๑๒๐ 

มายอ ๑๐๐ ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕ ๙๕ 
 

๑๐๐ 

ยะรัง ๑๘๐ ๙๐ ๙๐ ๑๙๒ ๑๔๕ ๔๗ 
 

๑๙๒ 

ยะหริ่ง ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๔ ๔ ๑๒๐ 
 

๑๒๔ 

สายบุร ี ๘๐ ๘๐ - ๑๕๒ ๙ ๑๔๓ 
 

๑๕๒ 

หนองจิก ๑๒๐ ๖๐ ๖๐ ๑๒๐ ๖๒ ๕๘ 
 

๑๒๐ 

รวม ๑,๕๘๐ ๙๕๐ ๖๓๐ ๑,๕๘๙ ๔๐๕ ๑,๑๘๔ - ๑,๕๘๙ 

 

 ๓.๒.๓ จังหวัดปัตตานีไดดําเนินการจัดคายศูนยแขวัญแผนดิน เปูาหมาย ๑,๕๘๐ คน ใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ซึ่งไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดคายศูนยแขวัญแผนดินจังหวัดปัตตานี จํานวน ๑,๕๘๐ คน 

  ๓.๒.๔ ผลการดําเนินการตามเปูาหมาย และแผนงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด ตั้งแตตุลาคม 
๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

   - การบําบัดรักษาภาพรวม ๓ ระบบ เปูาหมายดําเนินการ จํานวน ๓,๔๒๑ คน มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน ๓,๔๔๙ คน คิดเป็นรอยละ ๑๐๑ 

   - การบําบัดรักษาระบบสมัครใจ (รพ./คาย) เปูาหมายดําเนินการ จํานวน ๒,๖๓๕ คน มีผลการ
ดําเนินงาน จํานวน ๒,๖๔๕ คน คิดเป็นรอยละ ๑๐๑ 

   - การบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด เปูาหมายดําเนินการ จํานวน ๕๖๗ คน มีผลการดําเนินงาน 
จํานวน ๕๖๕ คน คิดเป็นรอยละ ๙๙ 

   - การบําบัดรักษาระบบตองโทษ เปูาหมายดําเนินการ จํานวน ๒๑๐ คน มีผลการดําเนินงาน           
จํานวน ๒๓๙ คน คิดเป็นรอยละ ๑๑๔ 

     ๓.๒.๕ การติดตามผูผานการบําบัดรักษาจํานวน ๑,๘๐๐ คน มีผลการดําเนินงานจํานวน ๑,๓๒๔ คน 
คิดเป็นรอยละ ๗๔ 

 

 



๑๒๓ 
 

๓.๓ แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ผลการจับกุมคดียาเสพติด ระยะแต ๑ ต.ค. ๖๐ –  ๓๐ ก.ย. ๖๑ 
มีการจับกุม จํานวน ๔,๕๒๙ ราย ผูตองหา ๔,๘๒๔ คน โดยแยกประเภทได ดังนี้   

 ๑.  แยกตามประเภทขอกลาวหา    
      -  ผลิต               ๔๐๐    ราย  ผูตอหา   ๔๙๓     คน   ( พืชกระทอม)   

-  จําหนาย          ๑๔      ราย   ผูตองหา  ๑๔       คน 
-  ครอบครองเพ่ือจําหนาย  ๘๖๕    ราย      ผูตองหา  ๙๔๓     คน  
-  ครอบครอง     ๒,๑๑๔ ราย   ผูตองหา   ๒,๒๓๘  คน 
-  เสพ            ๑,๑๓๕ ราย   ผูตองหา   ๑,๑๓๕  คน 
-  อ่ืน ๆ                 ๒๔      ราย  ผูตองหา  ๒๔       คน  

             ๒.  แยกประเภทตามของกลาง 
     -  เฮโรอีน         ๘๕   ราย ผูตองหา     ๙๑   คน   ของกลาง  ๐.๐ กก., ๑๕๗๓.๑ กรัม 
     -  กัญชา      ๕๙   ราย ผูตองหา     ๕๘   คน   ของกลาง  ๓.๐  กก. ๒,๔๗๖.๙ ก. ๒ ตน  
     -  พืชกระทอม ๑,๘๙๖ ราย   ผูตองหา  ๒,๑๐๖  คน   ของกลาง  ๘,๖๒๙ กก./ ๒,๘๐๕  ลิตร   
๑๗,๒๕๖.๐ ก. /๕๒๕ ใบ/๗๔ ตน  

                -  ยาบา  ๒,๓๔๙     ราย    ผูตองหา    ๒,๔๑๙ คน   ของกลาง  ๗๐๗,๘๒๙ เม็ด ๑,๐๕๔.๖ ก. 
     -  ยาแกไอ      ๒๒    ราย   ผูตองหา    ๒๔     คน   ของกลาง  ๐.๐ กก. ๒๗.๐ ล. ๑๓๗๐ ก.      
.                                       ๙๙๙,๙๗๕  ซี.ซี. 

               -  ยาไอซแ   ๘๑  ราย     ผูตองหา    ๘๙   คน   ของกลาง  ๔๔๘ กก. ๑,๐๓๖.๕ กรัม 
               -  วัตถุออกฤทธิ์  ๓ ราย       ผูตองหา      ๓   คน  ของกลาง  ๑๖  เม็ด 
               -  มอรแฟีน       ๑๐ ราย ผูตองหา     ๑๐  คน  ของกลาง   -  (ขอหาเสพ)  
               -  สารระเหย    ๑     ราย      ผูตองหา      ๑   คน  ของกลาง   -     
               -  อ่ืน ๆ         ๒๔    ราย      ผูตองหา     ๒๔  คน  ของกลาง   ยาบา ๒,๕๗๕ เม็ด  

 

๓.๔ แผนงานด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  
  การเบิกจายงบประมาณที่จัดสรรโดย สนง.ปปส. ตามระบบ GFMIS ณ ประจําเดือน ก.ย. ๒๕๖๐ 

แหล่งงบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย   คงเหลือ (ร้อยละ) 

๑) งบ มท. ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ ๒๕๘,๐๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐ 

๒) งบ ป.ป.ส. ๑๒,๗๑๓,๖๐๐.๐๐ ๑๒,๗๑๓,๖๐๐.๐๐ ๐ ๑๐๐ 

๓) งบ ปกครอง ๒,๕๓๖,๗๙๒.๐๐ ๒,๕๓๖,๗๙๒.๐๐ ๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๕,๕๒๖,๓๙๒.๐๐ ๑๕,๕๒๖,๓๙๒.๐๐ ๐ ๑๐๐ 

 
 
 



๑๒๔ 
 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและแนวทางในการด้าเนินงาน 
 ๑. เน้นการปูองกันยาเสพติด การดําเนินการสรางภูมิคุมกันและปูองกันยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุมผูใชแรงงาน และประชาชนทั่วไป 
 ๑.๑ การจัดทําฐานขอมูลผูเสพ/ผูคา ผูที่เก่ียวของ และพ้ืนที่แพรระบาดที่เป็นจริง  
  ๑.๑.๑ ชุมชน/หมูบาน ภายใตการอํานวยการของอําเภอรวม ๓ ฝุาย และศูนยแปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดหมูบานทุกหมูบาน ดําเนินการสํารวจขอมูลอยางจริงจัง เป็นจริงที่สุด และกําหนดสถานะ
ความเขมแข็งของชุมชนหมูบานตามเกณฑแกรมการปกครอง คือ ก ข ค และ ง 
  ๑.๑.๒ สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ขยายโอกาส โรงเรียนเอกชนสามัญ และ
โรงเรียนสอนศาสนา ตองสํารวจขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยงกลุมเสพและกลุมผูคาในสถานศึกษา 
  ๑.๑.๓ สถานประกอบการ ที่อยูในความดูแลของสวัสดิการและคุมครองแรงงานตองตรวจสอบ 
และสํารวจขอมูลกลุมเสพ/กลุมคาในสถานประกอบการ 
 ๑.๒ สถานศึกษาทุกระดับตองใหความรูแกเด็กนักเรียนในสถานศึกษาเก่ียวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด
อยางจริงจัง ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ใหเกิดทัศนคติตานยาเสพติด 
 ๑.๓ จัดทีมวิทยากรระดับจังหวัด อําเภอและตําบล เพ่ือประชาสัมพันธแ รณรงคแ และใหความรูแก
ประชาชนทั่วไป ผูปกครอง เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษา ใหมีความรู มีความตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด  
สรางกระบวนการความเขาใจใหพอแมและผูปกครองยอมรับวาลูกหลานของตนเองติดยาเสพติดเพ่ือใหความ
รวมมือนําบุตรหลานเขาสูระบบการบําบัดรักษา และสงเริมการสรางครอบครัวที่อบอุนตานภัยยาเสพติด    
และการใชหลักคําสอนศาสนาปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดและความเชื่อของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุมเสพ/
กลุมติด วาการดื่มน้ํากระทอมหรือเสพยาเสพติดผิดหลักคําสอนศาสนาหรือเป็นบาป 
 ๑.๔ ผูนําในพ้ืนที่ตําบล/หมูบาน ประกอบดวยผูนําทองที่ ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา และผูนําตาม
ธรรมชาติ ตองมีความรูรักสามัคคีและเขมแข็ง มองปัญหายาเสพติดไปในทิศทางเดียวกันและรวมเป็นแกนหลัก
ในหมูบาน/ตําบลแกไขปัญหายาเสพติดอยางจริงจัง สรางชุมชน/หมูบานที่เขมแข็งเป็นครอบครัวสีขาว หมูบานสีขาว 
ตําบลสีขาว และอําเภอสีขาว 
 ๑.๕ การจัดตั้งตําบลและชุมชน/หมูบานที่เขมแข็งปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และสถานประกอบการสีขาวปลอดยาเสพติด กําหนดเปูาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 ๑.๖ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนใหความสําคัญตอการศึกษา โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษา    
ทําหนาที่พูดคุยและกระตุนพอแมเด็กสงบุตรหลานเขาศึกษา สงเสริมใหเด็กมีงานทําและมีรายได ใชเวลาวาง 
ใหเกิดประโยชนแ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๒. สร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑ การสรางความตระหนัก ใหเกิดข้ึนกับเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ผูปกครอง 
ประชาชน ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ลูกจางของรัฐ และทุกภาคสวนเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัย   
ยาเสพติด 
 ๒.๒ การสรางความตระหนักดานศาสนา ศาสนาเป็นหัวใจสูงสุดที่จะนําพาสังคมที่มีบริบทแตกตาง
จากสังคมโดยรวมของประเทศ โดยใชมิติดานศาสนาเขามาปูองกัน ปูองปราม บําบัดฟ้ืนฟู ภายใตบริบทชุมชน
ศรัทธา “กําปงตักวา” ควบคูไปกับปัจจัยดานอ่ืน ๆ 
 ๒.๓ สรางการมีสวนรวมแกเยาวชน ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ผูปกครอง ประชาชน 
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ลูกจางของรัฐ และทุกภาคสวนวาปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคม ที่ทุกคนและ
ทุกภาคสวนตองมีสวนรวมและรวมพลังอันเขมแข็งในการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด และดําเนินการ
ปรับแนวคิดทัศนคติ ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปเรื่องการทํางานการแกไขปัญหายาเสพติด
ใหเป็นไปในทิศทางเดียวกันวาปัญหายาเสพติดสามารถแกไขได ตองใชเวลา ความพยามยาม ความอดทน 
ความมุงม่ัน และเสียสละในการทํางาน สรางขวัญกําลังใจ ความเชื่อม่ัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินแก
เจาหนาที่ของรัฐ ผูปฏิบัติงานยาเสพติดและประชาชนทั่วไป 
  ๒.๔ สรางการมีสวนรวมเกิดขึ้นแกสถาบันครอบครัว  ครอบครัว คือ หัวใจสําคัญที่ตองเติมเต็ม   
องคแความรูเรื่องพิษภัยของยาเสพติด พฤติกรรมการเสพ ชนิดของยาเสพติดที่เขามาในรูปแบบตางๆ ซึ่งครอบครัว
จะเป็นภูมิคุมกันอยางมีนัยสําคัญตอการปูองกันการแพรระบาดของยาเสพติด การใหความใสใจตอผูผิดพลาด
ในชีวิตที่เขาสูวังวนของยาเสพติด เป็นปัจจัยที่สงผลตอการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพ ทั้งทางกายและจิตใจเพ่ือ
ไมใหเดินกลับไปสูวังวนเดิม  การทุมเทเพ่ือสกัดกั้นการแพรระบาดโดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายอยาง
เฉียบขาด จริงจัง ดวยพลังของภาครัฐและการชี้เบาะแสจากภาคประชาชน  

๓. การปราบปรามยาเสพติด เปูาหมายดําเนินงานการปราบปรามจับกุมการกระทําความผิดคดีรายสําคัญ
ทั้งเครือขายผูคายาเสพติดในชุมชน หมูบาน เครือขายผูคายาเสพติดในเรือนจํา เครือขายผูคายาเสพติดใน
หนวยงาน สวนราชการ และเครือขายผูคายาเสพติดท่ีเกี่ยวของกับผูกอการรายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 ๓.๑ ขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของสวนราชการทุกสวนราชการ ตองไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
คือ ทุกสวนราชการตองเคลียรแคนในบานตนเองใหสะอาด ใหพี่นองประชาชนเชื่อมั่นและใหความรวมมือกับ
ภาครัฐในการดําเนินงานการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
 ๓.๒ จัดทําฐานขอมูลรายชื่อผูเสพ/ผูคา ในระดับหมูบานทุกหมูบาน โดยการดําเนินงานรวมหนวย
กําลังทหารในพ้ืนที่ตําบล/หมูบาน ตํารวจ ฝุายปกครอง กํานันและผูใหญบาน ซึ่งดําเนินการสํารวจและจัดทํา
ขอมูลใหแลวเสร็จภายใน ๑ เดือน 
 ๓.๓ ตองมีระบบการขาวและการประสานงานดานการขาวที่ดี ตองมีการวิเคราะหแขอมูล จัดทําผัง
เครือขายผูคายาเสพติด เครือขายผูคายาเสพติดในชุมชน/หมูบาน เครือขายผูคาเสพติดในเรือนจํา เครือขาย
ผูคายาเสพติด ในหนวยงาน/สวนราชการ และเครือขายผูคายาเสพติดท่ีเกี่ยวของกับผูกอการราย เชื่อมตอกัน
ใหเห็นภาพเครือขายยาเสพติดในพ้ืนที่ใหชัดเจน 
 
 



๑๒๖ 
 

 ๓.๔ ตองมีการบังคับใชกฎหมายที่เด็ดขาดโดยการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งการใช กฎอัยการศึก 
พรก. ในการเชิญตัวผูตองสงสัยมาซักถามขอมูล ใชกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายสรรพกร กฎหมายศุลกากร เพ่ือ
ทําลายเครือขายผูคายาเสพติดรายสําคัญ 
 ๓.๕ จัดตั้งคณะทํางานหรือชุดปฏิบัติการรวม เจาหนาที่ทุกฝุายที่เก่ียวของ และปฏิบัติการตอตาน
เครือขายผูคายาเสพติดรายสําคัญอยางจริงจัง ซึ่งเครือขายยาเสพติดตองลดจํานวนลง 
 ๓.๖ จุตรวจ จุดสกัด ดานตรวจ ตองทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ นําเจาหนาที่ท่ีมีประสบการณแ
รวมปฏิบัติหนาที่สังเกตและคัดแยกรถยนตแตองสงสัยไดดี ตองมีการขาวที่ดีและที่สําคัญตองเป็นจุตรวจ จุดสกัด
ดานตรวจ รวม ๓  ฝุาย หากทําแบบดาน/จุดตรวจ หนวยงานเดียวจะประสบผลสําเร็จยาก 
 ๓.๗ ดําเนินการจัดระเบียบสังคมสถานบริการ สถานบันเทิง รานอาหาร และสถานที่บันเทิงคลาย
สถานบริการ เพื่อปูองกันและปราบปรามและจับกุมผูกระทําความผิดเกี่6ยวกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง 
 ๓.๘ ตรวจคนเรือนจํากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อคนหาสิ่งของผิดกฎหมาย เปูาหมายเป็นเรือนจํากลาง
ปัตตานีสีขาว 

๔. การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เปูาหมายการดําเนินการจัดทําทุกขั้นตอนและกระบวนการบําบัดรักษา
ยาเสพติดที่มาตรฐานและนําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดรักษายาเสพติดใหหายขาดจากการติดยาเสพติด
อยางจริงจัง 

 ๔.๑ จัดทําขั้นตอนกระบวนการการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดระบบสมัครใจใหเป็นระบบที่ชัดเจน                 
แลวชี้แจงขั้นตอนกระบวนการขางตนใหผูปฏิบัติรับทราบและเขาใจ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันอยางจริงจัง ตั้งแต
การคนหากลุมเปูาหมายในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ นําสูระบบการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ แยกนําเขา
สูระบบการบําบัดรักษา ณ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลธัญญารักษแปัตตานี หรือคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม “ศูนยแขวัญแผนดิน” ตามระดับความรุนแรง และสงตอระบบการฟื้นฟูสภาพจิตใจ “หลักศาสนบําบัด” เพ่ือ
เตรียมความพรอมทั้งรางกายและจิตใจกอนสงกลับสูชุมชน และจัดระบบติดตามการชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีผูติดตามชวยเหลือที่ชัดเจนและใหติดตามนํา ผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดเขารับการ
ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาล “คลินิกสีฟูา” หรือ รพ.สต.ตามหวงระยะเวลาที่กําหนดจนกวาจะหายขาดจากยาเสพติด 

 ๔.๒ จัดทําขั้นตอนกระบวนการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัดที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ แลวสวนราชการที่รับผิดชอบชี้แจงขั้นตอนกระบวนการขางตนใหผูปฏิบัติทราบและเขาใจถือ
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 ๔.๓ สงเสริมใหมีการจัดทําระบบคายบําบัด รักษาท่ีใหชุมชนเขามามีสวนรวมสามารถสนับสนุน 
ชวยเหลือ ติดตามผูผานการบําบัดรักษา สําหรับชุมชนที่มีความพรอม ดังเชน คายบําบัดของกํานันบาฮารูดีน 
ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี และคายบําบัดตําบลจะรัง อ.ยะหริ่ง และคายศูนยแขวัญแผนดิน อําเภอสายบุรี 

๕. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัดรักษายาเสพติด เปูาหมายพัฒนากระบวนการทํางานการ
ติดตามชวยเหลือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติดทั้งจาก
ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และตองโทษบําบัดใหเป็นรูปธรรมและการจัดหาหลักสูตรการฝึกอาชีพแก   
ผูเขารับการบําบัดรักษา หลักสูตรระยะปานกลางหรือระยะยาว ใหผูเขารับการฝึกอาชีพมีความรู มีทักษะที่ดี 
และจัดหาเงินสนับสนุนใหสามารถประกอบอาชีพ สามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมอยางปกติ 

การติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน 



๑๒๗ 
 

ศูนยแอํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการทํางาน เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
             เหตุปัจจัยที่ท้าให้ยาเสพติดมีการระบาดในพื้นที่ 
 ๑) สถานการณแความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทําใหกลุมผูคาและผูเสพ มีความ
เสรีในการคาและเสพ 
  ๒) สวนราชการ เจาหนาที่ของรัฐ ตํารวจ ทหาร ปกครอง กํานัน และผูใหญบาน มีหนาที่รับผิดชอบ 
ในการแกไขปัญหาทั้งโดยตรงและโดยออม ขาดความตระหนักและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยาง
จริงจัง 
 ๓) ประชาชนขาดความตระหนักวาปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมท่ีตองรวมมือกันแกไขปัญหาอยาง
จริงจัง เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม พอแมผูปกครองไมมีความรู ขาดความตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด 
  ๔) ครอบครัวขาดความอบอุน ที่สําคัญพอแมและผูปกครองไมยอมรับวาลูกของตนเองติดยาเสพติด 
ไมใหความรวมมือในการแกไขปัญหายาเสพติด 
  ๕) เด็กและเยาวชนขาดการศึกษา ไมมีงานทํา และไมมีรายได มีเวลาวางเยอะ ทําใหตองไปยุงเกี่ยว
และหารายไดโดยการคายาเสพติด 
  ๖) เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุมเสพ/กลุมติด มีความคิดและความเชื่อวาการดื่มน้ํากระทอมหรือเสพ   
ยาเสพติดไมผิดหลักคําสอนศาสนาและไมบาป ซึ่งการดื่มน้ํากระทอมทําใหตนเองมีความสุขหลุดพนความทุกขแ
และสามารถเขากับกลุมเพื่อนในตําบลหมูบานได 
  ๗) สวนราชการที่มีความรับผิดชอบดานการบําบัดรักษาขาดการประสานงานการบูรณาการและ
ประชาสัมพันธแชี้แจงทําความเขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนตั้งแตการคนหาผูเสพ/ผูติด การคัดกรองการนํา     
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาสูการบําบัดรักษาแกหนวยงานผูปฏิบัติในพ้ืนที่ เชน ตํารวจ ทุกหนวยงานมุงนําผูติด    
ยาเสพติดเขาคายบําบัด โรงพยาบาลธัญญารักษแ เทานั้น 
  ๘) การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดดําเนินการโดยภาครัฐเพียงลําพัง ชุมชนขาดการมีสวนรวมสนับสนุน 
ชวยเหลือติดตาม ตองการใหชุมชนมีสวนรวม โดยการจัดคายบําบัดในชุมชนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ดังเชน คายบําบัดของกํานันบาฮารูดีน ต.บาราเฮาะ อ. เมืองปัตตานี และคายบําบัดตําบลจะรัง อ.ยะหริ่ง หรือ
คายศูนยแขวัญแผนดินอําเภอสายบุรี 
  ๙) การฝึกอาชีพแกผูเขารับการบําบัดรักษาเป็นหลักสูตรระยะสั้น ทําใหผูเขารับการฝึกอาชีพไมไดรับ
ความรู ขาดทักษะที่ดี และไมมีเงินทุน จึงไมสามารถประกอบอาชีพได ประเด็นที่สําคัญ คือ เด็กเยาวชนในพื้นท่ี
ไมสูงาน ไมชอบทํางานหนัก ชอบสบาย และขี้เกียจ โดยเฉพาะคนที่ติดยาเสพติด ไมสนใจในการฝึกอาชีพ
กลับไปตมน้ํากระทอมหารายไดดีกวาทํางาน ไมเหนื่อยแถมไดกิน และมีกลุมเพ่ือนอีก 
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แนวโน้มและสถานการณ์ความม่ันคง  
 สถิติเหตุการณแดานความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี เปรียบเทียบ ๕ ปียอนหลัง (๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 
มีเหตุการณแลดลงอยางเห็นไดชัด โดยปี ๒๕๕๗ มีเหตุการณแความรุนแรง ๒๘๔ เหตุการณแ ปี ๒๕๕๘ มี เหตุการณแ
ความรุนแรง ๑๘๑ เหตุการณแ ปี ๒๕๕๙ มีเหตุการณแความรุนแรง ๒๒๘ เหตุการณแ ปี ๒๕๖๐ มีเหตุการณแความ
รุนแรง ๑๑๘ เหตุการณแ สวนปี ๒๕๖๑ (หวงตั้งแตเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑) มีเหตุการณแความรุนแรง 
๗๘ เหตุการณแ ซึ่งถือวาเหตุการณแลดลงอยางมีผลสําคัญ ทหาร ตํารวจ และฝุายปกครองสามารถเขาไดทุกพ้ืนที่ 
สาเหตุขอสําคัญมาจากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตรแ เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ ๑๐ และการขับเคลื่อนของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ตามโครงการ
ประชารัฐรวมใจสรางอําเภอสันติสุข ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาภายใตหลักคิด รวมคิด รวมวางแผน 
รวมทํา และรวมประเมิน โดยมีเปูาหมายใหประชาชนและผูเห็นตางเจาหนาที่รัฐรวมแกไขปัญหาความขัดแยง 
ลดความรุนแรงและเสริมสรางความสงบสุข 
 อยางไรก็ตาม แนวโนมสถิติเหตุการณแในจังหวัดปัตตานีจะลดลงอยางเห็นไดชัด แตก็ไมได
หมายความวาเหตุการณแรุนแรงในพ้ืนที่จะหมดไป หนวยงานความมั่นคงและเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังคงมีการเฝูาระวัง
และติดตามสถานการณแความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่อยางใกลชิด เพราะกลุมผูเห็นตางจากรัฐและผูกอเหตุรุนแรง
ยังคงลอบวางระเบิด ลอบซุมโจมตี ลอบยิงเจาหนาที่และประชาชนผูบริสุทธิ์อยูอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอ
ภาพรวมในการแกไขปัญหา ผลกระทบในทางออมตอครอบครัวของเจาหนาที่และประชาชนที่ประสบเหตุรุนแรง 
ทั้งการขาดผูนําครอบครัวและสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับการแพรระบาดของยาเสพติดยังคงมี
แนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณแความไมสงบเอื้อประโยชนแแกกระบวนการคายาเสพติด ฉะนั้น หนวยงาน
ในพ้ืนที่ยังคงตองดําเนินการในเรื่องการแกไขปัญหาความไมสงบในพื้นท่ีอยูตอไป ตามกรอบแนวทางระดับ
นโยบายไดมีการสั่งการสนับสนุนความปลอดภัยดานความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล 

ความต้องการพัฒนาด้านความม่ันคง 
 ๑. การสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังใหกับศูนยแปฏิบัติการ (ศปก.อ.) เป็นหนวยกําลังหลัก
ในการขับเคลื่อนภารกิจปฏิบัติงานการเมืองและสลายโครงสรางการจัดตั้งในหมูบาน 
 ๒. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การสรางความตระหนักและสรางการมีสวนรวม 
การบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 ๓. การสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกําลังพลทหาร ตํารวจ สมาชิก อส. และกําลังภาค
ประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งดานคาใชจายในการดํารงชีพ สิทธิและสวัสดิการกําลังพล รวมทั้งวัสดุ อุปกรณแ 
เครื่องมือ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่  ใหสามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบรอยตามนโยบาย
และยุทธศาสตรแการแกไขปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของหนวยกําลังทหารหลัก 
 ๔. การจัดตั้งชุดคุมครองตําบล (ชคต.) เพ่ิมเติม เป็นหนวยสนธิกําลังระหวางเจาหนาที่ฝุายปกครอง 
กํานัน ผูใหญบาน และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ใหมีความพรอมทั้งดานศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
จัดหาอุปกรณแ เครื่องมือ คาใชจายในการดําเนินการ เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามมาตรการเชิงรับ 
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 ๕. การฝึกและจัดตั้งกองกําลังประจําถิ่น คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และชุด
ไทยอาสาปูองกันชาติทางทะเล ใหมีศักยภาพและความพรอมในการปฏิบัติหนาที่โดยสนับสนุนงบประมาณใน
การฝึกทบทวนเป็นประจําทุกที่ 
 ๖. การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการดานการขาว การตอตานขาวกรอง และการดําเนินงาน
ดานการขาวทั้งระบบ 
๒.๑.๘  การใช้เครื่องมือ SWOT และ TOWS Matrix  

การจัดทํายุทธศาสตรแการพัฒนาของสวนราชการและจังหวัด เป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตรแประเทศลงสู
กระทรวง กรม พ้ืนที่ระดับกลุมจังหวัดและจังหวัด เป็นกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรแ
การพัฒนาใหสะทอนถึงปัญหาความตองการที่แทจริงของประชาชน  นอกจากนี้ การจัดทํายุทธศาสตรแหรือการ
ทบทวนยุทธศาสตรแที่ไดดําเนินการมาแลวนั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือใหยุทธศาสตรแการพัฒนามีความเหมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคสวนมากขึ้น  

จังหวัดปัตตานีไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีขั้นตอน
และดําเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นที ่ ๑ เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรแ ดําเนินการชี้แจง ทําความเขาใจใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบ
ถึงวัตถุประสงคแ ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรแ 
 ขั้นที ่๒ รวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลในดานการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดลอม ฯลฯ ของจังหวัด รวมทั้งสภาพปัญหาของประชาชนในจังหวัด 
 ขั้นที ่๓ ประเมินสถานภาพปัจจุบันของจังหวัด ดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น
จากผูบริหารและเจาหนาที่  ทั้งในระดับจังหวัด  อําเภอ ทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวของ  
โดยรวมกันใหความคิดเห็นตอจัดการทํารางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนา (ก.บ.ภ.) กําหนด ดวยการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ
ของจังหวัด  ไดแก โอกาสและภัยคุกคามหรือขอจํากัด  และการวิเคราะหแสภาพแวดลอมภายในของจังหวัด  
ไดแก จุดออนและจุดแข็งของจังหวัด เพ่ือตอบคําถามวา ปัจจุบันจังหวัดมีสถานภาพอยู  ณ จุดใด โดยใชเทคนิค  
SWOT Analysis ซึ่งไดขอสรุปการวิเคราะหแประเมินสภาวะแวดลอมของจังหวัดปัตตานี ดังตอไปนี้ 
 สถานการณแโดยรวม จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศและท่ีตั้งไดเปรียบจังหวัดอ่ืนๆ กลาวคือ 
ตั้งอยูในแนวเขตรอยตอท่ีสามารถติดตอกับสามจังหวัดภาคใตชายแดน และจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนยแกลาง
ทางเศรษฐกิจของภาคใต พื้นที่มีความสมบูรณแเหมาะแกการทําเกษตร เป็นแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ ไดแก 
ยางพารา ขาว และไมผล ตลอดจนแนวชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ ๑๑๖.๔ กิโลเมตร ถือ เป็นแหลงประมงทะเล
ที่สําคัญ และการเพาะเลี้ยงสัตวแน้ํา  เชน กุงกุลาดํา กุงขาว ปลาในกระชัง โดยมีโครงสรางพื้นฐานรองรับการ
ประมงเชิงพาณิชยแ เชน ทาเทียบเรือขนาดใหญ ทีร่องรับทั้งเรือประมงขนาดใหญและขนาดเล็ก พ้ืนที่อยูใกลกับ
แหลงทําการประมงในอาวไทยและแหลงทําการประมงระหวางประเทศ ซึ่งจากความอุดมสมบูรณแทางการเกษตร 
ทําใหเกิดอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องจากการเกษตรในพื้นที่จํานวนมาก เชน โรงงานแปรรูปสัตวแน้ํา โรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โรงน้ําแข็ง ทําใหการคาการลงทุนในจังหวัดปัตตานีมีความเชื่อมโยงกับการเกษตร    
เป็นอยางมาก นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่ทําการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเกิดข้ึน
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เป็นจํานวนมาก ซี่งโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจุชมชนตางๆ เหลานี้ สามารถเชื่อมโยงตลาดสินคากับ    
อัตลักษณแของจังหวัดปัตตานีที่เป็นวิถีมุสลิมที่ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลกและเป็นแหลงอารยธรรมที่สําคัญและ
มีคุณคาในการผลิตสินคาฮาลาล เจาะตลาดสินคาฮาลาลทั้งในและตางประเทศ ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาล
ที่มีนโยบายสนับสนุนใหจังหวัดปัตตานีเป็นศูนยแกลางผลิตภัณฑแฮาลาล โดยจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับตางๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และกลุมจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT) 
โดยสามารถพัฒนาควบคูกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเป็นจุดเดนเชิงประวัติศาสตรแและอารยธรรม 
 อยางไรก็ตาม ภายใตศักยภาพและโอกาสที่เอ้ือตอการพัฒนาของจังหวัดปัตตานีดังกลาวยังมีปัญหาอุปสรรค
ที่จําเป็นตองไดรับการปรับปรุงแกไขและพัฒนา ไดแก ปัญหาความไมสงบที่มีเหตุการณแรายแรง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอชีวิตและทรัพยแสินเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถเชื่อไดวาสาเหตุของเหตุการณแความไมสงบเกิดจาก
สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่แทจริง แตผลกระทบที่เกิดขึ้นทําใหแรงงานในพื้นที่ขาดแคลน การศึกษาไมสามารถทํา
การเรียนการสอนไดตามปกติเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ปัญหาการวางงานเนื่องจากโรงงานบางสวนปิดกิจการ และ
ปัญหาครอบครัวที่เกิดจากขาดผูนําครอบครัว นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรของการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ปัญหาการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑแตางๆ ยังเป็นปัญหาที่ตองแกไขเรงดวนเชนเดียวกัน 

๑. การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด และสภาพแวดล้อมภายนอก (เฉพาะที่ส้าคัญ) 
๑.๑ จุดแข็ง (Strengths) มีปัจจัยส้าคัญที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้าเนินงานพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

๑) ประชากรโดยสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ตามวิถีอิสลามของชาวปัตตานีซึ่งเป็นจุดแข็ง  
เชิงสัญลักษณแท่ีโลกมุสลิมใหการยอมรับในอัตลักษณแของเมืองปัตตานี  

๒) มีพ้ืนที่อาวปัตตานีรวม ๗๔ ตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรสัตวแน้ํา เป็นแหลงทําการประมงท่ี
สําคัญ และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๑๑๖ .๔ กิโลเมตร เหมาะแกการทําประมงทะเล อุตสาหกรรมตอเนื่อง
และเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําชายฝั่ง รวมถึงเป็นจุดทองเที่ยวทางน้ํา  

๓) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการทําการเกษตร โดยเป็นแหลงผลิตพืช
เศรษฐกิจ เชน ยางพารา ขาว ปาลแมน้ํามัน ปศุสัตวแ เชน โคเนื้อ แพะ และสัตวแปีก ที่มีความตอเนื่องรองรับ
อุตสาหกรรมการผลิตและไมผล อีกทั้งยังมีศูนยแวิทยาศาสตรแอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ             
วิทยาเขตปัตตานี  

๔) มีสถานที่ทางประวัติศาสตรแและศูนยแกลางของศาสนาอิสลาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตรแ เป็นที่รูจักและศรัทธาเลื่อมใสของบุคคลทั่วไป ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณแวิถีชุมชน 
ทั้งอิสลาม พุทธศาสนา และวัฒนธรรมจีน มีบริการฮาลาลเป็นที่รูจักอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศท่ีสามารถ
สรางคุณคาและมูลคาทั้งการทองเที่ยวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัด 

๕) การรวมกลุมของภาคประชาชนเพื่อแกไขปัญหาตางๆ อยางเขมแข็ง เชน เครือขายสุขภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/หมูบาน เชน กองทุนแมของแผนดิน กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต 
กองทุนหมูบาน กลุมประมงพ้ืนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูผลิตสินคาฮาลาลชุมชนรองรับการพัฒนาที่มีการ
รวมกลุมของชุมชนตางๆอยางเขมแข็งเป็นจํานวนมากหลายสาขา เชน บูดู ขาวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ ผาคลุมผม 
ผลไมแปรรูป กลุมทอผาจวนตานี  



๑๓๑ 
 

๖) จังหวัดมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ  
วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการประมงฯลฯ  

๗) จังหวัดปัตตานีมีแมน้ําสายหลัก ๒ สาย คือ แมน้ําปัตตานีและแมน้ําสายบุรี มีแหลมตาชี      
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวเป็นที่กําบังคลื่นลมหรือมรสุมเหมาะสมตอการเป็นทาเรือ พื้นที่อาวมีความ
กวางเหมาะสมในการเดินเรือและสัญจรทางน้ํา  

๘) เสนทางการคมนาคมของจังหวัดมีทั้งทางบก ทางรางและทางน้ํา มีจุดเชื่อมโยงทางการคมนาคม
ขนสงและโลจิสติกสแกับจังหวัดชายแดนภาคใตและอาเซียนตอนลาง 

๙) ธุรกิจการบริการ การคาสงและคาปลีกของจังหวัด มีหางสรรพสินคาขนาดใหญ มีกิจกรรมสงเสริม
การคาการลงทุนที่หลากหลาย มีธนาคารพาณิชยแครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่หลากหลาย มีโรงแรม ที่มีมาตรฐานใน
การรองรับนักเดินทาง นักทองเที่ยว และการประชุมสัมมนา 

๑๐) มีโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการประมงเชิงพาณิชยแ เชน ทาเทียบเรือขนาดใหญ ที่รองรับทั้ง
เรือประมงขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งอยูใกลกับแหลงทําการประมงในอาวไทยและแหลงทําการประมง
ระหวางประเทศ  
 ๑.๒ จุดอ่อน (Weaknesses) มีเหตุปัจจัยส้าคัญท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้ 

๑) มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนอย ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา ฐานการผลิต
ยังแคบ ขาดความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีการผลิตและวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ปัญหาทางดานการเกษตร
ของจังหวัดที่ระบบการบริหารจัดการน้ําสูพ้ืนที่การเกษตรยังไมสมบูรณแ ขาดตลาดกลางสินคาเกษตร  

๒) ขาดการบริหารจัดการดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว
จะไปพักคางที่หาดใหญมากกวาการใชบริการในพ้ืนที่ ขาดกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีตลอดฤดูกาลทองเที่ยว 
และรูปแบบการดําเนินการไมไดมีการสรางสรรคแรองรับการแขงขันของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในแหลง
ทองเที่ยวที่ใกลเคียงกัน 

๓) ขาดการบริหารจัดการน้ําสงผลใหเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร พบวา ครัวเรือนเขาถึงประปามีเพียงรอยละ ๑.๕๕ ต่ํากวาคาเฉลี่ยประเทศมาก การขาดความพรอม
ทางโครงสรางพ้ืนฐานที่เอ้ือตอการขนสงทางน้ํา การมีพ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซาก ซึ่งสงผลกระทบตอพืชผลการเกษตร
ปัญหาคุณภาพน้ําบาดาลเป็นสนิม 

๔) ปัญหาความยากจน โดยมีสัดสวนคนจน รอยละ ๓๓.๔๙ สูงเป็นลําดับที่ ๕ ของประเทศ  
๕) โรงงานแปรรูปผลผลิตไมมีนักลงทุน โรงเรียนไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ 

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ การดูแลเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง
เนื่องจากเกรงปัญหาความไมปลอดภัย เป็นตน 

๖) ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาอาวปัตตานีเสื่อมโทรม
ปัญหาทางดานขนสงทางเรือ เนื่องจากมีตะกอนจากแมน้ําปัตตานีและคลองจากอาวไหลทับถมทําใหดินตะกอน
ตกทับถมเร็ว จึงเกิดการตื้นเขินเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ ทําใหเรือไมสามารถเขาเทียบทาและใชประโยชนแ
จากทาไดเต็มที่  
 
 



๑๓๒ 
 

๗) สินคาระดับชุมชนจํานวนมากยังไมเป็นที่ยอมรับดานมาตรฐานผลิตภัณฑแ  
๘) ปัญหาสุขภาพอนามัยและวิถีทางดานสุขภาพของชุมชนยังไมเขมแข็ง ประชาชนยังขาดความ

ตระหนักในการสรางวิถีสุขภาวะที่ดีมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคที่ไมติดตอ มีโรคที่เป็นปัญหาของชุมชนโดยเฉพาะ
ปัญหาอนามัยแมและเด็ก 

๙) ปัญหาการขาดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ  

๑๐) ระบบการบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรมปัตตานียังไมมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ขาดความพรอม
ดานโครงสรางพื้นฐานและนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันดานความปลอดภัย  

๑๑) ปัญหายาเสพติดยังคงมีการระบาดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  
๑๒) การเขาถึงองคแความรูและการสื่อสารผานระบบอินเตอรแเน็ตความเร็วสูงมีจํากัด การใชประโยชนแ

ของประชาชนในจังหวัดปัตตานียังไมทั่วถึง  
๑๓) ระบบการตลาด การคาและการลงทุนของจังหวัดยังไมเขมแข็ง ขาดการสงเสริมและใหความสําคัญ

กับการคาการแขงขันกับคูแขง การคาในระบบดิจิทัล รวมทั้งการขยายการคาไปยังตางประเทศ  
๑.๓ โอกาส (Opportunities) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่ความ  

ส้าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ 
๑) การสถาปนาความสัมพันธแจากสังคมมุสลิมในอาเซียนและโลกอาหรับเอ้ือตอการเสริมสราง

ความสัมพันธแ ความรวมมือทางการคา และการพัฒนาทางดานสังคมมุสลิม  
๒) นโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศใหความสําคัญในการพัฒนา และเรงเสริมสราง

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ทั้งการคมนาคมขนสง โทรคมนาคม 
และการเชื่อมโยงสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใต (เบตง สุไหงโกลก และหนองจิก) แผนพัฒนากลุมจังหวัด    
มีแผนสนับสนุนใหจังหวัดปัตตานีเป็นศูนยแกลางอาหารฮาลาล และขอตกลงในการประชุม IMT-GT มอบใหไทย
เป็นเจาภาพดานผลิตภัณฑแฮาลาลและบริการฮาลาล  

๓) แหลงเรียนรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากปราชญแชาวบานในจังหวัดใกลเคียง 
จากสื่อและองคแความรูตางๆ ในการพัฒนาชุมชน การสรางวิถีชีวิต และการทําการเกษตรโดยอาศัยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๔) เงื่อนไขพิเศษสําหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเงื่อนไขการลงทุนที่รัฐบาล
สนับสนุนในหวงเวลาที่ผานมาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๕) ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การกาวสูสังคมดิจิตอล และการคาที่มีการใชทคโนโลยี
มากขึ้น  

๖) การผสานความรวมมือทางการคากับพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียง คือ สงขลา ที่จะเป็นแหลงรองรับ
ผลผลิตของจังหวัด และเชื่อมโยงการคา การลงทุน การทองเที่ยวระหวางกันรวมถึงการเป็นจังหวัดที่อยูใกลเคียง
กับดานเขาออกชายแดน ซึ่งไมไกลเกินไปจะทําใหเกิดความสะดวกในการเขามาเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
จากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะนักทองเที่ยวมุสลิม และชาวจีน 
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๗) การมีระบบการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสินคาท้ัง GAP, ISO ๙๐๐๑, 
มกอช., มผช. เป็นตน เป็นนโยบายหลักซึ่งกระทรวงที่เก่ียวของพยายามผลักดันใหสวนราชการในพ้ืนที่ดําเนินการ
ใหผลิตภัณฑแของจังหวัดผานมาตรฐาน โดยมีการสนับสนุนทั้งองคแความรู งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ ที่จําเป็น
จากนโยบายของกระทรวงที่เก่ียวของ 

๘) เครือขาย NGO ในพ้ืนที่ใกลเคียงที่เป็นรอยตอสามารถบูรณการการทํางานรวมกับเครือขาย
ของจังหวัด เพื่อการเฝูาระวังอนุรักษแทรัพยากรทางทะเล และการจัดการแบบมีสวนรวมที่เขมแข็ง 

๙) โอกาสในการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับแหลงทองเที่ยวสําคัญของภาคใต ซึ่งเป็นที่รูจักของ
ประเทศเพ่ือนบานในการดึงดูดนักทองเที่ยว  

๑๐)  การจัดการปัญหาความม่ันคงโดยยึดหลักสันติวิธีในการแกไขปัญหาความไมสงบของรัฐบาล
นโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการของรัฐและกระบวนการยุติธรรม 
เชน การแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) เป็นการเฉพาะ มีงบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐ และรัฐบาลใหความสําคัญในการสงเสริมการอยูรวมกันภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นท่ี 

๑๑)  รัฐบาลสนับสนุนสงเสริมดานการขนสงทางน้ํา การพัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกสแ
เชื่อมอาเซียน โดยกําหนดสามเหลี่ยมยุทธศาสตรแปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พรอมทั้งการพัฒนาผานจังหวัดสงขลา
ที่ยกระดับเป็นจังหวัดนานาชาติ การประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมตอกับดานชายแดนของ
จังหวัดนราธิวาส 

๑๒)  การเกิดวิกฤติโลกรอนทําใหผลผลิตทางการเกษตรของประเทศตางๆ โดยเฉพาะในจีน ไดรับ
ความเสียหายจึงเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการคาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด 

๑.๔ ภัยคุกคาม (Threats) มีเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขับเคลื่อน
ไปสู่ความส้าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้ 

๑) การแขงขันดานการตลาดสินคาจากประเทศเพ่ือนบาน เชน สินคาฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย 
แฟชั่นมุสลิมจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน ทําใหตลาดมีการแขงขันกันสูง ขาดมาตรการปกปูองสินคา   
ภาคการเกษตรของประเทศ 

๒) ขอจํากัดดานนโยบาย กฎหมาย และระเบียบระหวางประเทศท่ียุงยาก ซับซอน เปลี่ยนแปลงบอย 
ไมเอ้ืออํานวยตอการคาการลงทุน การทองเที่ยว ความมั่นคง และยาเสพติด ทําใหนักลงทุนจากภายนอก   
ขาดความเชื่อม่ันตอการลงทุนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหตุการณแความรุนแรงในพื้นท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
และการนําเสนอขาวสาร 

๓) มีปัญหาน้ํามันเถื่อน ของผิดกฎหมาย ยาเสพติด แรงงานตางดาว และการถูกใหเป็นประเทศท่ี
มีปัญหาดานการคามนุษยแกระทบตอการทําการประมง โดยเฉพาะโรงงานปลาบนซึ่งใชวัตถุดิบจากอวนลาก 
และการสงออกผลผลิตทางการประมงของจังหวัดที่กระทบจากการถูกตัดสิทธิทางการคาจากปัญหาประมง 

๔) ความไมตอเนื่องในการสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย มีผลตอ
ความตอเนื่องของการสนับสนุนเชิงนโยบาย รัฐมีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลแตขาดการผลักดัน
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ในระดับปฏิบัติ และการบูรณการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจากองคแกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทําหนาที่ในการ
บริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม  

๕) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตัวและมีภาวะผันผวนตามความเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ํา การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึน ราคาสินคาทางการเกษตรตกต่ํา 
ทําใหรายไดการสงออกผลผลิต การลงทุนของจังหวัด และรายไดเกษตรกรของจังหวัดไมแนนอน 

๖) ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนทําใหธรรมชาติแปรปรวน เกิดอุทกภัย การกัดเซาะชายฝั่ง 
สงผลตอความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกร ทําใหผลผลิตมีนอย  

๗) มีการแขงขันอุตสาหกรรมประมงสูง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติลดลงทําใหตองมีการนําเขา
วัตถุดิบจากประเทศใกลเคียง ซึ่งมีความไมแนนอนสูงในดานราคาและปริมาณวัตถุดิบที่ผูประกอบการจะตอง
ใชในกระบวนการผลิต  

๘) นโยบายดานการศึกษาจากสวนกลางในการสงเสริมการศึกษาในพื้นที่ไมแตกตางจากท่ีอ่ืนๆ
ทั้งๆ ที่สภาพปัญหามีความแตกตางกัน ทําใหไมสามารถจัดการศึกษาเขากับบริบทของพ้ืนที่ได อีกทั้งการจัดสง
ครูคุณภาพมาในพื้นที่ไมไดรับการดําเนินการอยางตอเนื่อง และการจัดการศึกษาในอุดมศึกษาจากระดับอนุปริญญา
ไประดับปริญญาตรีไมครอบคลุมทุกสาขาวิชาทําใหไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนได  ในดานการไม
มีหลักประกันและการรับรองคุณวุฒิดานการศึกษาของผูจบอุดมศึกษาจากตางประเทศ ทําใหสูญเสียบุคลากร
คุณภาพโดยเฉพาะการไปทํางานตางประเทศที่ใหการยอมรับ 
 ทั้งนี้ จากการประเมินศักยภาพขางตนสามารถนํามากําหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ และ
สภาพแวดลอมโดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix ไดเป็น ๓ ดาน คือ ดานการสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง  
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการทองเที่ยว ดานการพัฒนาสังคม  
เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแอยางยั่งยืน และดานการเสริมสราง
ความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม ไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ด้านการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า  

การบริการ และการท่องเที่ยว 
ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 

- สงเสริมการผลิตพืชและสัตวแเศรษฐกิจ อาหารเพ่ือ
สุขภาพ และผลผลิตทางการเกษตรทางเลือกใหม
ปูอนสูเกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับตลาด
ผูบริโภคและการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน
และการแขงขันในประชาคมโลก (ตนทาง) 

- สรางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
ผูประกอบการใหม วิสาหกิจชุมชนสูเมืองเกษตร
อุตสาหกรรม และเมืองแหงการคาการขาย และ
บริการที่เขมแข็ง เชื่อมโยงอาเซียน และนานาชาติ 
(ตนทาง) 

- เสริมสรางประสิทธิภาพการแปรรูปเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตจากภูมิปัญญา และ
การจัดการกระบวนการผลิตของเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารฮาลาลแบบครบวงจร 
ดวยนวัตกรรม และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และมีมาตรฐานสากล (กลางทาง) 

- เสริมสรางมาตรฐานแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนแปุาเขา นิเวศนแทางทะเล การ
ทองเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม รองรับการ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด และ
นานาชาติ (กลางทาง) 

- เชื่อมโยงตลาดการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง 
อาหารแปรรูป เชื่อมโยงการคาสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจชายแดนใต กลุมจังหวัด ประเทศ และ
นานาชาติ (ปลายทาง) 

 

- สงเสริมการใช และการสรางสรรคแเทคโนโลยี และ
องคแความรูเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต  
ใหสอดคลองกับภูมิสังคมและแขงขันได (ตนทาง) 

- พัฒนาและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ดวยกลไก
สหกรณแ การรวมกลุม การจัดการแปลงใหญ และ
การผลิตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหสามารถพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน (ตนทาง) 

- พัฒนาคุณภาพแรงงานของจังหวัด การพัฒนา
ระบบบริการแรงงาน สวัสดิภาพแรงงาน รองรับ
การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เมืองการคาและ
การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การ
เชื่อมโยงกลุมจังหวัด และนานาชาติ (ตนทาง) 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาการบริการรัฐ
รองรับการพัฒนาเมืองเกษตรอุตสาหกรรม
กาวหนาและครบวงจร และอาหารฮาลาล 
ผลิตภัณฑแฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลสูระดับ
สากล (กลางทาง) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพบริการของรัฐ เอกชน และ
บริการสาธารณะใหมีมาตรฐาน พัฒนาขอมูล
สารสนเทศ รองรับการพัฒนาเป็นเมืองการคา การ
ลงทุน และการทองเที่ยว (กลางทาง) 

- สรางแบรนดแฮาลาลพรีเมี่ยมปัตตานีรุกตลาด
ผลิตภัณฑแฮาลาลคุณภาพไปยังกลุมประเทศ
อาเซียน และประเทศมุสลิม และตลาดใหม  
ที่แขงขันได (ปลายทาง) 

- สรางและพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อกระจาย
ผลผลิตการเกษตรพรอมเพ่ิมโอกาสทางการตลาด
การคา ตลาดการบริการ ตลาดการทองเที่ยว 
สูทั่วโลกดวยพาณิชยแอิเล็กทรอนิกสแที่ทันสมัย 
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ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 
(ปลายทาง) 

- เสริมสรางความเขมแข็งของตลาดทองเที่ยว  
เปิดตลาดใหม รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดมุสลิม 
รับการขยายตัวของการทองเที่ยวกลุมมุสลิมจาก
อาเซียน และนานาชาติ (ปลายทาง) 

ทิศทางเชิงปูองกัน (S+T) ทิศทางเชิงรับ (W +T) 
- สรางภาพลักษณแ สื่อสารและประชาสัมพันธแเชิงรุก

ดวยชองทางที่หลากหลาย สรางความเชื่อมั่นแก
นักลงทุน คูคา และนักทองเที่ยว ดวยมาตรการ
กลไกเชิงพ้ืนที่ และแนวนโยบายแหงรัฐ (ตนทาง) 

- สรางสรรคแกิจกรรมทางการคา การบริการ การ
ลงทุนและ กระตุนบรรยากาศทางเศรษฐกิจใน
จังหวัดใหคึกคัก (ปลายทาง) 

- 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ด้านการพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 
ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 

- เสริมสรางความเขมแข็งทางคุณธรรม ศาสนา 
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และสรางคุณคา 
มูลคาเพ่ิมเพ่ือการพัฒนาจังหวัดบนความเป็น 
พหุวัฒนธรรม 

- ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปุาตนน้ํา 
และพัฒนาแหลงทรัพยากรรองรับการเกษตร การ
ทองเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล 

- สรางเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาทั่วทุกชุมชน 
หมูบานใหเป็นพ้ืนที่สุขภาวะดีแบบมีสวนรวม พรอม
ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง 
และการเชื่อมโยงนานาชาติ 

- สรางชุมชนเขมแข็งโดยการมีสวนรวมของประชาชน
พัฒนาระบบบริการแหงรัฐ ยึดหลักเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา   

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน 
พัฒนาเมือง ชุมชน สูพ้ืนที่แหงการเรียนรูที่ประชาชน 
ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

- สรางมาตรการเพื่อการพ่ึงตนเองที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสวัสดิการชุมชน 



๑๓๗ 
 

ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 
- เสริมสรางศักยภาพชุมชนและโอกาสในการพัฒนา

ตนเองของประชาชนที่เทาทันการเปลี่ยนแปลง 
รักษาอัตลักษณแที่ดีงาม พรอมเปิดสูประชาคมอาเซียน   

ทิศทางเชิงปูองกัน (S+T) ทิศทางเชิงรับ (W+T) 
- สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อ

สรางเกราะปูองกันภัยคุกคามและสรางความเขมแข็ง
ใหกับครอบครัวโดยการมีสวนรวม ทุกภาคสวน 

- สงเสริมการสรางงาน อาชีพ รายไดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาอยางรูคุณคา  
และการรักษาใหยั่งยืน 

- สรางมาตรการรองรับปัญหาทางธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงโลกรอน ลดภัยคุกคามทาง
ธรรมชาติตอจังหวัดอยางยั่งยืน 

- ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ
ใชประโยชนที่ยั่งยืน โดยใหชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนา อนุรักษแ และจัดการใหเกิดประโยชนแ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
ด้านการเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

 
ทิศทางเชิงรุก (S+O) ทิศทางเชิงแก้ไข (W+O) 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางราง ทางน้ํา 
และทางอากาศ เชื่อมโยงจังหวัดกับกลุมจังหวัด 
ประเทศ อาเซียน และนานาชาติ 

- เสริมสรางศักยภาพการบริหารและการบริการ
ประชาชน ที่พรอมใหบริการเชื่อมโยงนานาชาติ 
พัฒนาสูเมืองแหงความทันสมัยดวยเทคโนโลยี 

- ปรับสภาพแวดลอมเมือง สรางภูมิทัศนแใหมใหมี
ความเป็นสากล พรอมตอนรับแขกบานแขกเมือง
ดวยความประทับใจ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูา
ระวังภัยคุกคามตอประชาชนและความม่ันคงของ
จังหวัดดวยการทํางานแบบบูรณาการและความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี 

ทิศทางเชิงปูองกัน (S+T) ทิศทางเชิงรับ (w+T) 
- เสริมสรางศักยภาพหมูบานในการจัดการตนเอง

ใหมีความปลอดภัยและมีความสงบเรียบรอย  
- พัฒนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแจังหวัดดวยกลไก

การทํางานเชิงบูรณาการรูปแบบประชารัฐ เนน
ภารกิจรวม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็น
ศูนยแกลาง 

- 

 
โดยทิศทางทั้ง ๓ ดานดังกลาวจะนําไปกําหนดกลยุทธแการวางมาตรการการปฏิบัติและการกําหนด

แผนงาน/โครงการตอไป 



 

 

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนา/ 

ตัวชี้วัด/ประเดน็การพัฒนา 
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๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
๒.๒.๑ จุดยืน และต้าแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategic positioning) 

ประกอบดวย ๔ จุดยืน ดังตอไปนี้ 

 ๑.  การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนยแกลางการคาอาหารสด อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ทั้งการคาในประเทศ  
การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล ใหมีความเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน  คือ 
อุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตวแ และอุตสาหกรรมยางพารา  
 ๒.  การพัฒนาใหเป็นเมืองแหงการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสงออก 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๓.  การพัฒนาประชาชนใหมีความเป็นอยูท่ีดี บนพ้ืนฐานสังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 ๔.  การพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพในการจัดการพ้ืนที่ใหมีความสงบเรียบรอยและปรับภูมิทัศนแสภาพแวดลอม
สรางปัตตานีเป็นเมืองสะอาด 

๒.๒.๒ เปูาหมายการพัฒนา 
“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑแฮาลาลคุณภาพของประเทศ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข” 
คําอธิบาย 

การกําหนดจุดหมายปลายทาง ( Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ใหความสําคัญกับ
การนําความหลากหลายทางดานวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองตางๆ  ที่
สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานใีหเห็น
เป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที่มุงเนนความสมดุลระหวางความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให
กาวทันโลกยุคใหมโดยวางสถานะ ( Positioning) ของจังหวัดปัตตานีใหเป็นแหลงผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑแ
ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมอยางมั่นคงของประชาชน  

เมืองเกษตรอุตสาหกรรมหมายถึง  ความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนยแกลางการคาอาหารสด 
อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการคาในประเทศ การคาตางประเทศ และการคาบนระบบดิจิทัล                  
มีความเติบโตอยางมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ดาน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมปศุสัตวแ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพและอาหารฮาลาล ที่มี
คุณภาพ มาตรฐานการสงออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ มีความเขมแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตวแของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงยอย  แปลงใหญ และวิสาหกิจชุมชน และความ
พรอมสมบูรณแของคุณภาพของแรงงาน ผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการใหมในเกษตรอุตสาหกรรม 
มีความพรอมในการสรางสรรคแเศรษฐกิจจังหวัดใหมีศักยภาพท่ีแขงขันได 
 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที่มีความมุงม่ันในการนําปรัชญา วิถีปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลามในสวนของฮาลาลมาใชเป็นธงนํา ( Flagship) ในการพัฒนาที่มุงไปสูความเจริญรุงเรืองทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูบนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดย
การนําหลักคิดในการผลิตและดําเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดซ่ึงเป็นที่รังเกียจโดย
บัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนใน
ปัตตานี มาเป็นกรอบอางอิงในการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการผลิตเพ่ือการบริโภคในชุมชนทองถิ่นของตนอยาง



๑๔๐ 
 

พอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชยแที่กําหนดใหสินคาและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก( Major Product) ใน
การเจาะตลาดเกาและสรางตลาดใหมที่เป็นกลุมเปูาหมายเฉพาะ ( Niche Market) โดยมีเปูาหมายเป็นแหลง
ผลิตภัณฑแฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑแฮาลาล ประกอบดวย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑแฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแตงกาย 
เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสูการเป็นแหลงผลิตภัณฑแฮาลาลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากลเป็น
ผลิตภัณฑแตราสัญลักษณแของจังหวัดที่สรางงาน สรางรายไดแกจังหวัด 

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นสังคมแหงความหลากหลายของวัฒนธรรม มุสลิม 
พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยูที่ดี มีความม่ันคงในที่อยูอาศัย สุขภาพด ีมีอาชีพ
มั่นคงและรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุน  

เยาวชนประชาชนมีคุณภาพ มีความตื่นรูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง กาวทันความเปลี่ยนแปลงอยาง เทาทัน 
และคงไวซึ่งอัตลักษณแที่ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแหงการเรียนรู เมืองแหงการศึกษา  เมืองที่มีศักยภาพ ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และพรอมสูสังคมดิจิทัล 

ระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพ ธรรมาภิบาลโดดเดนในการมีสวนรวมของประชาชนและการ
พัฒนาโดยใชพื้นที่เป็นฐานอยางเขาใจ เขาถึง และพัฒนาใหเกิดความยั่งยืน 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ตนเองไดอยางเสรี  มีความเขมแข็งของหมูบานในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัยสงบเรียบรอย และมีความ
มั่นคงในพ้ืนที่ ประชาชนอยูอยางเขาใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพ้ืนที่มีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมือง
ประเทศท่ีเขมแข็ง ภัยคุกคามตอจังหวัดในทุกประเภทไดรับการจัดการใหลดลงในทั่วทุกพ้ืนที่อยางเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

มีความเขมแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา  และความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจความมั่นคง
ในทุกระดับดวยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที่ทันสมัย ไดรับการยอมรับเชื่อมั่นไววางใจจากประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 
 

๒.๒.๓ เปูาหมายรวมของการพัฒนา 
เปูาประสงคแรวมของยุทธศาสตรแ ประกอบดวย ๒ เปูาประสงคแรวมที่สําคัญคือ ดานเศรษฐกิจ และ

ดานความมั่นคงสันติสุข โดยมีตัวชี้วัด คาเปูาหมาย ดังตอไปนี้ 

เปูาหมายรวม ตัวชี้วัด ผลงาน 
ที่ผ่าน
มา 

ค่าเปูาหมาย พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ตัวชี้วัด 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เศรษฐกิจจังหวัด
ปัตตานีเติบโต
อยางตอเนื่องมี
ความมั่นคง มั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ  

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของผลิตภัณฑแ
มวลรวมจังหวัด 

-๒.๐๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รายไดตอหัวของ
ประชากรเฉลี่ย
ตอหัวตอปี  

๒.๗๗ ๒.๘๐ ๓.๐๐ ๓.๒๐ ๓.๕๐ ๓.๕ ๓.๑๓ สนง.คลัง
จังหวัด
ปัตตาน ี

ปัตตานีมีความ
สันติสุขเพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
มีความมั่นคง
มากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

รอยละของ
เหตุการณแความ
ไมสงบที่ลดลง 
 

๑๕.๒๖ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๓๕ ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
ปัตตาน ี

รอยละของ
ประชากรที่อยูใต
เสนความยากจน
ลดลง 

๓๙.๑๕ ๓๕ ๓๓ ๓๐ ๒๘ ๒๖ ๓๐ สนง.
พัฒนา
ชุมชน
จังหวัด
ปัตตาน ี

๒.๒.๔ ประเด็นการพัฒนา 

 ประกอบดวย ๓ ประเด็น ดังตอไปนี้ 

๑) การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการ และการ

ทองเที่ยว  

๒) การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณแอยางยั่งยืน  

๓) การเสริมสรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม  

 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ 

“การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้าการบริการ 
และการท่องเที่ยว  

 
๑) เปูาหมาย 

๑) ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพมีศักยภาพทางการตลาด 

๒) ผลิตภัณฑแฮาลาลมีคุณภาพ มีคุณคา และมีมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

๓) เกษตรอุตสาหกรรม การคา การบริการ และการทองเที่ยวสรางรายได สรางงาน และสรางโอกาส     

แกชุมชน ประชากร 

๒) ตัวช้ีวัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมวล
รวมภาคเกษตร 

-๔.๙๐ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

๐.๑๕ 
 

สนง.เกษตร 
และสหกรณแ 
จังหวัดปัตตาน ี

๒) รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวน
แปลง/ฟารแมที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม (GAP)  

- พืช 
- ประมง 

 
 
 
 

-๕๐ 
๑๘ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

 
 
 
 

๒๐ 
๕ 

สนง.เกษตร 
และสหกรณแ 
จังหวัด
ปัตตานี 

๓) รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา
การจําหนายผลิตภัณฑแฮาลาล 

-๑.๘๑ ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๐.๖๘ สนง.พาณิชยแ 
จังหวัด
ปัตตานี 

๔) รอยละที่เพิ่มขึ้นของการ
สรางงานอาชีพแกประชาชนจาก
เกษตรอุตสาหกรรมในระบบ
ประกันสังคม (อุตสาหกรรมพืช
พลังงาน,อุตสาหกรรมปศุสัตวแ,
อุตสาหกรรมยางพารา) 

๔ 
(+๒) 

๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๐ สนง.
อุตสาหกรรม 
จังหวัด
ปัตตานี 

๕) รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
จากการทองเที่ยว 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ สนง.ทองเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดปัตตานี 



๑๔๓ 
 

 
๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

จากการวิเคราะหแขอมูลดานการพัฒนาของประเด็นยุทธศาสตรแ สามารถจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธแ และ

กําหนดกลยุทธแตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับภูมิสังคมและการแข่งขันได้ 

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
๑) การสงเสริมการสรางสรรคแนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมปริมาณ มูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตรที่มี

ศักยภาพของจังหวัดประกอบดวย เกษตรอัตลักษณแพ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ
เกษตรอัจฉริยะ พรอมทั้งมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรใหสามารถ
แขงขันไดในกลุมเกษตรฮาลาล ไมผล และกลุมเกษตรพรีเมี่ยมท่ีมีศักยภาพแขงขันได (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ป)ี 

๒) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร บน
พ้ืนฐานของอัตลักษณแของจังหวัด โดยใชชุมชนเป็นฐาน เกษตรกรเป็นศูนยแกลาง (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผน
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒) 

๓) การจัดทําฐานขอมูลกลางดานการเกษตรของจังหวัดในรูปแบบ Big Data ที่มีความทันสมัย เชื่อมโยง
และสามารถเขาใชประโยชนแไดงายผานเทคโนโลยีดิจิทัลออนไลนแเพื่อใชในการวางแผนการผลิต การแปรรูป การ
สรางผลิตภัณฑแ และการตลาดการเกษตรของจังหวัด (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒) 

๔) สงเสริมกลุมเกษตรกรใชเทคโนโลยีนวัตกรรมองคแความรู เพื่อเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร โดย
การสงเสริมยางพารา ผลิตภัณฑแยางขั้นตน ขั้นกลาง อาทิ ยางแทง ยางเครป และยางคอมปาวดแ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่สอดคลองกับตลาด และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตรปลายน้ํากับจังหวัดใกลเคียง และประเทศ
เพ่ือนบาน (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ และบริบทของพ้ืนที่) 

๕) การสรางคุณคาทางการเกษตรที่ยั่งยืนใหสอดคลองกับลักษณะภูมิศาสตรแและบริบทของสังคม จังหวัด
ปัตตานีเพื่อการหนุนเสริมศาสตรแพระราชาในพ้ืนที่ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนบริหารจัดการ ทรัพยากร 
(ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม) และสิ่งแวดลอมที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดใหยั่งยืนครบ
องคแประกอบตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
สงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการอนุรักษแพันธุแกรรมพืชและการเพิ่มความหลากหลายทางการเกษตรของพ้ืนที่ 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ และบริบทของพ้ืนที)่ 

๖) การเพ่ิมคุณคาและมูลคาของผลผลิตทางเกษตรดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการองคแความรูเพ่ือ
การพัฒนาไมผล (ทุเรียนและลองกอง) และไมผลเกษตรอัตลักษณแพ้ืนถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑแทางการเกษตร บงชี้ทาง
ภูมิศาสตรแ (สมโอปูโก) พรอมผลักดันทุเรียนทรายขาวใหเป็นผลิตภัณฑแทางการเกษตรบงชี้ทางภูมิศาสตรแ เพ่ือเพ่ิม
มูลคาเพ่ิมทางการเกษตร และการเสริมสรางโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทรงคุณคาของปัตตานี (ไพลและ
ปลาไหลเผือก) (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ และบริบทของพ้ืนที่) 

 
 



๑๔๔ 
 

 ๒) ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ และผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ปูอนสู่เกษตร
อุตสาหกรรมที่แข่งขันได้  
 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร ในกลุมยางพารา  
ปาลแมน้ํามัน มะพราว โคเนื้อ แพะ แกะ สัตวแปีก ประมงเพ่ือพัฒนาเมืองตนแบบเกษตรอุตสาหกรรมใหบรรลุ
เปูาหมายเพื่อใหมีฐานเศรษฐกิจที่มั่งคง และกระจายความมั่งค่ังใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งการขยายผล  ไปยัง
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยรอบ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ ประชาชนมีความตองการ และ
บริบทของพ้ืนที)่ 
 ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการประมง การเพาะเลี้ยงกุงและสัตวแน้ําชายฝั่งเพ่ือการสงออกและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งสงเสริมการสรางมูลคาผลผลิตสัตวแน้ําประจําถิ่น (ปลาสลิดดอนนา) พรอมทั้งพัฒนาผลผลิต
สัตวแน้ําใหมที่มีศักยภาพในตลาดเพื่อยกระดับปัตตานีใหเป็นแหลงกลางปูทะเลแบบครบวงจรโดยพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับศูนยแวิจัย และเพาะเลี้ยงสัตวแน้ําใหเป็นศูนยแกระจายพันธุแสัตวแน้ําที่มีคุณภาพ สงเสริมใหมีการพัฒนา ระบบ
มาตรฐานการจัดการฟารแม รวมทั้งกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสุขอนามัยที่ไดมาตรฐานและเป็นไป
ตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนพัฒนาระบบตลาด (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน และ ประชาชนมี
ความตองการ)  
 ๓) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวแเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางดานอาหารเพิ่มอาชีพและเพ่ิมรายไดในจังหวัดปัตตานี 
โดยการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุแเพื่อเพ่ิมปริมาณสัตวแที่มีพันธุกรรมดี และกระจายสัตวแพันธุแดีไปยังเกษตรกรให
เพียงพอตอการบริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชําแหละทีไดมาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และสงเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑแ เพื่อสรางมูลคาเพ่ิม (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน)  
 ๔) สงเสริมการสรางตราสินคา (แบรนดแ) จากผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสินคาท่ีใชวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่เป็นอัตลักษณแของจังหวัดปัตตานีที่ใชในการประกอบอาหารหรือผลผลิตอาหารฮาลาล รวมทั้งสงเสริม
ตลาดสินคาที่เป็นอัตลักษณแ โดยเฉพาะขาวเกรียบปลา (กรือโปฺะ) บูดูสายบุรี ลูกหยี พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนา
บรรจุภัณฑแ และการสรางระบบตลาดเพื่อการเจาะกลุมลูกคาเฉพาะทั้งในและตางประเทศ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี 
ประชาชนมีความตองการ และบริบทของพ้ืนที่) 
 ๕) พัฒนาพื้นที่อําเภอหนองจิกตอเนื่องอําเภอเมืองปัตตานี ใหเป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูปปาลแมน้ํามัน  
ยางพารา มะพราว และอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมหนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา สงเสริมการ
ทําประมงและการแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนผูประกอบการใหมาลงทุนในพ้ืนที่  โดยการให
สิทธิพิเศษ มาตรการทางการเงินและการคลัง (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน) 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 ๓) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร (ต้นทาง)  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สู Smart Farmer Young Smart 
Farmer และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย ปรับระบบการผลิตใหสามารถพ่ึงพาตนเองได     สราง
การทําเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสานโดยการปลูกพืชที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความตองการ
ของตลาดรวมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาลแมน้ํามัน) และการปศุสัตวแ  การสราง
เครือขายความรวมมือดานการผลิตและการตลาด เพื่อเพ่ิมรายไดและลดความเสี่ยงจากความผันผวนดานราคา 
รวมทั้งเสริมสรางความรูในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟารแมอยางเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสูการเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ ( Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายยอยไปสูผูประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ 
(Smart Entrepreneur) (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน) 
 ๒) พัฒนาเกษตรรุนใหม (young Smart Farmer) รวมทั้งสนับสนุนกลุม สถาบัน เกษตรกรในพ้ืนที่ให
เป็นผูบริหารจัดการธุรกิจการเกษตรอยางครบวงจร (Smart Farming) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
จัดทําฐานขอมูล เพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนองคแความรูและเครือขาย หนวยงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่เก่ียวของ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดปัญหาขอจํากัดในการ
เขาถึงแหลงทุน (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน)  

             ๔) พัฒนาคุณภาพแรงงานและระบบบริการแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด 
 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 

 ๑) พัฒนาศักยภาพคนในชวงชีวิตภัยแรงงาน โดยมุงเนนการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ
แรงงานจังหวัดปัตตานีใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและยุทธศาสตรแการพัฒนาของจังหวัดที่มุงเป็น
ศูนยแกลางอุตสาหกรรมการเกษตรและตอเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี 
ประชาชนมีความตองการ และบริบทของพ้ืนที่)  
 ๒) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาใหสอดคลองกับ ความ
ตองการของตลาดทั้งในพ้ืนที่และตางประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เมืองการคาและเมือง
ทองเที่ยวชายแดน สนับสนุนผูประกอบการจางงาน สําหรับผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะ แรงงานในพ้ืนที่ และ
สนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผูประกอบการรุนใหม (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน) 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยเพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงาน       
ใหเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสรางสรรคแ มีความปลอดภัยในการทํางาน (แผนชาติ ๒๐ ปี) 
 ๔) การเพ่ิมแรงงานคุณภาพเพ่ือลดวิกฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต ภาคการเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ อีกทั้งกําลังแรงงานมีทักษะไมสอดคลองกับความตองการของตลาด พรอมทั้ง
เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดใหเป็นแหลงกลางที่สําคัญของการผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการมาตรฐานฮาลาลเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวใน พ้ืนที่ 
ประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน ประชาชนมีความตองการ) 



๑๔๖ 
 

 ๕) การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (เทคโนโลยีดิจทัลและสังคม
ผูสูงอายุ) ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแกแรงงานของจังหวัดเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากทักษะแรงงานแก
อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 

 
   ๕) พัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สู่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการค้า การบริการ 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณแชัดเจน โดย              
(๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด            
(๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๒) พัฒนาพื้นที่เปูาหมายสามเหลี่ยมชายแดนใต (อําเภอหนองจิก) ใหเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๓) ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคน
ปัตตานี (ยุทธศาสตรแชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน) 
 ๔) สงเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินคา และบริการ เพื่อสรางมูลคาและเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ (แผนยุทธศาสตรแกลุมจังหวัด) 
 ๕) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑแ
ชุมชน อาทิ เครื่องแตงการมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุนความรูใน การ
ออกแบบผลิตภัณฑแ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสรางเอกลักษณแของสินคาสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการ
เพ่ิมชองทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ (e-commerce) (ยุทธศาสตรแการพัฒนา
ภาคใตชายแดน) 

     ๖) สร้างบรรยากาศเมืองการค้าชายแดนใต้ สร้างกลไกในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนเชื่อมโยงหนองจิก ปัตตานีกับสุไหงโก-ลก และเบตง พรอมทั้ง
กําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมใหผูประกอบการ จัดระบบสิ่งแวะลอมเพ่ือสนับสนุนการลงทุนและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยแบริการแบบเบ็ดเสร็จและสนับสนุนยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ (แผนยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใต
ชายแดน) 
 ๒) การประชาสัมพันธแและการสื่อสารเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นของบรรยากาศการคา การลงทุน ทั้ง
ในรูปแบบของการสื่อสารผานชองทางสื่อของรัฐ การเชื่อมโยงการสื่อสารประชาสัมพันธแกับเครือขายองคแกรภาคี
รวมทั้งการสื่อสารการพัฒนาในรูปแบบสื่อดิจิทัล ทั้งนี้ ใหความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อหนุน



๑๔๗ 
 

เสริมบรรยากาศการคาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
อําเภอหนองจิก (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี บริบทของพ้ืนที่) 
 

  ๗) พัฒนามาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบตลาด และเสริมสร้างตลาด
ดิจิทัล สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ฮาลาลพรีเม่ียมปัตตานีรุกตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณแชัดเจน โดย ๑) สราง
ผูประกอบการอัจฉริยะ ๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน ๓) สรางโอกาสเขาถึงตลาด ๔) สรางโอกาสเขาถึง
ขอมูล ๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ปี) 
 ๒) สงเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ (แผนยุทธศาสตรแกลุมจังหวัด) 
 ๓) การพัฒนาบริการแหงรัฐเบ็ดเสร็จครบวงจรหนุนเสริมการตลาด การคา การลงทุน และการพัฒนา
บริการของจังหวัดปัตตานี รองรับเสริมสรางศักยภาพของการแข็งขันและการเชื่อมโยงของจังหวัดในพ้ืนที่         
ภาคประเทศ อาเซียน และนานาชาติ (OSS) (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ปี) 
 ๔) สรางอุตสาหกรรมและการบริการแหงอนาคต โดยเฉพาะบริการดิจิทัลขอมูลและปัญญาประดิษฐแ 
เพ่ือรองรับการคา การลงทุนและการบริการนักธุรกิจ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ปี) 

     ๘) พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมของจังหวัดเพื่อ
รองรับและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายแดนใต้และภูมิภาคอาเซียนตอนใต้  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยวของจังหวัดปัตตานี โดยการสงเสริมและพัฒนาจังหวัด
ปัตตานีใหกลายเป็นจุดหมายใหมของนักทองเที่ยวทุกระดับในการเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน โดยมุงเพ่ิม ขีด
ความสามารถของจังหวัดในการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของการทองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยว มา
จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม พรอมทั้งเพ่ิมสัดสวนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพในกลุม
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแและวัฒนธรรม ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทยแแผนไทย และ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ที่เชื่อมตอจากสามเหลี่ยมชายแดนใตสุไหงโก-ลกและเบตง พรอมทั้งการเชื่อมโยง
นักทองเที่ยวทางใตจากจังหวัดสงขลาและการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงและดึงดูด
นักทองเที่ยวฝั่งอันดามันและอาวไทย (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี ) 
 ๒) พัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศนแสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการที่เพียงพอและไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย และสงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยว ที่หลากหลาย
และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ อาทิ ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงอาหาร การทองเที่ยวเชิง
เกษตร และการทองเที่ยวชุมชน สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริการ เชน ที่พัก ( ecolodge) และ
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มัคคุเทศกแ เป็นตน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว และการสรางเครือขายบริหาร
จัดการและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน) 
 
 ๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดยการอนุรักษแและฟ้ืนฟูแมน้ําลําคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของชุมชนดวยการพัฒนาใหเป็นแหลงทองเที่ยว 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตรแ ๕ ขอ ๑) 
 ๔) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหลงทองเที่ยว
ชายฝั่งทะเล ซึ่งไดรับการปูองกันและแกไขท้ังระบบ และการมีนโยบายชายฝั่งแบบบูรณาการอยางเป็นองคแรวม 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตรแ ๕ ขอ ๒) 
 ๕) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเป็นเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง โดยการสงวนรักษา อนุรักษแ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณแ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน (ยุทธศาสตรแชาติ 
๒๐ ปี ยุทธศาสตรแ ๕ ขอ ๔ : ๖) 
 ๖) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยการเสริมสรางและพัฒนา ขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางของภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การคาและการลงทุน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ              
แผน ๑๒ ขอ ๔.๓) 
 ๗) พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว โปรแกรมทองเที่ยวที่หลากหลายตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ไดทุกกลุม การยกระดับกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเดิม และการสรางกิจกรรมสงเสริมการ ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ
ขนาดใหญ การพัฒนาโครงขายคมนาคมที่มีมาตรฐานเพ่ือเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวชายแดน เขาสูจังหวัดปัตตานี 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งบุคลากรดานการทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และ
เครือขายชุมชนทองเที่ยว (แผนพัฒนาภาคใตชายแดน ยุทธศาสตรแ ๒ ขอ ๒, ๓, ๔) 
 ๘) สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และเมืองทองเที่ยวชายแดน โดยการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการที่ไดมาตรฐาน พัฒนากิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
(Event) ที่หลากหลายและเป็นอัตลักษณแของพ้ืนที่ (ยุทธศาสตรแกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน/ยุทธศาสตรแ ๓) 
 ๙) การสรางสิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวใหม พรอมทั้งการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา ที่มี
ความพรอมเชิงพ้ืนที่ อาทิ ไตรกีฬา วิ่งมาราธอน วิ่งเทลทั้งในรูปแบบกีฬาในประเทศและระดับนานาชาติ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ 
“การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  

 

๑. เปูาหมาย 
๑) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณแเพ่ิมข้ึน ปัญหาดานสิ่งแวดลอมลดลง 

๒) ชุมชน/หมูบานเขมแข็ง ทองถิ่นนาอยู ประชาชนมีสวนรวม 

๓) ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพดี มีความม่ันคงในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) จํานวนของหมูบาน

ชุมชนที่เพิ่มขึ้นที่มีการ

บริหารจัดการและใช

ประโยชนแดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๓๘.๘ สนงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
จังหวัด
ปัตตานี 

๒) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

พื้นที่ปุาไม 

๙ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ สนงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม
จังหวัด
ปัตตานี 

๓) รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

ชุมชนที่สามารถบริหาร

จัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ได 

๓๒ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๔๕ สนง.ปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัด
ปัตตานี 

๔) รอยละของระดับ

ความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวที่ผาน

เกณฑแมาตรฐาน 

๑๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๗๐ สนง.พัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษยแ 
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ตัวชี้วัด ผลงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย (พ.ศ.) พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๕) รอยละของเด็ก

ปฐมวัย ๔ ชวงอายุ 

(๙,๑๘,๓๐,๔๒ เดือน)  

มีพัฒนาการสมวัย 

๗๙.๓๙ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง.
สาธารณสุข
จังหวัด
ปัตตานี 

๖) ระดับคาคะแนน

เฉลี่ยของผลสอบ ONET

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔๒ ๔๕ ๔๘ ๕๑ ๕๔ ๕๗ ๕๑ สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปัตตานี 

๗) รอยละของระดับความ

พึงพอใจของประชาชนตอ

บริการของรัฐ 

๘๑.๗๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ สนง. สถิติ
จังหวัด
ปัตตานี 

 

๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะหแขอมูลดานสังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สามารถจัดลําดับความสําคัญของ

กลยุทธแ และกําหนดกลยุทธแตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 

๑) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปุาต้นน้้า นิเวศน์ทางทะเล และพัฒนาแหล่งทรัพยากร
รองรับการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมฮาลาล และอาหารฮาลาล  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การสรางการเติบโตของจังหวัดปัตตานีบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือใหบรรลุ
เปูาหมายที่สําคัญในการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาตทิี่
เสื่อมโทรม การบริหารจัดการการเติบโตในทุกมิติของจังหวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจ จาก
ฐานชีวภาพ 
  - การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว โดยการอนุรักษแและฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษแและฟ้ืนฟูแมน้ําปัตตานี แมน้ําสายบุรี พรอมทั้งการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดลอมในชุมชน การสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป็นเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมีใหเพ่ิมมาก
ขึ้นอยางตอเนื่อง (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 
  - การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดยการเพ่ิมมูลคา ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพทางทะเล การปรับปรุงฟื้นฟูสรางใหมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลของปัตตานี โดยเฉพาะอําเภอสายบุรี อําเภอ
หนองจิก และอําเภอปะนาเระ การฟ้ืนฟูชายหาดตามแนวอาวปัตตานีโดยเฉพาะอําเภอยะหริ่ง พรอมทั้งพัฒนาและ
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เพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม การเก็บขยะทางทะเล การสรางที่อยูปลา เป็นตน 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 
 ๒) การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดยการปรับตัวเพ่ือลด

ความสูญเสียและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่สงผลตอสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการ

แกปัญหาน้ําเค็มรุกพ้ืนที่การเกษตรปากคลองตุยงและในพื้นที่เสี่ยงในชายฝั่งตลอดชายฝั่งทะเลของจังหวัดปัตตานี  

(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 

 ๓) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอําเภอหนองจิก โดยมุงเนนการจัดทําแผนผังภูมิเวศพ้ืนที่

อุตสาหกรรม การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตรทั้ง

ระบบของจังหวัดปัตตานี การสงวนรักษา อนุรักษแ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอัตลักษณแและวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น

ชาวประมงพ้ืนบานใหอยูบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน (ยุทธศาสตรแการพัฒนาภาคใตชายแดน 

และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 

 ๔) การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอมเพ่ือรองรับการเกษตร  โดยการ

สรางใหมฐานทรัพยากรแหลงน้ํา ฝายชะลอน้ําสรางระบบปูองกันน้ําทวม และสรางระบบกระจายน้ําใหมเพ่ือ

การเกษตรอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรเปูาหมายทางเศรษฐกิจ เกษตรแปลงใหญ(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี แผน

เศรษฐกิจฯฉบับที่ ๑๒ และบริบทของจังหวัดปัตตานี) 

 ๕) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหลงทองเที่ยว ชายฝั่งทะเลไดรับการปูองกันและแกไขท้ังระบบ และมี

นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอยางเป็นองคแรวม (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 

๒) สร้างมาตรการรองรับปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อน    
ลดภัยคุกคามทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนาระบบเตรียมความพรอมแหงชาติ และการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ  
และการพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจงเตือน ปูองกัน แกไขปัญหาภัยพิบัติอยางเป็น
รูปธรรม (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี)  
 ๒) การปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง การรุกล้ําของน้ําเค็ม การเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง จากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยแสินที่เกิดจากสาธารณภัย (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปีแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)  
 ๓) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ โดยเฉพาะน้ําทวมในพื้นที่ทวมซ้ําซาก และพ้ืนที่
เศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด เชน ตําบลปะกาฮะรัง ตําบลรูสะมิแล ตําบลตะบิ้ง เป็นตน พรอมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือการบริหารจัดการภัยคุกคามทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปัญหาภัยพิบัติ ทาง



๑๕๒ 
 

ธรรมชาติดวยเทคโนโลยีดิจทัลที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเกษตรและมิติดานอื่นๆ ของจังหวัด  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)  
 ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกปัญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒)  
 ๕) การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ํา การปรับปรุงแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติใหมีความสะอาดสําหรับใชในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะการสรางความมั่นคง ใน
การไดรับน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอและปลอดภัยในชุมชน (แผนพัฒนาภาคใต) 
 ๖) การแกไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ประสบภัยซ้ําซาก เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
สามารถบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติดวยตนเอง (ปัญหาความเดือดรอนของพ้ืนที่) 

๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางคุณธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์ที่ดีงามบน
ความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ย่ังยืน   

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝั่งคานิยมและ
วัฒนธรรมที่พ่ึงประสงคแ โดย (๑) การปลูกฝังคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตยแ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสรางความ
เขมแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเป็นฐาน (๕) การสรางคานิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงคแจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งคานิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยมุงสรางและ
พัฒนาจังหวัดปัตตานีใหเป็นจังหวัดจิตอาสา เราทําดีดวยหัวใจ ที่มีในทุกหมูบานทั่วทั้งจังหวัดและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตจิตอาสาประจําถิ่นท่ีเขมแข็ง (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๒) สรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสรางความเขาใจและการยอมรับในการอยู
รวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข และรักษาอัตลักษณแวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สรางเครือขายความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่น (แผนยุทธศาสตรแจังหวัดชายแดนใต) 
 ๓) การสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมจากประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงการทองเที่ยว และการ
พัฒนาตอยอดนวัตวิถีในชุมชนของจังหวัดปัตตานีใหสามารถรักษาอัตลักษณแที่ดีงามบนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนและเชื่อมโยงการทองเที่ยวของชุมชน (บริบทความตองการของพ้ืนที่) 
 ๔) สงเสริมการอนุรักษแและสรางคุณคาของอัตลักษณแประเพณีประจําถิ่นทั้งดานการแตงกาย  
(ชุดบานง ชุดกูรง ชุดตะโละบลางอ) อาหารถิ่น (ขาวยํา นาซิดาแก ไกฆอและ เป็นตน) ภาษา (พิเทน ปะนาเระ) และ
วิถีชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับการสรางงานอาชีพ รายได และการทองเที่ยว (บริบทความตองการของพ้ืนที่) 
 
 

 



๑๕๓ 
 

๔) สร้างเสริมสุขภาพประชาชนพัฒนาทั่วทุกชุมชน หมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม พร้อม
ยกระดับการบริการสุขภาพรองรับการพัฒนาเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) สรางความเป็นธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย กลุมดอยโอกาส  

(คนพิการ คนสูงอายุ คนยากจน ผูปุวยเอดสแ ผูพนโทษ คนเรรอน/ขอทาน ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณแความ
ไมสงบฯ ฯลฯ) (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๒) เสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองในกลุมเปูาหมาย แมและเด็ก เพื่อลดปัญหาแมตายและเด็ก
พัฒนาการไมผานเกณฑแ (ยุทธศาสตรแ จชต.) 
 ๓) เสริมสรางสุขภาพจิตแกประชาชนในกลุมเสี่ยง ผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแความไมสงบให
ไดรับการเยียวยาทั่วถึงตอเนื่องจนมีภาวะปกติสุข พรอมทั้งระดมพลังภาคีทุกภาคสวนรวมแกปัญหาการเจ็บปุวย 
ปุวยตาย ในโรคสําคัญของจังหวัด (บริบทพื้นที)่ 
 ๔) เสริมสรางพลังทางสังคม โดยสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และประชาชน (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๕) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอ
สังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (แผนชาติ ๒๐ ปี) 

๕) สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้า เติมเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองโดย
การมีส่วนร่วม ยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การสรางความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ํา ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นท่ีหางไกลการจัดสรรที่ดินทํากิน 
สนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้ง
กระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสรางชุมชน
เขมแข็งใหเป็นพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชนแจากการพัฒนา โดยสงเสริม
การประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยแฝึกอาชีพชุมชน สงเสริมให ชุมชนจัดสวัสดิการ
และบริการในชุมชน ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทํากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปูาหมาย
สําคัญในการยกระดับรายไดประชากรกลุมรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๒) สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑแชุมชน อาทิ เครื่องแตงการมุสลิม สินคา OTOP โดยใชภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุน
ความรูในออกแบบผลิตภัณฑแ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสรางเอกลักษณแของสินคาสงเสริมการใช
เทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางการตลาด และสนับสนุนการตลาดโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสแ ( e-commerce) 
(แผน จชต.) 
 
 ๓) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสรางโอกาสเศรษฐกิจสําหรับกลุม



๑๕๔ 
 

ตางๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคมผูประกอบการที่ผลิตไดและขายเป็น 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๔) การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปันไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตางๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) สนับสนุน
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) สงเสริมความเสมอ
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคแสังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรคแ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๕) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง              
(๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภูมิคุมกันทางปัญญาใหกับ
ชุมชน (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 

๖) ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาเมือง ชุมชน สู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ประชาชน 
ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
โดยสรางภูมิคุมกันทางปัญญาใหกับชุมชน ใหประชาขนเขาถึงการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาคุณภาพ  
เพ่ิมบทบาทการศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหประชาชนมีทักษะในการพัฒนา คุณภาพชีวิตไดดวยตนเอง และ
หนุนเสริมการพัฒนาสันติสุขในพ้ืนที่ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี และบริบทของพ้ืนที่) 
 ๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา (เชน อุปกรณแคอมพิวเตอรแ E-book บทเรียนออนไลนแ ( E-learning) หองเรียนเสมือนจริง ( Visual 
Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นตน เพื่อยกระดับการศึกษาขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
หองเรียนในชุมชน พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภทของจังหวัดใหจัด
การศึกษาใหไดมาตรฐาน พัฒนาขีดความสามารถครูและการสรางสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับความจําเป็นและ
บริบทของพ้ืนที่ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี และบริบทของพ้ืนที่) 
 ๓) การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับ       
ผูที่มีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ และสงเสริมนักเรียน/นักศึกษา ที่มีขีดความสามารถในการสรางสรรคแ
นวัตกรรมเพ่ือตอยอดนวัตกรรม (แผนชาติ ๒๐ ปี) 
 ๔) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของผูสูงอายุ ใชผูสูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน
จังหวัด (แผนชาติ ๒๐ ปี) 
 



๑๕๕ 
 

 ๕) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยแ โดยการ
สรางความเป็นอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ และ
การสรางสภาพแวดลอมชุมชนใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต (แผนชาติ ๒๐ ปี) 
 ๖) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ สําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ มุงพัฒนา คน
ปัตตานีใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยี ที่
กระทบตอการใชชีวิตของประชาชนเพื่อใหทุกคนเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (แผนชาติ ๒๐ ปี)  
 ๗) การเสริมสรางพลังทางสังคม โดยสรางสังคมเขมแข็งที่แบงปัน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตางๆ และการรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ             
(แผนชาต ิ๒๐ ปี)  

๗) พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจังหวัด ให้เป็นภาครัฐของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง 
ทันสมัย และธรรมาภิบาล 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) สงเสริมการพัฒนาการบริการของหนวยงานรัฐในจังหวัดปัตตานีโดยยึดประชาชน เป็นศูนยแกลาง
ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส พัฒนาระบบบริการของรัฐใหไดมาตรฐานสากล 
และเชื่อมโยงการใหบริการสาธารณะผานเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ๒) เสริมสรางการบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรแชาติ ยุทธศาสตรแภาค ยุทธศาสตรแ
จังหวัด และการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง การ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ พรอมทั้งพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล  ที่สะทอน
การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตรแของจังหวัดในทุกระดับ (ยุทธศาสตรแ ๒๐ ปี) 
 ๓) สงเสริมการพัฒนาหนวยงานรัฐของจังหวัดปัตตานีใหมีความทันสมัย สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจและบริการประชาชนดวยระบบดิจิทัล (แผนปฏิรูป) 
 ๔) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเป็นคนดี คนเกง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก      
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเป็นมืออาชีพ ที่มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม เขาใจ เขาถึง การพัฒนาของ
พ้ืนที่อยางแทจริง 
 ๕) เชื่อมโยงระบบขอมูลเพื่อมุงเนนการสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นท่ี (แผนปฏิรูป) 
 ๖) การสรางนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานรองรับการบริการจัดการ ภาครัฐใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (SDGs) 

  
 
 
 
 
  
 



๑๕๖ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ 
“การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม 

 
๑. เปูาหมาย  

๑) ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข และมีความเชื่อม่ันตอรัฐ 
๒) ระบบการคมนาคมขนสงและการโลจิสติกสแรองรับการพัฒนาจังหวัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๒. ตัวช้ีวัด/ค่าเปูาหมายปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

ตัวชี้วัด ผลงานที่
ผ่านมา 

ค่าเปูาหมาย(พ.ศ.) พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑) รอยละของหมูบาน/

ชุมชนเขมแข็งและมีสวน

รวมในการรักษา ความ

ปลอดภัย 

๘๑.๕ ๘๓.๕ ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ๙๐ ๘๗.๒ ที่ทําการ
ปกครอง 
จังหวัดปัตตานี 

๒) รอยละของจํานวน

หมูบาน สีขาว (หมูบาน

ปลอดยาเสพติด) 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๕ ศูนยแอํานวย 
การปูองกัน
และ
ปราบปราม 
ยาเสพติด
จังหวัดปัตตาน ี

๓) อัตราการลดลงของ

คดีความมั่นคงจากความ

ไมสงบเรียบรอย 

๙๕ ๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ๗๐ ๘๐ ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัดปัตตาน ี

๓. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
จากการวิเคราะหแขอมูลดานความม่ันคงและโครงสรางพื้นฐาน สามารถจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธแ  

และกําหนดกลยุทธแตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้ 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

๑) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความม่ันคง ยุติธรรม และมีประชาธิปไตย      
ที่เข้มแข็ง 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การพัฒนารักษาความสงบภายในเพื่อเสริมสรางความสงบเรียบรอยและสันติสุขในจังหวัด โดยการพัฒนา
กลไกท่ีสามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สําคัญของหมูบาน(ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ป)ี 
 ๒) การสรางความเขมแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมโดยการสรางความเขาใจและการยอมรับในการอยู
รวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุขและรักษาอัตลักษณแวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สรางเครือขายความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแล
รักษาความปลอดภัยของชุมชนและทองถิ่น (แผนพัฒนาภาคใตชายแดน)  
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสรางความเป็นธรรมในการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางท่ัวถึง (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๔) การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ
ใหกับผูที่ดอยโอกาส สนับสนุนในการสรางอาชีพรายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ  
รวมทั้งการกระจายบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงในเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนสรางชุมชน
เขมแข็งใหเป็นพลังรวมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชนแจากการพัฒนา (แผนฉบับที่ ๑๒) 
 ๕) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานดานความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิด และอุดมการณแ บนพ้ืนฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยแเป็นประมุข (แผนฉบับที่ ๑๒) 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันปราบปรามและเฝูาระวังภัยคุกคามต่อประชาชนและความม่ันคง
ของจังหวัดด้วยการท้างานแบบบูรณาการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีและคุณภาพบุคลากร 

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) การปูองกันและแกไขปัญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปัญหาเดิมและปูองกันไมให
ปัญหาใหมเกิดข้ึน เนนการกลไกและองคแกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรแจังหวัดปัตตานี ดานความมั่นคงและการพัฒนา
ยกระดับศักยภาพความเขมแข็งคนในชุมชนปัตตานี เพ่ือใหปัตตานีเป็นเมืองปลอดเหตุ พัฒนาพื้นที่สูความสันติสุขที่
ยั่งยืน (แผนยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี บริบทพื้นท่ี) 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของจังหวัดและ
เสริมสรางสังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณแดีเพ่ือความเชื่อมั่นของสังคมและนานาชาติที่มีตอปัตตานี พรอม
ทั้งสรางมาตรการกลไกที่นําไปสูความขัดแยงทางอุดมการณแและความแตกตางทางความคิดทางสังคมใหลดลง 
พรอมทั้งเฝูาระวังปัญหาความไมม่ันคงจากการคามนุษยแในกลุมอุตสาหกรรมการประมง และบริการอ่ืนในพื้นท่ี 
(แผนยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒) 
 ๓) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองคแรวม เพื่อใหกลไกสําคัญตางๆ ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด (แผนยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 



๑๕๘ 
 

 ๔) การปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด โดยพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตามเฝูาระวัง  
แจงเตือน ปูองกัน และแกไขปัญหาความมั่นคงแบบองคแรวมอยางเป็นรูปธรรม (แผนยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 
 ๓) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาการคมนาคมทั้งทางบก 
ทางราง ทางน้้า ทางอากาศ ให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐานเชื่อมโยงจังหวัดกับกลุ่มจังหวัด ประเทศอาเซียน 
และนานาชาติ 
 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ พัฒนาอุตสาหกรรม บริการขนสง และโลจิสติกสแรองรับ
ยุทธศาสตรแสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนใตเพ่ือการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมหนองจิกกับดานชายแดนสุไหงโก-ลก
และเบตง (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี)  
 ๒) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคแกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
เพ่ือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคหนุนเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความม่ันคงสันติสุขในพื้นที่ (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๓) การพัฒนาระบบการคมนาคมและโลจิสติกสแทางน้ํา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมประมงและการเชื่อมโยงการ
ขนสงสินคาของจังหวัดปัตตานีกับพ้ืนที่ระหวางประเทศ พัฒนาทาเทียบของจังหวัดระบบโลจิสติกสแใหไดมาตรฐาน 
 ๔) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ
แหงรัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาของพ้ืนที่ และศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

 ๔) ปรับสภาพแวดล้อมเมือง สร้างภูมิทัศน์ใหม่ ให้มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ทันสมัย เมืองสะอาด  
อนุรักษ์พลังงาน ต้นแบบ Smart City ชายแดนใต้  

 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ 
 ๑) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอ
สังคมผูสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (ยุทธศาสตรแชาติ ๒๐ ปี) 
 ๒) การยกระดับโครงสรางทางกายภาพ สิ่งแวดลอมและภูมิทัศนแเมืองเพ่ือการพัฒนาสูพ้ืนที่แหงความ
ทันสมัยและเป็นสากล ( Smart City) โดยการสงเสริมใหพ้ืนที่มีความพรอมในการเป็นพื้นที่ที่สะอาดและ อนุรักษแ
พลังงาน พ้ืนที่ที่มีความทันสมัยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล พ้ืนที่ที่เป็นอารยะสถาปัตยแ พื้นที่ท่ีมีความสะดวกสบาย  และ
เชื่อมโยงการเดินทางอยางทั่วถึงและปลอดภัย และเป็นพื้นที่ท่ีมีการออกแบบใหมีอัตลักษณแประจําถิ่นปัตตานี  ทั้งนี้ 
กําหนดพ้ืนที่เปูาหมาย ตําบลตันหยงลูโละ ตําบลบาราโหม และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่หลักทาง
เศรษฐกิจ  
 ๓) เตรียมพรอมเมืองสูสังคมดิจิทัล และพัฒนาสูเมืองแหงความทันสมัยดวยเทคโนโลยีเนนการพัฒนา
ศูนยแกลางความเจริญทางเศรษฐกิจจังหวัด สังคมและเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม
เชื่อมโยงพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการดิจิตอล ขอมูล และปัญญาประดิษฐแ (ยุทธศาสตรแ ๒๐ ปี) 

  



 

 

 

 

ส่วนที่ ๓  

บัญชีรายการชุดโครงการ (แบบ จ.๑) 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ จ.๑

พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖5

พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖5
(๖)

ประเดน็การพัฒนา
ที ่๑

๑) ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของมวล
รวมภาคเกษตร

๒) ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของ
จ านวนแปลง/
ฟาร์มทีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐาน
การผลิตทีดี่และ
เหมาะสม (GAP)
 -พชื   -๕๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 20 ๒๐

 -ประมง 5 5 5 5 5 5

๓)ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของมลูค่า
การจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ฮาลาล

๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๕ ๑ ๑.๕๐ 0.68         

๔)ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของการ
สร้างงานอาชพี
แกป่ระชาชนจาก
เกษตร
อตุสาหกรรมใน
ระบบ
ประกนัสังคม
(อตุสาหกรรมพชื
พลังงาน,
อตุสาหกรรมปศุ
สัตว์,
อตุสาหกรรม
ยางพารา)

6 ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๐

๐.๑๕ การสร้างเสริม
เศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็
 จากฐานเกษตร
อตุสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล 
การค้า การบริการ
และการทอ่งเทีย่ว

เปา้หมายการพัฒนาจงัหวดั : เมอืงเกษตรอุตสาหกรรมและผลติภณัฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศเปน็สงัคมพหวุฒันธรรมทีส่นัตสิขุ

แบบฟอรม์การจดัท าแผนพัฒนาจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบบัทบทวน)
จงัหวดัปตัตานี

ค่าเปา้หมาย

ประเดน็การพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตวัชีว้ดั
ของแผนงาน

(๔)

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕
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พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖5

พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖5
(๖)

ค่าเปา้หมาย

ประเดน็การพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตวัชีว้ดั
ของแผนงาน

(๔)

5) ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของ
รายได้จากการ
ทอ่งเทีย่ว

2 ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ประเดน็การพัฒนา
ที ่๒

การพฒันาสังคม 
เสริมสร้างศักยภาพ
คน ชมุชนทีน่า่อยู่
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อดุมสมบรูณ์อยา่ง
ยัง่ยนื

๑)จ านวนของ
หมูบ่า้นทีเ่พิม่ขึน้
ทีม่กีารบริหาร
จดัการและใช้
ประโยชนด้์าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม

๓๕ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๓๘.๘

๒)ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของพืน้ที่
ปา่ไม้

๑ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕

๓)ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของ
ชมุชนทีส่ามารถ
บริหารจดัการ
ภยัพบิติัทีเ่กดิขึน้
ในพืน้ทีไ่ด้

๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๔๕

4)ร้อยละของ
ความเขม้แขง็
ของสถาบนั
ครอบครัวทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

๕๐.๐๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๗๐

5) ร้อยละของ
เด็กปฐมวยั 4 
ชว่งอาย ุ
(9,18,30,42 
เดือน มี
พฒันาการสมวยั)

๘๕.๐๐ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕
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พ.ศ.
๒๕๖๑
(๕)

พ.ศ.
๒๕๖๒

พ.ศ.
๒๕๖๓

พ.ศ.
๒๕๖๔

พ.ศ.
๒๕๖5

พ.ศ.
๒๕๖๑-
๒๕๖5
(๖)

ค่าเปา้หมาย

ประเดน็การพัฒนา
(๒)

แผนงาน
(๓)

ตวัชีว้ดั
ของแผนงาน

(๔)

6) ระดับค่า
คะแนนเฉล่ียของ
ผลสอบ onet 
ชัน้มธัยมศึกษาปี
ที ่3

๔๕.๐๐ ๔๘ ๕๑ ๕๔ ๕๗ ๕๑

7) ร้อยละของ
ระดับความพงึ
พอใจของ
ประชาชนต่อ
บริการของรัฐ

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

ประเดน็การพัฒนา
ที ่๓

 การเสริมสร้าง
ความมัน่คง พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
และเชือ่มโยงการ
คมนาคม

๑)ร้อยละของ
หมูบ่า้น/ชมุชน
เขม้แขง็และมี
ส่วนร่วมในการ
รักษา ความ
ปลอดภยั

    83.5 ๘๕.๕ ๘๗.๕ ๘๙.๕ ๙๐          87.2

๒)ร้อยละของ
จ านวนหมูบ่า้นสี
ขาว (หมูบ่า้น
ปลอดยาเสพติด)

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๘๕

๓)อตัราการ
ลดลงของคดี
ความมัน่คงจาก
ความไมส่งบ
เรียบร้อย

๙๐ ๘๕ ๘๐ ๗๕ ๗๐ ๘๐
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

ประเด็นการพัฒนาที ่๑
1. โครงการขยายผล
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

1 2 ศูนย์
ประสานงาน

โครงการ
อนั

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ

จังหวัดปัตตานี

๘,๖๙๔,๐๐๐ ๘,๖๙๔,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.1 ขยาย
ผลโครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวันตาม
พระราชด าริและเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1 2 ศูนย์
ประสานงาน

โครงการ
อนั

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ

จังหวัดปัตตานี

1,351,000      1,351,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.2 บริหาร
จัดการศูนยป์ระสานงาน
โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

1 2 ศูนย์
ประสานงาน

โครงการ
อนั

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ

จังหวัดปัตตานี

5,471,300      5,471,300     

กจิกรรมหลักที่ 1.3 
เสริมสร้างการเรียนรู้และ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
จังหวัดปัตตานีในระดับ
โรงเรียน

1 2 ศูนย์
ประสานงาน

โครงการ
อนั

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ

จังหวัดปัตตานี

1,413,600      1,413,600     

กจิกรรมหลักที่ 1.4 สืบสาน
ภูมิปัญญา พัฒนาด้านการ
ผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สมาชิกศูนยศิ์ลปาชีพกลุ่ม
ทอผ้าบ้านตรัง หมู่ที่ 2 
ต าบลตรัง อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตานี

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี

458,100         458,100        

2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจรองรับเมือง
เกษตรอุตสาหกรรม

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

17,511,700    17,511,700   

กจิกรรมหลักที่ 2.1 พัฒนา
ศักยภาพการผลิตขา้ว

1 2 สถานีพัฒนา
ที่ดินปัตตานี

2,634,800      2,634,800     

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11)
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 2.๒ พัฒนา
ศักยภาพการผลิตยางพารา

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

922,000         922,000        

กจิกรรมหลักที่ 2.3 พัฒนา
ศักยภาพการผลิตปาล์มน  ามัน

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

5,600,100      5,600,100     

กจิกรรมหลักที่ 2.4 พัฒนา
ศักยภาพการผลิตมะพร้าว

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

4,389,600      4,389,600     

กจิกรรมหลักที่ 2.5 พัฒนา
ศักยภาพการผลิตไม้ผล

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

3,465,200      3,465,200     

กจิกรรมหลักที่ 2.6. จัดงาน
แสดงสินค้าผลผลิต
การเกษตรจังหวัดปัตตานี

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

500,000         500,000        

3. โครงการเพ่ิมผลผลิตปศุ
สัตว์อุตสาหกรรม 
ปศุสัตว์ก้าวหน้าครบวงจร

1 2 ส านักงาน
ปศุสัตว์

จังหวัดปัตตานี

15,373,300    15,373,300   

กจิกรรมหลักที่ 3.1. 
ส่งเสริมการเลี ยงแพะนม 
เพือ่พัฒนาเครือขา่ยและเพิม่
รายได้ในครัวเรือน

1 2 ส านักงาน
ปศุสัตว์

จังหวัดปัตตานี

2,200,600      2,200,600     

กจิกรรมหลักที่ 3.2. เพิม่
ฐานการผลิตแพะเนื อ เพือ่
พัฒนาตลาดกลางปศุสัตว์สู่
ความยั่งยนืกา้วหน้าอยา่ง
ครบวงจร

1 2 ส านักงาน
ปศุสัตว์

จังหวัดปัตตานี

6,437,500      6,437,500     

กจิกรรมหลักที่ 3.3. พัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิม่ฐาน
การผลิตสัตว์ปีก เพือ่รองรับ
อตุสาหกรรมฮาลาล

1 2 ส านักงาน
ปศุสัตว์

จังหวัดปัตตานี

6,735,200      6,735,200     

4. โครงการส่งเสริมกระตุ้น
เศรษฐกิจตลาดกลางปศุ
สัตว์จงัหวัดชายแดนภาคใต้

1 2 ส านักงาน
ปศุสัตว์

จังหวัดปัตตานี

1,791,300      1,791,300     

กจิกรรมหลักที่ 4.1. จัด
ประกวดปศุสัตว์กระตุ้น
การตลาดกลางปศุสัตว์  

1 2 ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัด

ปัตตานี

1,470,000      1,470,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 4.2. จัด
ประกวดสินค้าเกษตรกระตุ้น
การตลาดกลางปศุสัตว์

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

321,300         321,300        

5. โครงการงานแสดง
สินค้าและการ
ประชุมสัมมนานานาชาติ
ด้าน
ฮาลาล 2563 (World 
Halal Expo 2020) 
จงัหวัดปัตตานี

1 2 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

10,000,000    10,000,000   

กจิกรรมหลักที่ 5.1. พัฒนา
 บ่มเพาะ และคัดสรรกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เกษตรฮาลาล 
   
    

1 2 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

2,014,600      2,014,600     

กจิกรรมหลักที่ 5.2. จัด
แสดงสินค้าและประชุม
นานาชาติด้านฮาลาล 2563
 (World Halal Expo 
2020) จ.ปัตตานี

1 2 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

5,900,400      5,900,400     

กจิกรรมหลักที่ 5.3. จับคู่
ธุรกจิ (Business Matching)

1 2 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

120,000         120,000        

กจิกรรมหลักที่ 5.4. 
เชื่อมโยงตลาดสินค้าฮาลาล
ชายแดนใต้ สู่ตลาดโลก

1 2 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

1,965,000      1,965,000     

6. โครงการพัฒนาแรงงาน
คุณภาพรองรับ
อุตสาหกรรมอาหาร 
การค้าและการบริการ
มาตรฐานฮาลาล

1 2 สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
23 ปัตตานี

1,600,000      1,600,000     

กจิกรรมหลักที่ 6.1. พัฒนา
แรงงานคุณภาพรองรับ
อตุสาหกรรมอาหาร การค้า
และการบริการมาตรฐานฮา
ลาล

1 2 สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
23 ปัตตานี

1,600,000      1,600,000     

7. โครงการจดัหาตลาดเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าฮาลาล

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์

จังหวัดปัตตานี

๔,๙๗๘,๗๐๐ 4,978,700     

164



แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 7.1. การจัด
งานแสดงสินค้าและเจรจา
การค้า ณ ห้างสรรพสินค้า
ในภูมิภาคอื่น

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์

จังหวัดปัตตานี

2,991,230      2,991,230     

กจิกรรมหลักที่ 7.2. ติดตาม
และประเมินผล

1 2 ส านักงาน
พาณิชย์

จังหวัดปัตตานี

๘,๗๗๐ 8,770            

กจิกรรมหลักที่ 7.3 จัด
มหกรรมแสดงสินค้า OTOP
 และของดีจังหวัดปัตตานี

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี

๑,๙๗๘,๗๐๐ 1,978,700     

8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ว
จงัหวัดปัตตานี

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

32,197,000    32,197,000   

กจิกรรมหลักที่ 8. 1. สร้าง
กลไกในการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นแกน่ักลงทุน
 คู่ค้าและนักท่องเที่ยว 1

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,084,000      2,084,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.1.1. 
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ปัตตานีเชิงรุก "Insight 
Pattani, Inlove Pattani"

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

1,000,000      1,000,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.1.2. 
ค่าใช้จ่ายในจัดท าสกู๊ปประ
ชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ปัตตานีผ่านส่ือนิตยสารสาย
การบิน จ านวน 2 สายการ
บิน

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

600,000         600,000        

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.1.3. 
ค่าจ้างเหมาเอกชน
ด าเนินงานเกี่ยวกบัการ
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
และส่งเสริมเมืองแห่งการค้า
และการลงทุน

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

484,000         484,000        

กจิกรรมหลักที่ 8.2. พัฒนา
ศักยภาพสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วัฒนธรรมของจังหวัดเพือ่
รองรับและเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

15,987,000    15,987,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.2.1 งาน
มหกรรมท่องเที่ยวของดี
เมืองตานี ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,525,000      2,525,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.2.2 จัด
งานมหกรรมท่องเที่ยว
สายน  าปัตตานี : Pattani 
Water Festival  
 ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

5,000,000      5,000,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.2.3 การ
แขง่ขนั “ปัตตานีมาราธอน 
2563 : Pattani 
Marathon 2020”

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

1,862,000      1,862,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.2.4 การ
แขง่ขนัฟุตบอลระดับ
เยาวชนอายไุม่เกนิ ๑7 ปี 
“Pattani League 2020”

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

4,100,000      4,100,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.2.5 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงกฬีา
จังหวัดปัตตานี

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,500,000      2,500,000     

กจิกรรมหลักที่ 8.3. 
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ตลาดท่องเที่ยวเดิม เพิม่
ตลาดท่องเที่ยวใหม่ รองรับ
การขยายตัวของการท่องเที่ยว

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,250,000      2,250,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.3.1 
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ตลาดท่องเที่ยวเดิม และเพิม่
ตลาดท่องเที่ยวใหม่  
(2,250,000 บาท)

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,250,000      2,250,000     

กจิกรรมหลักที่ 8.4. พัฒนา
ศักยภาพเทศกาลงาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพือ่ความสันติสุข และรองรับ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต้

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

11,876,000    11,876,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๑. จัด
โครงการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา เพือ่
แกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (งานประเพณีชักพระ
โคกโพธิ์ ครั งที่ 70 และ
มหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”) ที่ว่า
การอ าเภอโคกโพธิ์ ต.โคก
โพธิ์ อ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานี 

1 2 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอโคกโพธิ์

1,926,000      1,926,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๒. 
ค่าจ้างจัดงานเทศกาล
สมโภชศาลเจ้าเล่าเอี๊ยะกง 
ต.ตะลุบัน อ.สายบุรีจ.ปัตตานี

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

250,000         250,000        

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๓. 
ค่าจ้างจัดงานเทศกาล 
“มหาสงกรานต์ อิ่มบุญ อิ่ม
ใจ ไปสรงน  าหลวงปูท่วดที่
วัดช้างให้” ณ วัดช้างให้ อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

250,000         250,000        

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๔. 
ค่าจ้างจัดกจิกรรมส่งเสริม 
“เทศกาลรอมฎอน เดือน
แห่งศรัทธาสันติสุข” 
สนับสนุนงบประมาณให้
อ าเภอด าเนินการ(โดยจัดสรร
ให้ตามจ านวนต าบล 
30,000 บาท x 115 
ต าบล = 3,450,000 บาท)

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

3,450,000      3,450,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๕. 
ค่าจ้างจัดกจิกรรมส่งเสริม 
“เทศกาลฮารีรายอ 
ช่วงเวลาแห่งความสุขและ
มิตรภาพ”สนับสนุน
งบประมาณด าเนินการ 
อ าเภอละ 200,000 บาท

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

2,400,000      2,400,000     

กจิกรรมยอ่ยที่ 8.4.๖. 
กจิกรรมส่งเสริมเทศกาล 
งานประเพณี กจิกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับอ าเภอ “๑ 
อ าเภอ ๑ เทศกาลส่งเสริม
ท่องเที่ยว” สนับสนุน
งบประมาณด าเนินการ 
อ าเภอละ 300,000 บาท 

1 2 ส านักงาน
ท่องเที่ยวและ
กฬีาจังหวัด

ปัตตานี

3,600,000      3,600,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

9. โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ผลผลิตสัตว์น  าเพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่ประมงพื นบ้าน
และแก้ไขปัญหาประมง

1 2 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ปัตตานี

14,940,000    14,940,000   

กจิกรรมหลักที่ 9.1. 
ส่งเสริมฟืน้ฟูและอนุรักษ์
พันธุ์ปูม้าจังหวัดปัตตานี      
         

1 2 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ปัตตานี

1,232,400      1,232,400     

กจิกรรม 9.2. จัดท าและ
วางซั งเชือกเพือ่อนุรักษ์และ
ฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

1 2 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ปัตตานี

860,000         860,000        

กจิกรรมที่ 9.3. การ
ยกระดับการเพาะเลี ยงปลา
สลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม

1 2 ศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี ยง
สัตว์น  าจืด
ปัตตานี

497,600         497,600        

กจิกรรมที่ 9.4. การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก,กุ้งผง

1 2 ศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาการ
เพาะเลี ยง
สัตว์น  าจืด
ปัตตานี

2,619,100      2,619,100     

กจิกรรมที่ 9.5. การสร้าง
เขตอนุรักษ์สัตว์น  าในชุมชน

1 2 หน่วยป้องกนั
และ

ปราบปราม
ประมงทะเล

ปัตตานี

130,900         130,900        

กจิกรรมที่ 9.6.กจิกรรม
ปรับปรุงเรือประมงประเภท
เคร่ืองมืออวนล้อมจับเพือ่ลด
แรงงานโดยใช้เทคโนโลย 
และเคร่ืองมือทุ่นแรงที่
เหมาะสม

1 2 ส านักงาน
ประมงจังหวัด

ปัตตานี

9,600,000      9,600,000     

10. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการเพ่ือขยาย
การตลาด และการลงทุน

1 2 ส านักงาน
อตุสาหกรรม

จังหวัดปัตตานี

๒,๗๒๘,๘๐๐ ๒,๗๒๘,๘๐๐

กจิกรรมหลักที่ 10.1 
กจิกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการรายเดิมโดย
การสร้างนักวินิจฉยัมืออาชีพ
ของส่วนราชการ

1 2 ส านักงาน
อตุสาหกรรม

จังหวัดปัตตานี

๒,๑๗๒,๐๐๐ ๒,๑๗๒,๐๐๐
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 10.2. 
ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกจิ
รายใหม่ (Start up) 

1 2 ส านักงาน
อตุสาหกรรม

จังหวัดปัตตานี

๕๕๖,๘๐๐ ๕๕๖,๘๐๐

11. โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถจดัการ
ครัวเรือนยากจนในการ
จดัการชีวิตตนเองได้อยา่ง
ยั่งยนื

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี

๑๐,๓๘๘,๖๐๐ ๑๐,๓๘๘,๖๐๐

กจิกรรมหลักที่ 11.1. 
ส่งเสริมและสนับสนุน
ครัวเรือนยากจนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง จ านวน ๑,๐๐๐ 
ครัวเรือน

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 11.2. 
มหกรรมแสดงผลงาน
ครัวเรือนยากจนจังหวัด
ปัตตานี ๑ ครั ง
ระดับจังหวัด

1 2 ส านักงาน
พัฒนาชุมชน

จังหวัดปัตตานี

๓๘๘,๖๐๐ ๓๘๘,๖๐๐

12 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการใช้
พื นทีก่ารเกษตรในเขต
ชลประทาน

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

19,074,100    19,074,100   

กจิกรรมหลักที่ 12.1. 
กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตขา้วในเขต
ชลประทาน

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

16,074,100    16,074,100   

กจิกรรมหลักที่ 12.๒. 
กจิกรรมเพิม่ประสิทธิภาพ
ระบบน  าในสวนไม้ผล

1 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัด

ปัตตานี

3,000,000      3,000,000     

13. โครงการส่งเสริม
สถาบันเกษตรกรเป็น
องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทีเ่ข้มแข็ง

1 2 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดปัตตานี

2,451,800      2,451,800     

กจิกรรมหลักที่ 13.1. การ
อบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการตลาด

1 2 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดปัตตานี

159,800         159,800        

กจิกรรมหลักที่ 13.2. 
สนับสนุนอปุกรณ์เพือ่
พัฒนาการผลิตและ
การตลาดแกส่ถาบันเกษตรกร

1 2 ส านักงาน
สหกรณ์

จังหวัดปัตตานี

2,292,000      2,292,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

14 โครงการไอดอลต้นแบบ
ฮาลาลแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานี

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

150,000         150,000        

กจิกรรมหลักที่ 14.๑ ผลิต
สปอต ประชาสัมพันธ์
โครงการเผยแพร่ผ่านส่ือ
วิทยกุระจายเสียงและส่ือ
โซเซียลมีเดีย

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

48,000           48,000          

กจิกรรมหลักที่ 14.๒ ผลิต 
สารคดีเผยแพร่ผ่านส่ือ
วิทยกุระจายเสียงและส่ือ
โซเชียลมีเดีย

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

56,000           56,000          

กจิกรรมหลักที่ 14.๓ ผลิต
ขา่วประจ าวัน เผยแพร่ผ่าน
ส่ือวิทยกุระจายเสียงและส่ือ
โซเชียลมีเดีย

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

- -

กจิกรรมหลักที่ 14.๔ ผลิต
รายการ ความยาว 30 นาที 
เผยแพร่ผ่านส่ือ
วิทยกุระจายเสียงและส่ือ
โซเชียลมีเดีย

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

36,000           36,000          

กจิกรรมหลักที่ 14.๕ 
กจิกรรมถา่ยทอดเสียง
รวมทั งผลิตเผยแพร่กจิกรรม
ผ่าน Facebook Page และ
ส่ือโซเชียลมีเดีย

2 2 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย
จังหวัดปัตตานี

10,000           10,000          

15 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตและธุรกจิฮาลาล

2 2 มหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

    13,500,000 13,500,000   

กจิกรรมหลักที่ ๑5.๑ 
กจิกรรมส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานฮาลาล
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2 2 มหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

      1,928,000 1,928,000     

กจิกรรมหลักที่ ๑5.๒ 
กจิกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการฮาลาล

2 2 มหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

      7,393,900 7,393,900     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลัก ๑5.๓ กจิกรรม
เชื่อมโยงตลาดสินค้าฮาลาล
ชายแดนใต้

2 2 มหาวิทยาลัย
สงขลานรินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

      4,178,100 4,178,100     

16 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัประชาชนในเขต
เทศบาล

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบ่อทอง

200,000      200,000        

17. โครงการตลาดประชารัฐ
 ท้องถิ่นสุขใจ เพือ่การ
ท่องเที่ยว

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลยะหร่ิง

4,985,800      4,985,800     

18. โครงการปรับภูมิทัศน์
ปากอา่วแฆแฆ

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลน  าบ่อ

4,000,000      4,000,000     

19. โครงการสนับสนุน
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน  าบ่อ
 (หาดแฆแฆ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลน  าบ่อ

1,000,000      1,000,000     

20. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบักลุ่มอาชีพ3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

200,000   200,000      200,000         200,000      200,000    1,000,000     

21. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

150,000   150,000      150,000         150,000      150,000    750,000        

22. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

100,000   100,000      100,000         100,000      100,000    500,000        

23. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพทางการเกษตร

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

120,000   120,000      120,000         120,000      120,000    600,000        

24. โครงการส่งเสริมพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

50,000     50,000        50,000           50,000        50,000      250,000        

25. โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การปลูกแฝก

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

20,000     20,000        20,000           20,000        20,000      100,000        

26. โครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและพระราช
เสาวนียข์องสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

200,000   200,000      200,000      200,000    800,000        
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

1. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

๑๗,๐๓๓,๐๐๐ ๑๗,๐๓๓,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.1. เมือง
ตานี เมืองคนดี เมืองพหุ
วัฒนธรรม          

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

๓,๗๓๐,๐๐๐ ๓,๗๓๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.2. การจัด
งานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
ปัตตานี 

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

643,000 643,000

กจิกรรมหลักที่ 1.3. ตลาด
นัดศิลปะเมืองตานี

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.4. ปัตตานี
เมืองงามวัฒนธรรม  ๓ วิถี

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

๓,๐๓๐,๐๐๐ ๓,๐๓๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.5. 
เสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรม/ แสง สี เสียง 
ส่ือผสมสายน  าแห่ง
พหุวัฒนธรรม   

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 1.6. การ
ส ารวจคัดสรรเร่ืองเล่าและ
การพัฒนาผู้เล่าเร่ืองเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่ง
สร้างสรรค์

1 2 ส านักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี

1,000,000      1,000,000     

2. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

2,961,200      2,961,200     

กจิกรรมหลักที่ 2.๑. 
มหกรรมรวมพลและ
ประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ระดับ
จังหวัด ประจ าปี 2563 

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

621,300         621,300        

กจิกรรมหลักที่ 2.๒. พัฒนา
ศักยภาพแกนน าชมรม TO 
BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

348,600         348,600        

กจิกรรมหลักที่ 2.๓. พัฒนา
ศักยภาพแกนน าชมรม TO 
BE NUMBER ONE ในชุมชน
 จังหวัดปัตตานี ประจ าปี 
2563

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

153,000         153,000        

ประเด็นการพัฒนาที ่๒
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 2.4. พัฒนา
ศักยภาพแกนน าชมรม TO 
BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ จังหวัด
ปัตตานี

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

82,300           82,300          

กจิกรรมหลักที่ 2.5. เขา้
ร่วมการประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับภาคใต้ ประจ าปี
 2563

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

473,900         473,900        

กจิกรรมหลักที่ 2.6. เขา้
ร่วมการประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2563

1 3 ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี

๑,๒๘๒,๑๐๐ ๑,๒๘๒,๑๐๐

3. โครงการเมืองแห่ง
ฟุตบอล ตามสไตล์ปัตตานี

1 3 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์

วิทยาเขต
ปัตตานี

6,481,500      6,481,500     

กจิกรรมหลักที่ 3.1. 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม
กจิกรรมยอ่ยที่ 3.1.1 
พัฒนาผู้ตัดสินกฬีาฟุตบอล
กจิกรรมยอ่ยที่ 3.1.2 
พัฒนาผู้ฝึกสอนกฬีาฟุตบอล 
(โค้ช)
กจิกรรมยอ่ยที่ 3.1.3 
พัฒนาผู้เล่นกฬีาฟุตบอล 

1 3 มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์
วิทยาเขต
ปัตตานี

6,481,500      6,481,500     

4. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น  าเพ่ือ
การเกษตร บรรเทาภัยแล้ง
และอุทกภัย

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

๕๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 4.1. 
กจิกรรมคันกั นน  าบ้านถนน 
พร้อมอาคารประกอบ ต าบล
ถนน อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

10,000,000    10,000,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมที่ 4.2. ปรับปรุงคู
ส่งน  าดาดคอนกรีต บ้านกู
แบสีรา ต าบลกอล า อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ปากคู
กว้าง ๑.๓๐ เมตร ความลึก 
๐.๕๐ เมตร กน้คูกว้าง 
๐.๓๐ เมตร ทางล าเลียง
กว้าง ๒.๕๐ เมตรอาคาร
ประกอบ๓๕ แห่ง ความยาว
 ๑,๒๐๐ เมตร

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 4.3. 
กจิกรรมคันกั นน  าเค็มคลอง
ยะหร่ิง พร้อมอาคาร
ประกอบ ต าบลตันหยง 
อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

10,000,000    10,000,000   

กจิกรรมหลักที่ 4.4. 
ปรับปรุงคูส่งน  า ทรบ.
บ้านบือแนลาแล หมู่ที่ ๘ 
ต าบลปล่องหอยอ าเภอกะพ้อ
 จังหวัดปัตตานี คูกว้าง 
๐.๖๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ 
เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

15,000,000    15,000,000   

กจิกรรมหลักที่ 4.5. 
กจิกรรมคันกั นน  าบ้านสาบัน
 พร้อมอาคารต าบลสาบัน 
อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

1 5 โครงการ
ชลประทาน

ปัตตานี

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐

5. โครงการปรับปรุงแหล่ง
น  าตามธรรมชาติเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค และรองรับ
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
จงัหวัดปัตตานี
                                 

1 5 ส านักงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

จังหวัดปัตตานี

๔,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 5.1. 
กอ่สร้างคันกั นน  าบ้านท่า
ด่าน หมู่ที่ ๓ ต าบลตะโละกา
โปร์ 
อ าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี
 กว้าง 4.00 ยาว 
2,000.00 ลึก 5.00

1 5 ส านักงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

จังหวัดปัตตานี

4,250,000      4,250,000     

6. โครงการปัตตานีเมือง
น่าอยู่เมืองสีเขียว

1 5 ส านักงาน
จังหวัดปัตตานี

8,099,600      8,099,600     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 6.1. 
กจิกรรมปัตตานี 4.0 สร้าง
เมืองน่าอยู่

1 5 ส านักงาน
จังหวัดปัตตานี

5,840,000 5,840,000

กจิกรรมหลักที่ 6.2. ปัตตานี
เมืองสีเขยีว สร้างเมืองน่าอยู่

1 5 ส านักบริหาร
พื นที่อนุรักษ์ที่

 6 สาขา
ปัตตานี

2,259,600      2,259,600     

7. โครงการสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชน
จงัหวัดปัตตานี

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

7,857,500      7,857,500     

กจิกรรมที่ 7.1. กฬีากรีฑา 
นักเรียน นักศึกษา ต้านภัย
ยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

4,744,500      4,744,500     

กจิกรรมหลักที่ 7.2. ชุมนุม
ลูกเสือจังหวัดปัตตานี

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

3,113,000      3,113,000     

8. โครงการปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่
ศตวรรษที ่21

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

6,200,700      6,200,700     

กจิกรรมหลักที่ 8.1. 
มหกรรมการจัดการความรู้
แบบพลิกโฉมสู่ไทยแลนด์ 4.0

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

2,580,000      2,580,000     

กจิกรรมหลักที่ 8.2. 
นักเรียนนวัตกรรมสู่
ผู้ประกอบการ Young Start
 Up จังหวัดปัตตานี

1 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี

๓,๖๒๐,๗๐๐ ๓,๖๒๐,๗๐๐

9. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาและอนุรักษ์ศูนย์
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ยะหริ่ง 

1 5 ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติป่า
ชายเลยยะ
หร่ิงจังหวัด

ปัตตานี

๓,๒๖๘,๐๐๐ ๓,๒๖๘,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 9.1. 
กจิกรรมปรับปรุงสะพาน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลนยะหร่ิง จังหวัด
ปัตตานี
   - ปรับปรุงสะพานทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติที่มีสภาพเกา่
และช ารุด ขนาด 1.3 เมตร 
ยาว 900 เมตร   

1 5 ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติป่า
ชายเลยยะ
หร่ิงจังหวัด

ปัตตานี

2,968,000 2,968,000
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 9.2. 
กจิกรรมปรับปรุงหอศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี (หอดูนก)
  - ปรับปรุงหอศึกษา
ธรรมชาติ (หอดูนก) ที่มี
สภาพช ารุดทรุดโทรม ความ
สูง 13.25 เมตร 

1 5 ศูนยศึ์กษา
ธรรมชาติป่า
ชายเลยยะ
หร่ิงจังหวัด

ปัตตานี

300,000         300,000        

10. โครงการพัฒนาระบบ
บริการเครือขา่ยงานอนามัย
แม่และเด็กจังหวัดปัตตานี 
เพือ่ลูกเกดิรอดแม่ปลอดภัย 
เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
เติบโตตามวัย สูงใหญ่เต็ม
ศักยภาพ แบบครบวงจร

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

64,471,500    64,471,500   

กจิกรรมหลัก 10.1 พัฒนา
ระบบการดูแลมารดาและ
ทารกในโรงพยาบาลปัตตานี

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

7,432,000      7,432,000     

กจิกรรมหลักที่ 10.2 
พัฒนาขดีความสามารถของ
โรงพยาบาลชุมชนในการ
ดูแลผู้ป่วยทางสูติกรรม

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

30,506,400    30,506,400   

กจิกรรมหลักที่ 10.3 
พัฒนาขดีความสามารถของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในการประเมิน คัด
กรองและส่งต่อหญิงตั งครรภ์
กลุ่มเส่ียง

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

20,010,000    20,010,000   

กจิกรรมหลักที่ 10.4 
พัฒนาระบบการส่งต่อแบบ
ไร้รอยต่อในเครือขา่ยแม่และ
เด็กจังหวัดปัตตานี

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

59,000           59,000          

กจิกรรมหลักที่ 10.5 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้
ให้บริการงานอนามัยแม่และ
เด็กในสถานบริการทุกระดับ

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

222,500         222,500        

กจิกรรมหลักที่ 10.6 
พัฒนารูปแบบการจัดระบบ
บริการแกเ่ด็กปฐมวัยที่มี
คุณภาพ

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

6,241,600      6,241,600     

11. โครงการส่งเสริมสุข
ภาวะชุมชน โดยประชาชน
เพือ่ประชาชนสอดคล้องกบั
บริบทในพื นที่

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

124,847,800    124,847,800   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 11.1 
กอ่สร้างอาคารศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนเมือง4ชั น (คลินิก
หมอครอบครัว รพ.ปัตตานี) 
เป็นอาคาร คสล.4 ฃั น พื นที่
ใช้สอยประมาณ2,170
ตารางเมตร  แปลนเลขที่ 
10847

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

51,399,800    51,399,800   

กจิกรรมหลักที่ 11.2 พัฒนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพต าบลโดยการของบ
ลงทุนจัดซื อครุภัณฑ์
การแพทยเ์พือ่การบริการ
ประชาชนในพื นที่รับผิดชอบ

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จพระ

ยพุราชสายบุรี

73,448,000    73,448,000   

12. โครงการศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียงประจ า
ชุมชน

๒ ๒ วิทยาลัย
เทคโนโลยกีาร

เกษตรและ
ประมงปัตตานี

375,000   375,000      375,000         375,000      1,500,000     

13. โครงการกอ่สร้างซุ้มจุด
ตรวจบนนถนนถาวรและ
ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาน

2 1 กองบังคับการ
ต ารวจภูธร

จังหวัดปัตตานี

12,000,000    12,000,000   

14. โครงการส ารวจ
ภาวะการท างานของ
ประชากร

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

110,100   110,100      110,100         110,100      110,100    550,500        

กจิกรรมหลักที่ 14.๑ ลง
พื นที่เป้าหมายเพือ่เกบ็รวม
รวมขอ้มูล

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

110,100   110,100      110,100         110,100      110,100    550,500        

กจิกรรมหลักที่ 14.๒ จัดท า
รายงานผลการส ารวจฯราย
ไตรมาส

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

- - - - - -

15. โครงการส ารวจ
เศรษฐกจิและสังคมของ
ครัวเรือน

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

91,000     91,000        91,000           91,000        91,000      455,000        

กจิกรรมหลักที่ 15.๑ ลง
พื นที่ส ารวจนพื นที่เป้าหมาย

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

84,000     84,000        84,000           84,000        84,000      420,000        

กจิกรรมหลักที่ 15.๒ จัดท า
รายงานผลการส ารวจฯรายปี

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

7,000       7,000          7,000             7,000          7,000        35,000          
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

16. โครงการส ามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 
๒๕๖๓

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

3,015,000      3,015,000     

กจิกรรมหลักที่ 16.๑ ลง
พื นที่เป้าหมายเพือ่เกบ็รวม
รวมขอ้มูล

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

3,000,000      3,000,000     

กจิกรรมหลักที่ 16.๒ จัดท า
รายงานส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒ ๒ ส านักงาน
สถติิจังหวัด

ปัตตานี

15,000           15,000          

17. โครงการศิลปกรรม
สันติภาพสัญจร

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

      2,000,000 2,000,000     

กจิกรรมหลัก ๑7.๑ การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
สะท้อนความงามอนัเป็น
อตัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

         800,000 800,000        

กจิกรรมหลัก ๑7.๒ จัด
แสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมถา่ยทอด
สัญจรไปยงัภาคต่างๆ 
จ านวน 5 ภาค

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

      1,200,000 1,200,000     

18. โครงการประกวด 
accessories จากส่ิงเหลือใช้
ในสถาบันการศึกษาและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒ ๕ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

         500,000 500,000        

กจิกรรมหลัก ๑8.๑ การ
คัดเลือกผลงานสร้างสรรค์
จากส่ิงเหลือใช้

๒ ๕ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

           20,000 20,000          

กจิกรรมหลัก ๑8.๒ จัด
อบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรม จ านวน 2 รอบ

๒ ๕ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

         200,000 200,000        
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลัก ๑8.3 จัด
แสดงผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมจาก
ส่ิงของเหลือใช้โดยการเดิน
แฟชั่น น าเสนอ 
accessories จากส่ิงเหลือใช้
ในสถาบันการศึกษาและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๒ ๕ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

         280,000 280,000        

19. โครงการ Pattani 
Smart Learning

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

      1,600,000 1,600,000     

กจิกรรมหลัก ๑9.๑ 
กจิกรรมพัฒนาพื นที่แห่งการ
เรียนรู้บนโลกดิจิทัล

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

      1,200,000 1,200,000     

กจิกรรมหลัก ๑9.๒ 
กจิกรรมส่งเสริมพื นที่แห่ง
การเรียนรู้บนโลกดิจิทัล

๒ ๓ มหาวิทยาลัย
สงขลา

นครินทร์วิทยา
เขตปัตตานี

         400,000 400,000        

20. โครงการไอดอลชุมชน
ต้นแบบรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
ยั่งยนื

๒ 5 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

21. โครงการไอดอล ชุมชน
เขม็แขง็ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล

๒ 5 สถานีวิทยุ
กระจาย
เสียงแห่ง

ประเทศไทย

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐

22. โครงการศูนยก์าร
เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื นฐาน
อทุยานการเรียนรู้ปัตตานี

๓ ๓ ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

3,817,000     3,817,000     

23. โครงการการสร้างสระ
ว่ายน  ามาตรฐาน หมู่ที่ 1

๓ ๓ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

8,000,000      8,000,000     

24. โครงการกอ่สร้าง
อาคารอบซาวน่า

๓ ๓ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

3,000,000      3,000,000     

25. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

26. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ทั งในระบบและนอกระบบ
ทุกระดับ

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

27. โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อย
โอกาส

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

28. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐

29. โครงการอดุหนุนพัฒนา
งานสาธาณสุขมูลฐาน

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

30. โครงการอบรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

๓ 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

31. โครงการศึกษาและ
แกไ้ขปัญหาน  าท่วม

๓ 5 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

32. โครงการป้องกนัและ
บรรเทาความเดือดร้อนจาก
ประชาชนที่เกดิจากสา
ธารณภัยต่าง ๆ

๓ 5 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐

ประเด็นการพัฒนาที ่๓

1. โครงการเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านโครงสร้าง
พื นฐานตามแนวทาง
ประชารัฐจงัหวัดปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี

186,064,200    186,064,200   

กจิกรรมหลักที่ 1.1.
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สระน  ากแูบสีรา บ้านกแูบสี
รา หมู่ที่ 4 ต. กอล าอ.ยะรัง
 จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยะรัง

5,850,000      5,850,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.2.
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา้
หมู่บ้านละโพ๊ะ
 หมู่ที่ 3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอแม่ลาน

12,524,000    12,524,000   

กจิกรรมหลักที่ 1.3. 
กจิกรรมปรับปรุงถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ความกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร
 สายมัสยดิเชื่อมหนองแรด  
หมู่ 3 ต าบลท่าด่าน ต าบล
ตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตานี

1 1 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

6,130,000      6,130,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 1.4.
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะ
หะ หมู่ที่ 10
 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.
ปัตตานี
 

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสายบุรี

1,844,000      1,844,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.5.
กจิกรรมกอ่สร้าง
ถนนลาดยางสายหน้าอบต. 
หมู่ที่ 1 ถงึทางเขา้ 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหนองจิก

6,616,900      6,616,900     

กจิกรรมหลักที่ 1.6.
กจิกรรมซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่
 8 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ปัตตานี

3,349,000      3,349,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.7.
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ชลประทาน หมู่ที่ ๑,2 ต.
ตะบิ ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสายบุรี

7,410,000      7,410,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.8. 
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ตันหยง หมู่ที่ 3 
ต.ม่วงเตี ย อ.แม่ลาน จ.
ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอแม่ลาน

9,560,000      9,560,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.9. 
กจิกรรมกอ่สร้าง
ถนนลาดยางชนิดผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติก
 หมู่ที่ 5 บ้านกแูบกแีย  อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหนองจิก

3,276,400      3,276,400     

กจิกรรมหลักที่ 1.10. 
กจิกรรมซ่อมแซมสะพาน
ขา้มคลอง D2 ต.ป่าไร่ ม.5 
จ านวน 2 แห่ง

1 1 โครงการส่ง
น  าและ

บ ารุงรักษา
ปัตตานี

7,440,000      7,440,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.11. 
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายแบ
หะ หมู่ที่ 2
 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง 
จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยะหร่ิง

1,400,000      1,400,000     

181



แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 1.12. 
กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน  า
 คสล. ถนนบ่อทอง – ควน
คูหา ทางไปสุสานจีน อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหนองจิก

10,524,000    10,524,000   

กจิกรรมหลักที่ 1.13. 
กจิกรรมปรับปรุงแหล่งน  า
เพือ่แกไ้ขปัญหาน  าท่วมและ
เพือ่ส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่
 7 ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง
ปัตตานี จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ปัตตานี

2,050,000      2,050,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.14.
กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน  า
 คสล. สายบ่อทอง – ยะรัง 
ทั งสองฝ่ัง
 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหนองจิก

47,732,900    47,732,900   

กจิกรรมหลักที่ 1.15. 
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อบต.บาราโหม เชื่อมต่อ
ต าบลตันหยงลุโละ หมู่ที่ 2 
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ปัตตานี

1,700,000      1,700,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.16. 
กจิกรรมปรับปรุงแหล่งน  า
เพือ่แกไ้ขปัญหาน  าท่วมและ
เพือ่ส่งเสริมการเกษตร 
บ้านจือโร๊ะ  หมู่ที่ 6 ต.บานา
 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ปัตตานี

338,000         338,000        

กจิกรรมหลักที่ 1.17. 
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายบ้านลูกา บ้านบือแนกื
อบง หมู่ที่ 3 ต.ประจันอ.ยะ
รัง จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยะรัง

6,000,000      6,000,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.18. 
กจิกรรมขดุลอกสายตุเวาะ -
 บางเกา่ หมืที่2 และหมู่ที่ 4
 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.
ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสายบุรี

2,422,000      2,422,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.19. 
กจิกรรมกอ่สร้าง
ถนนลาดยางริมคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 
9,8,7,6,3 และหมู่ที่ 5 อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอหนองจิก

14,320,000    14,320,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 1.20. 
กจิกรรมกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เจาะกอืบง – ชลประทาน 
บ้านเจาะกอืบง หมู่ที่ 3 ต.
กอล า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยะรัง

2,355,000      2,355,000     

กจิกรรมหลักที่ 1.21. 
กจิกรรมขดุลอกคลองกอตอ 
(ช่วงตะบิ งรูโบ๊ะ – จลาโก) 
หมู่ที่ 3,4 และ 6 ต.
มะนังดาล า อ.สายบุรี จ.
ปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอสายบุรี

17,222,000    17,222,000   

กจิกรรมหลักที่ 1.22. 
กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สานสะ
โหร่ง - สถานีต ารวตภูธรโสร่ง
 หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม
 อ.ยะรัง

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอยะรัง

16,000,000    16,000,000   

2. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จงัหวัดปัตตานี

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

35,817,000      35,817,000     

กจิกรรมหลักที่ 2.๑. 
ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยา
เสพติด

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

123,200         123,200        

กจิกรรมหลักที่ 2.2.บรรยาย
ให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักพิษภัยยาเสพติด
และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

220,000         220,000        

กจิกรรมหลักที่ 2.3. เปิด
ลานการแสดงกจิกรรมด้าน
ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมต้าน
ภัยยาเสพติด จังหวัดปัตตานี

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

1,080,000      1,080,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 2.4.จัด
อบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพสถาบันศึกษา
ปอเนาะ 
น าร่อง 

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

104,200         104,200        

กจิกรรมหลักที่ 2.5. การจัด
กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

196,400         196,400        

กจิกรรมหลักที่ 2.6.
สนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ของชุดปฎิบัติการร่วมออก
ปฏิบัติหน้าที่ส ารวจ ค้นหา 
ผู้ค้า และผู้ป่วยยาเสพติด 
การติดตาม ดูแลผู้ป่วยที่ผ่าน
การบ าบัดยาเสพติดจากทุก
ระบบ

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

4,270,800      4,270,800     

กจิกรรมหลักที่ 2.7.
สนับสนุนเป็นค่าชุด
ปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย ใน
การปราบปรามผู้ค้ายาเสพ
ติด ในทุกอ าเภอ

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

1,534,900      1,534,900     

กจิกรรมหลักที่ 2.8. การจัด
ค่ายพักพิงเพือ่การบ าบัด 
(Camp 35 )

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

14,049,800    14,049,800   

กจิกรรมหลักที่ 2.9.
สนับสนุนค่าประกอบเลี ยง
ให้กบั ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ที่
ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพ
ติด จากระบบค่ายพักพิง

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

5,530,000      5,530,000     

กจิกรรมหลักที่ 2.10.
ฝึกอบรมวิชาชีพพร้อมมอบ
วัสดุอปุกรณ์ ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ แกผู้่ผ่าน
การบ าบัดที่ไม่กลับมาเสพซ  า
ต่อเนื่องกนั 3 เดือน

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

7,200,000      7,200,000     
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 2.11.การ
บริหารจัดการศูนย์
อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ปัตตานี (ศอ.ปส.จ.ปน.)

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

307,700         307,700        

กจิกรรมหลักที่ 2.12.จัดซื อ
ชุดตรวจสารเสพติด 
สนับสนุนด าเนินกจิกรรม 
ปัตตานีสีขาว ปลอดยาเสพติด

1 3 ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกนัและ

ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด

ปัตตานี

1,200,000      1,200,000     

3. โครงการปัตตานีเมือง
ปลอดเหตุ พัฒนาพื นทีสู่่
ความสันติสุขทีย่ั่งยนื

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี

๒๗,๓๐๓,๖๐๐ ๒๗,๓๐๓,๖๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.๑. 
ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน  

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๒,๙๐๖,๓๐๐ ๒,๙๐๖,๓๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.๒. 
ฝึกอบรมทางยทุธวิธีให้กบัชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.)

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

1,329,600 1,329,600

กจิกรรมหลักที่ 3.๓. วัน
คล้ายวันสถาปนากองอาสา
รักษาดินแดน

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๓๐๖,๐๐๐ ๓๐๖,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.๔. การ
ประชุมติดตาม ระดมความ
คิดเห็นการบูรณาการด้าน
ความมั่นคงและปฏิบัติการ
ด้านการขา่วจังหวัดปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.๕. จัดหา
ยานพาหนะส าหรับภารกจิ
ตรวจการและรักษาความ
ปลอดภัย (รถจักรยานยนต์
น าบขวน) พร้อมติดตั ง
อปุกรณ์สัญญาณไฟฉกุเฉนิ
และวิทยส่ืุอสาร

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี
 (กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

2,100,000      2,100,000     

185



แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 3.๖. จัด
ประกวดชุดคุ้มครองต าบล 
(ชคต.) ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นประจ าปี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี
 (กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๕๘๖,๕๐๐ ๕๘๖,๕๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.7. จัดหา
และติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย 
เพิม่ประสิทธิภาพมาตรการ
รักษาความปลอดภัยชุด
คุ้มครองต าบล (ชคต.)

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๑๔,๐๑๕,๖๐๐ ๑๔,๐๑๕,๖๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.8. 
ฝึกอบรมจัดตั งชุดปฏิบัติการ
พิเศษประจ ากองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน

ความมั่นคง)

๓๓๗,๑๐๐ ๓๓๗,๑๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.9. เพิม่
ศักยภาพขา้ราชการฝ่าย
ปกครอง ที่รับผิดชอบในการ
บริหารงบประมาณการจัดท า
โครงการด้านความมั่นคง

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี
(กลุ่มงาน

การเงินและ
บัญชี

๒๑๘,๑๐๐ ๒๑๘,๑๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.10. 
พัฒนาความสัมพันธ์ เยี่ยม
เยยีนประชาชน บ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข (จังหวัดเคล่ือนที่)

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน
ปกครอง/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอทุก
อ าเภอ)

๙๗๒,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.11. เพิม่
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

จังหวัดปัตตานี 
(กลุ่มงาน
ปกครอง/
ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอทุก
อ าเภอ)

๓,๗๖๓,๑๐๐ ๓,๗๖๓,๑๐๐

กจิกรรมหลักที่ 3.12. 
จัดหาและติดตั งระบบกล้อง
วงจรปิด CCTV อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 1 ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอเมือง
ปัตตานี

๑๖๙,๓๐๐ ๑๖๙,๓๐๐
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๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ 3.13. 
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความมั่งคงของจังหวัดปัตตานี

1 1 ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดปัตตานี

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

4. โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 
และสืบสวนหาข่าวการก่อ
ความไม่สงบในพื นที่

1 1 ต ารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี

7,520,700      7,520,700     

กจิกรรมหลักที่ 4.1. 
ป้องกนัปราบปราม
อาชญากรรม ลืบสวนหาขา่ว

1 1 ต ารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี

5,836,000      5,836,000     

กจิกรรมหลักที่ 4.2. อบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการ
สืบสวนสอบสวนคดีความ
มั่นคง

1 1 ต ารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี

156,700         156,700        

กจิกรรมหลักที่ 4.3 อบรม
เชิงปฏิบัติการด้านการขา่ว
ให้แกเ่ยาวชนผู้แจ้งขา่ว
อาชญากรรม

1 1 ต ารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี

1,528,000      1,528,000     

5. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัล
ติกส์เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และส่งเสริมการท่องเทีย่ว
น  าตกโผงโผง ต.ปากล่อ อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 5.1. 
ปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
แยกทล.409 – น  าตกโผง
โผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี ระยะทาง 4.70 กม.
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
ไหล่ทางขา้งละ 1.00 – 
1.50 ม. พร้อมคูระบายน  า
สองขา้งของถนน และติดตั ง
ไฟฟ้าแสงสว่างบนเส้นทาง 
พร้อมอปุกรณ์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยทางถนน

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐
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พ.ศ.
๒๕๖๒
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 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

6. โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์ติก เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายคมนาคม และ
ระบบโลจสิติกส์   

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 6.๑. 
ปรับปรุงถนนลาดยางพารา
แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวง
เวียนขนส่ง - มอ.ปัตตานี อ.
เมือง จ.ปัตตานี ระยะทาง 
0.550 กม.

1 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

7. โครงการปรับปรุงถนน
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ 
ตอน ปาแด - เกาะเปาะ 
บริเวณ กม.๗๖+๘๕๐

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐

กจิกกรมหลักที่ 7.1. 
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข ๔๓ ตอน ปาแด - 
เกาะเปาะ บริเวณ กม.๗๖+
๘๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรจาก
ผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต
 ตามมาตรฐานงานทางของ
กรมทางหลวง ด้าน LT.และ
 RT. ระยะทางประมาณขา้ง
ละ ๔๐๐ เมตร

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐

8. โครงการปรับปรุงถนน
ทางหลวงหมายเลข ๔๒ 
ตอน นาจวก - ดอนรัก 
บริเวณ กม.๙๙+๕๙๐

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 8.1. 
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข ๔๒ ตอน นาจวก -
 ดอนรัก บริเวณ กม.๙๙+
๕๙๐ ปรับปรุงผิวจราจรจาก
ผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต
 ตามมาตรฐานงานทางของ
กรมทางหลวง ด้าน LT.และ
 RT. ระยะทางประมาณขา้ง
ละ ๔๐๐ เมตร

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐
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๒๕๖๑-๒๕๖๕

9. โครงการปรับปรุงถนน
ทางหลวงหมายเลข ๔๒ 
ตอน ดอนรัก - บือแน 
บริเวณ กม.๑๑๒+๕๐๐

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

6,920,000 6,920,000

กจิกรรมหลักที่ 9.1. 
ปรับปรุงถนนทางหลวง
หมายเลข ๔๒ ตอน ดอนรัก
 - บือแน บริเวณ กม.๑๑๒+
๕๐๐ ปรับปรุงผิวจราจรจาก
ผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต
 ตามมาตรฐานงานทางของ
กรมทางหลวง ด้าน LT.และ
 RT. ระยะทางประมาณขา้ง
ละ ๔๐๐ เมตร

1 2 แขวงทาง
หลวงปัตตานี

6,920,000      6,920,000     

10. โครงการพัฒนาท่าเทียบ
เรือประมงปัตตานี 
ระยะที่ 2

2 2 ส านักงาน
ท่าเทียบ

เรือประมง
ปัตตานี

337,400,000,000    337,400,000,000  

11. โครงการกอ่สร้าง
อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั น 
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยพุราชสายบุรี อ าเภอสายบุรี
 จังหวัดปัตตานี

2 2 โรงพยาบาล
สมเด็จ

พระยพุราช
สายบุรี

176,276,600    176,276,600   

12. โครงการพัฒนาโรงผลิต
ยาสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน 
เพือ่ส่งเสริมสุขภาพและ
สนับสนุนเศรษฐกจิในชุมชน

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จ

พระยพุราช
สายบุรี

    23,600,000 23,600,000   

กจิกรรมหลักที่ 12.1 การ
กอ่สร้างโรงผลิตยาสมุนไพร 
แบบอาคาร 2 ชั น พร้อม
ระบบดูดฝุ่นและเติมอากาศ 
จ านวน 1 หลัง  

2 3 โรงพยาบาล
สมเด็จ

พระยพุราช
สายบุรี

    23,600,000 23,600,000   

13. โครงการปรับปรุงทาง
หลวง

แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๖๙,๐๐๐,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑3.๑  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๒     ตอน
 นาจวก-ดอนรัก ระหว่าง 
กม.๘๙+๗๒๐-กม.๙๐+
๘๕๐และ กม.๙๕+๘๗๓-
กม.๙๖+๒๖๑ ระยะทาง 
๑.๕๑๘ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐

189



แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
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 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

กจิกรรมหลักที่ ๑3.๒  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๒ ตอน 
นาจวก-ดอนรัก ระหว่าง 
กม.๙๑+๑๘๐-กม.๙๑+๕๘๐
 ระยะทาง ๐.๔๐๐ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐

14. โครงการยกระดับ
มาตรฐานและเพิม่
ประสิทธิภาพทางหลวง

แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๘๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๖๒๑,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๑  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๒ ตอน 
นาจวก-ดอนรัก ระหว่าง 
กม.๖๙+๗๕๙-กม.๘๓+๖๐๕
 (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 
๑๑.๗๗๑ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๗๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๒  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๐๙ ตอน 
นาเกตุ-ป่าพ้อ ระหว่าง กม.
๐+๐๐๐-กม.๑๘+๐๑๓ 
(เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 
๑๓.๓๑๗ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๓  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน 
ปัตตานี-บราโอ ระหว่าง กม.
๕+๗๐๐-กม.๘+๐๐๐ 
ระยะทาง  ๒.๓๐๐ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๔  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอน 
บราโอ-ยะลา ระหว่าง กม.
๑๐+๑๐๐-กม.๓๖+๓๑๙ 
(เป็นช่วงๆ)  ระยะทาง  
๒๓.๔๘๙ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๓๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖๔๗,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๕  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๒ ตอน 
ดอนรัก-บือแน ระหว่าง กม.
๑๐๕+๙๘๕-กม.๑๐๗+๑๓๕
  ระยะทาง ๑.๑๕๐ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ ๑4.๖  ทาง
หลวงหมายเลข ๔๑๕๗ ตอน
 ปะเสยะวอ-ปะนาเระ 
ระหว่าง กม.๕+๓๘๕-กม.
๓๐+๔๕๐  ระยะทาง 
๒๕.๐๖๕ กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
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15. โครงการส ารวจและ
ออกแบบสะพาน

แขวงทาง
หลวงปัตตานี

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

กจิกรรมหลักที่ 15.๑ 
ส ารวจและออกแบบสะพาน
ขา้มทางแยก (ดอนยาง) 
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน
 ปาแด-เกาะเปาะ บริเวณ 
กม.๘๗+๑๕๒

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงปัตตานี

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

16. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมแม่น  า
ปัตตานี พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ต าบลปะกาฮารัง 
อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

97,000,000 97,000,000   

17. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองโลกา
เยาะ(ฝ่ังซ้าย) ตอนที่ 1 บ้าน
กนัรี หมู่ที่ 4 ต าบลรูสะมิแล
 อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

42,000,000 42,000,000   

18. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองโลกา
เยาะ(ฝ่ังซ้าย) ตอนที่ 3 บ้าน
กะลูแป หมู่ที่ 5 ต าบลรูสะมิ
แล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

45,360,000 45,360,000   

19. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองโลกา
เยาะ(ฝ่ังขวา) ตอนที่ 3 บ้าน
กะลูแป หมู่ที่ 5 ต าบลรูสะมิ
แล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

71,500,000 71,500,000   

20. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองโลกา
เยาะ(ฝ่ังขวา) ตอนที่ 3 บ้าน
กะลูแป หมู่ที่ 5 ต าบลรูสะมิ
แล อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

16,450,000 16,450,000   

21. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองบื
อติงฝ่ังซ้ายและขวา 
(ต่อเนื่อง) ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

71,500,000 71,500,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

22. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลองดอน
รัก บริเวณหลังโรงเรียนดอน
รัก หมู่ที่ 1 ต าบลดอนรัก 
อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

16,450,000 16,450,000   

23. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมคลอง
กระแนรีฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 1 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

16,450,000 16,450,000   

24. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านตาลี
อาย ต าบลตาลีอาย อ าเภอ
ยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

48,270,000    48,270,000   

25. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านปิยา
 ต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะ
หร่ิง จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

7,072,500      7,072,500     

26. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านปิยา
 ต าบลตาลีอาย อ าเภอยะ
หร่ิง จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

7,072,500      7,072,500     

27. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้าน
ปากช่อง ต าบลคอกกระบือ 
อ าเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

4,570,000      4,570,000     

28. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านไม้
แกน่  ต าบลไม้แกน่ อ าเภอ
ไม้แกน่ จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

10,600,000    10,600,000   

29. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้าน
ดอนนา ต าบลบางเขา 
อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

13,700,000    13,700,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

30. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านสาร
วัน ต าบลสารวัน อ าเภอไม้
แกน่ จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

9,500,000      9,500,000     

31. โครงการฟาร์มตัวอยา่ง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านลุง
ตง ต าบลแม่ลาน อ าเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

12,260,000    12,260,000   

32. โครงการกอ่สร้างเขื่อน
ป้องกนัน  าท่วมริมแม่น  า
ปัตตานีฝ่ังขวา ต าบลปะกา
ฮารัง อ าเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

195,000,000 195,000,000 

33. โครงการปรับปรุงถนน
ภายในชุมชน จังหวัดปัตตานี

2 5 ส านักงาน
โยธาธิการ

และผังเมือง
จังหวัดปัตตานี

90,000,000 90,000,000   

34. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยก ทช.ป. 3057 - บ.
เมืองยอน ต.กอล า อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.000
 กม.

2 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

16,000,000    16,000,000   

35. โครงการกอ่สร้างถนน
แยก ทล. 43 - บ.กาหย ี
ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.
ปัตตานี ระยะทาง 1.800 
กม.

2 2 แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

15,590,000    15,590,000   

36. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยกทช.ปน.2033 - 
บ้านบาโงยอืริง ต.ปะเสยะวอ
 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
ระยะทาง 3.250  กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

22,000,000    22,000,000   

37. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยกทช.ปน.2043 - 
บ้านควนเปล ต.ท่าเรือ  อ.
โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี ระยะทาง 2.900
 กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

18,170,000 18,170,000   
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

38. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยกทช.ปน.4017 - 
นิคมอตุสาหกรรมอาหารฮา
ลาล ต.น  าบ่อ 
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  
ระยะทาง 3.280 กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

19,800,000    19,800,000   

39. โครงกากอ่สร้างถนน
สายแยกทล.42 - นิคมโคก
โพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี ระยะทาง 3.100
  กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

18,610,000    18,610,000   

40. โครงกากอ่สร้างถนน
สายแยกทล.42 - ศูนยค์รู
ใต้ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก 
จ.ปัตตานี ระยะทาง 1.770
  กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

13,000,000    13,000,000   

41. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยกทช.ปน.2043 - 
สถานีรถไฟตาแปดต.ท่าเรือ 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
ระยะทาง 3.300 กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

13,430,000    13,430,000   

42. โครงการกอ่สร้างถนน
สายแยกทล.42 - หาดบาง
มะรวดต.บ้านกลาง อ.ปะนา
เระ จ.ปัตตานี ระยะทาง 
1.700 กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

13,690,000    13,690,000   

43. โครงการกอ่สร้าง
สะพาน คสล.ขา้มคลอง
ตันหยง ม.3 ต.บาโลย อ.ยะ
หร่ิง จ.ปัตตานี ความยาว 
130.00 ม.  พร้อมกอ่สร้าง
ถนนความยาว 6.200 กม.

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

80,000,000    80,000,000   

44. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายแยก ทช.ปน. 
6083 - ทล.4071 ต.น  าด า
 อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

๒ ๒ แขวงทาง
หลวงชนบท

ปัตตานี

29,500,000    29,500,000   

45. โครงการสนามจราจร
เยาวชนเสริมสร้างจิตส านึก
ความปลอดภัย

2 1 ส านักงาน
ขนส่งจังหวัด

ปัตตานี

239,800   239,800      239,800         239,800      959,200        
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

46. โครงการกอ่สร้างลู่วิ่ง
ยางพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง

3 2 องค์การ
บริหารรส่วน

จังหวัดปัตตานี

54,000,000    54,000,000   

47. โครงการซ่อมแซมสร้าง
เสริมผิวถนนลาดยางผวจรา
จรแอสฟีลต์คอนกรีตสาย 
ปน. ถ.1-0040 บ้านกะลู
แป - บ้านโต๊ะชูด อ าเภอ
สายบุรี จังหวัดปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารรส่วน

จังหวัดปัตตานี

20,060,000    20,060,000   

48. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สาย ต.บานา -ต.
ตันหยงลุโละ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

2,560,000 2,560,000     

49. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกภายในต าบลปิยามุมัง

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

5,030,000 5,030,000     

50. โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเหล็กเสริมเหล็ก
สายบ้านบลีดอ ม.8 ต.บารา
เฮาะ ม.4 ต.ปูยดุ 
อ.เมือง จ.ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

    4,800,000 4,800,000     

51. โครงการกอ่สร้าง
ประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านทุ่ง
คา

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

3,200,000 3,200,000       

52. โครงการกอ่สร้างแผง
กั นตล่ิงบ้านปาเส - บ้านใหญ่
 ม.2 ปาเส

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

10,000,000 10,000,000     

53. โครงการซ่อมสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ปน.ถ.1 -0035 บ.ชะ
เมาสามต้น - บ้านละหาร ต.
เตราะบอน อ.สายบุรี จ.
ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี

8,315,000      8,315,000       

54. โครงการกอ่สร้าง
ก าแพงกนัตล่ิงและดาดท้อง
คลองอาเนาะซูงาจากถนน
ฤาดีถงึถนนยะรัง กว้างเฉล่ีย
 4.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 324 เมตร

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

    22,395,000      22,395,000

55. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  าถนนสันติสุข 
ขนาดกว้าง 0.80 X 0.80 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
392 เมตร

3 5  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      7,000,000      7,000,000
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

56. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  าถนนกะลาพอ ซอย
 10 ขนาดกว้าง 0.80 X 
0.80 เมตร พร้อมผนัง
ป้องกนัตล่ิงความยาวไม่น้อย
กว่า 274 เมตร

3 5  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      7,000,000      7,000,000

57. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า ถนนกะลาพอ 
ซอย 3 ขนาดกว้าง 1.00 X
 1.00 ความยาวไม่น้อยกว่า
 400 เมตร

3 5  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      7,800,000      7,800,000

58. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนกะลาพอ (เร่ิม
ตั งแต่ส่ีแยกถนนพิพิธ ถนน
กะลาพอ ถนนสันติสุข)

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      6,039,000      6,039,000

กจิกรรมหลัก 58.๑  
กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้างเฉล่ีย 13.70 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,022 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า
 14,001.40 ตร.ม. พร้อม
ทาสีเส้นจราจรพื นที่รวมไม่
น้อยกว่า 380 ตร.ม.

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      6,039,000

59. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตถนนนรินทราช (เร่ิม
ตั งแต่เชิงสะพานศักด์ิเสนีย ์
ถนนนริทราช ถนนเดชา 
ถนนสะบารัง)

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      7,825,000      7,825,000

กจิกรรมหลัก 59.1  
กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร
 กว้างเฉล่ีย 10.74 เมตร 
ความยาวประมาณ 1,667 
เมตร หรือมีพื นที่รวมไม่น้อย
กว่า 17,903.58 ตร.ม. 
พร้อมทาสีเส้นจราจรพื นที่
รวมไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      7,825,000

60. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ปัตตานี

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

    29,918,000

   29,918,000
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กจิกรรมหลัก 60.1  งาน
ติดตั งเสาไฟประติมากรรม , 
งานติดตั งเคร่ืองออกก าลัง
กายสเตนเลส , งานติดตั ง
เคร่ืองเล่นสนาม ,งานกั น
ราวกนัตกอลัลอยด์พร้อม
ติดตั ง , งานเกา้อี สนามสแตน
เสล

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

    29,918,000

61. โครงการติดตั งเสาไฟ
ประติมากรรมพหุวัฒนธรรม
บริเวณถนนปากน  า ถนน
นรินทร์ราช

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

      23,277,400 23,277,400

กจิกรรมหลัก 61.1  ติดตั ง
เสาไฟประติมากรรมสูง 
8.00 เมตร จ านวน 131 ต้น

3 2  ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ปัตตานี

23277400

 62. โครงการติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED FULL 
COLER OUTDOOR  ขนาด
 18.43 ตร.ม. บริเวณเชิง
สะพานเดชานุชิต จังหวัด
ปัตตานี

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

จังหวัดปัตตานี

      3,950,000      3,950,000

63. โครงการกอ่สร้างขยาย
ก าลังการผลิตน  าประปา 
ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. 
พร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ โรง
ผลิตน  าประปา ถนนยะรัง 
จังหวัดปัตตานี

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

จังหวัดปัตตานี

    35,000,000    35,000,000

64. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ซอย 8 หน้ามัสยดิรายอ

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

จังหวัดปัตตานี

      4,700,000      4,700,000

65. โครงการติดตั งเสา 
Hight-Mastสูง 15 เมตร
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

9,880,000      9,880,000     

66. โครงการติดตั งเสา 
Hight-Mast สูง 12 เมตร

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

7,039,000      7,039,000     

67. โครงการกอ่สร้างถนนค
สล.พร้อคูระบายน  าหลังวัด
นารประดู่

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

2,429,000      2,429,000     

68. โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
นาบ้านหนุน หมู่ที่ 6

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

2,429,000      2,429,000     
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69. โครงการกอ่สร้างคลอง
ระบายน  า คสล.บริเวณนา
บ้านหนุน หมู่ที่ 6

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

4,195,500      4,195,500     

70. โครงการปรับปรุงท่อ
เมนต์ประปาในเขตเทศบาล
รองรับประปาน  าดิบ หมู่ที่ 1
 และหมู่ที่ 6

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

10,000,000    10,000,000   

71. โครงการปรับปรุงถนน
สายหลังวัด - สวนเหนือ

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

1,237,500      1,237,500     

72. โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.พร้อมคูระบายน  าคสล.
ถนนเทศบาล 9

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

3,307,500      3,307,500     

73. โครงการกอ่สร้างสนาม
ฟุตซอลบริเวณสนาม
เทศบาลต าบลนาประดู่ หมู่ที่
 1

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

2,528,000      2,528,000     

74. โครงการจัดซื อ
รถบรรทุกขนาด 12,000 
ลิตร

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลนาประดู่

5,312,000     5,312,000    

75. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า คสล. ชนิดเหล่ียม
บริเวณเยื องร้านบือเจาะค้า
ไม้ -สะพานบือเจาะ หมู่ที่ 1
 ต าบลบางปู

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

6,898,000  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 36,898,000 

76. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า คสล. ชนิด
ส่ีเหล่ียม เยื องร้านบือเจาะ
ค้าไม้ หมู่ที่ 1 – สะพานโต๊ะ
โสม ต าบลบางปู

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 30,000,000 

77. โครงการกอ่สร้างคู
ระบายน  า คลองบือเจาะ ม.
1 ต าบลบางปู

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

9,000,000  9,000,000     9,000,000  9,000,000  36,000,000 

78. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า คสล. ชนิด
ส่ีเหล่ียม  บริเวณเยื องกโูบร์
ดาตู หมู่ที่ 3 - ท่อลอดถนน 
เอเชีย 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
บางปู

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

5,500,000  5,500,000     5,500,000  5,500,000  22,000,000 
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79. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า คสล.ชนิด
ส่ีเหล่ียมบริเวณสามแยก
ประปา หมู่ที่ 3 - ท่อลอด
เอเชีย 18 หมู่ที่ 3 ต าบล
บางปู

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18,000,000 

80. โครงการกอ่สร้างท่อ
ระบายน  า คสล. ชนิด
ส่ีเหล่ียม บริเวณเยื องกโุบร์
ดาตู หมู่ที่ 3 - หน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลบาง
ปู หมู่ที่ 3

3 ๒ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 22,800,000

81. โครงการกอ่สร้างลาน
อเนกประสงค์ใช้เทียบเรือ
เพือ่การท่องเที่ยว ณ บริเวณ
ศูนยช์ุมชนท่องเที่ยวอา่ว
บางปู หมู่ 2

3 ๒ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลบางปู

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 16,000,000

82. โครงการปรับปรุง
ชายหาดปะนาเระซุ้มประตู
ทางเขา้

3 5 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

2,140,000 2,140,000 2,140,000 ๖,๔๒๐,๐๐๐

83. โครงการปรับปรุง
ชายหาดปะนาเระ(บ่อน  าพุ
โลมา)

3 5 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

2,140,000 2,140,000 2,140,000 ๖,๔๒๐,๐๐๐

84. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชายหาดปะนาเระป้าย
ชื่อประติมากรรมตัวอกัษรส
แตนเลส

3 5 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

535,000 535,000 535,000 ๑,๖๐๕,๐๐๐

85. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชายหาดปะนาเระ 
(งานประติมากรรมรูป
เรือประมง)

3 5 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

5,350,000 5,350,000 5,350,000 ๑๖,๐๕๐,๐๐๐

86. ปรับปรุงภูมัศน์
ชายหาดปะนาเระ 
(ประติมากรรมสัตว์ทะเล
จ านวน 5 ตัว)

3 5 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

3,798,500 3,798,500 3,798,500 ๑๑,๓๙๕,๕๐๐
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87. โครงการซ่อมบ ารุง
ถนนทางหลงถนนสายปะนา
เระ-ยะหร่ิงเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่ที่4และ5ของต าบลปะนา
เระอ าเภอปะนาเระ-หมี่1ถงึ
5ต าบลตะโละกาโปรอ าเภอ
ยะหร่ิง

3 ๒ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

22,570,000 22,570,000        

88. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย ปน 
4036แยกทางหลวง
หมายเลข4107-หาดชลาลัย
เชื่อมต่อระหว่างหมู่1และ
หมู่2

3 ๒ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลปะนาเระ

21,780,000 21,780,000        

89. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม
เทศบาลต าบลยะหร่ิง

3 ๕ ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลยะหร่ิง

5,453,400    5,453,400        5,453,400 5,453,400        5,453,400      27,267,000        

90. โครงการติดตั งโคมไฟ
แสงสว่างเสาสูง ถนนกะลา
พอ,ถนนท่าเสด็จ และ
บริเวณจุดเส่ียงต่างๆ

3 2 ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ตะลุบัน

๓,๕๐๐,๐๐๐ 3,500,000     

91. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เขาสลินดงบาย ู(เมาว์
เทิ ลไบด์)

3 5 ส านักงาน
เทศบาลเมือง

ตะลุบัน

๓,๐๐๐,๐๐๐ 3,000,000     

92. โครงการกอ่สร้าง
บุกเบิกถนนถมดินลูกรัง สาย
บ้านลาแจ - บ้านปากาฆาแม็ง

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๙,๘๑๙,๐๐๐ ๙,๘๑๙,๐๐๐

93. โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลท์ติก
 หน้าวัดมาลีนิเวศน์

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๔,๙๕๙,๐๐๐ ๔,๙๕๙,๐๐๐

94. โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. พร้อมคูระบายน  า 
คสล. ซอยมะรานอ หมู่ที่ 2

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๔,๐๐๔,๐๐๐ ๔,๐๐๔,๐๐๐

95. โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลท์ติก
 ซอยสมาคมอหิม่าม - 
ชุมชนบ้านจ๊ะ

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๑,๘๕๗,๐๐๐ ๑,๘๕๗,๐๐๐

96. โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐
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97. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานีขนถา่ยขยะ หมู่ที่
 2

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐

98. โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงสนามกฬีาเทศบาล
ต าบลมายอ

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

99. โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล. สายลาแจ - สถานีขน
ถา่ยขยะ

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๘,๕๖๖,๐๐๐ ๘,๕๖๖,๐๐๐

100. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พร้อมกั นตล่ิง

3 2 ส านักงาน
เทศบาล

ต าบลมายอ

๕๐,๘๑๒,๐๐๐ ๕๐,๘๑๒,๐๐๐

101. โครงการกอ่สร้างถนน
 คสล. พร้อมคูระบายน  า 
สายหน้ามัสยดิบ้านใต้ ซอย
หน้า ๑ ม.4

๓ ๒ ส านักงาน
เทศบาลต าบล

โคกโพธิ์

1,350,000 1,350,000      2,700,000     

102. โครงการติดตั งกล้อง
วงจรปิดพร้อมอปุกรณ์ติดตั ง

๓ 1 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐

103. โครงการชุมชนเขม้แขง็ ๓ 1 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

104. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๓,๙๒๐,๐๐๐ ๑๓,๙๒๐,๐๐๐ ๑๓,๙๒๐,๐๐๐ ๑๓,๙๒๐,๐๐๐ 55,680,000        

105. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๙,๙๗๔,๐๐๐ ๙,๙๗๔,๐๐๐ ๙,๙๗๔,๐๐๐ ๙,๙๗๔,๐๐๐ 39,896,000   

106. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐,๑๐๒,๐๐๐ ๑๐,๑๐๒,๐๐๐ ๑๐,๑๐๒,๐๐๐ ๑๐,๑๐๒,๐๐๐ 40,408,000   

107. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ 3,520,000     

108. โครงการยกระดับถนน
เชื่อมถนนสาย 4 เลนส์

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 2,000,000     

109. โครงการขดุลอกคลอง
ระบายน  า

3 3 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 800,000        
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

110. โครงการปรับปรุง
สถานที่ประกอบศาสนกจิ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 2,600,000     

111. โครงการปรับปรุง
ศาลาที่ประทับ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 1,000,000     

112. โครงการกอ่สร้าง
สะพานขา้มคลอง

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 1,800,000     

113. โครงการกอ่สร้างที่
กั นคลองตุยง

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 1,200,000     

114. โครงการติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในชุมชน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 1,000,000     

115. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 800,000        

116. โครงการติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 400,000        

117.โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 8,000,000     

118. โครงการติดตั งระบบ
ที่กรองกรองประปา

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 480,000        

119. โครงการขยายเขตท่อ
ส่งน  าประปา

3 2 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลลิปะสะโง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 400,000        

120. โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มาก

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,200,000,000   

121. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางจราจรถา่ยโอน
ภารกจิถนน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

20,500,000 20,500,000 20,500,000 20,500,000 82,000,000        

122. โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

20,000,000 20,000,000 20,000,000               20,000,000 80,000,000        
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

123. โครงการกอ่สร้าง
อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กนู
รุลอสิลาม หมู่ที่ ๒

3 3 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000        

124. โครงการกอ่สร้าง
เขื่อนกั นน  า หมู่ที่ ๘ เชื่อม 
หมู่ที่ ๑๑

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,200,000,000   

125. โครงการกอ่สร้าง
เขื่อนหินทิ ง หมู่ที่ ๒ เชื่อม 
หมู่ที่ ๙

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 160,000,000      

126. โครงการกอ่สร้าง
เตาเผาขยะหมู่บ้าน/โรง
เตาเผาขยะพร้อมลานแยก/
โรงคัดแยกขยะ

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบานา

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 80,000,000        

127. โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 5 
บ้านปะโดต าบลปะโด

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปะโด

3,000,000            3,000,000             3,000,000         3,000,000 12,000,000        

128. โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายควนหย ี- บูดน
 ม.3  ปะโด

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปะโด

  19,000,000             19,000,000       19,000,000 57,000,000        

129. โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
สามแยก - เพาะบ่อ ม.๔

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๑,๐๐๐,๐๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐

130. โครงการกอ่สร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านบือจะ - ปาแดปาลัส ม.๔

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

131. โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ปอเนาะเกา่ ขนาดกว้าง ๔ 
ม. ยาว ๕๐๐ ม.

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

132. โครงการกอ่สร้าง
ซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น สายบ้านป่ามะพร้าว
(ตามทะเบียนทางหลวงสาย
ป่ามะพร้าว-อนามัย กม.+
๐.๐๐๐-+๑.๕๐๐)

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๔,๑๙๗,๐๐๐ ๔,๑๙๗,๐๐๐
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

133. โครงการกอ่สร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สายบาแฆะ - 
เขายโีด๊ะ (ตามทะเบียนทาง
หลวงสายป่ามะพร้าว-
อนามัย กม.+๗.๘๐๐ - 
กม.+๑๐.๕๐๐)

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๘,๘๐๐,๐๐๐ ๘,๘๐๐,๐๐๐

134. โครงการกอ่สร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น สายโต๊ะญีณี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลพิเทน

๙,๐๗๘,๐๐๐ ๙,๐๗๘,๐๐๐

135. โครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านล่อง
พ้อ - บ้านชะเมา หมู่ที่ ๑, ๒
 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาเกตุ

9,720,000       9,720,000           9,720,000          9,720,000       ๓๘,๘๘๐,๐๐๐

136. โครงการขดุลอก
วัชพืชหน้าโรงเรียนบ้านชะ
เมา - คลองน  าทิ งคลอง
ท่าเรือ หมูที่ ๒ ต.นาเกตุ อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาเกตุ

4,000,000    4,000,000        4,000,000      4,000,000    ๑๖,๐๐๐,๐๐๐

137. โครงการขดุลอกคู
คลองเจ๊ะปอ - หัวเค็ด หมูที่
 ๑, 4 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาเกตุ

4,000,000    4,000,000        4,000,000      4,000,000    ๑๖,๐๐๐,๐๐๐

138. โครงการบุกเบิกถนน
ลูกรังคลองส่งน  าฝ่ังซ้าย หมูที่
 ๑, ๒ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาเกตุ

1,600,000    1,600,000        1,600,000      1,600,000    ๖,๔๐๐,๐๐๐

139. โครงการกอ่สร้าง
สนามกฬีาประจ าต าบล หมู่ 3

3 2  องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบารา

เฮาะ

3,000,000      ๓,๐๐๐,๐๐๐

140. โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตทับถนน คสล.สาย
แยกทางหลวงแผ่นดิน - หน้า
 รร. ท่าสู หมู่ ๓

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลน  าบ่อ

๙๗๔,๔๐๐ ๙๗๔,๔๐๐ 1,948,800     

141. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาและซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่ ๑-๓

3 5 องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลตันหยง
ลุโละ

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 7,200,000             
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แผนงาน/โครงการ
(7)

แหล่ง
งปม.
(๘)

ยทุธ
ศาสตร์
ชาติ
(๙)

หน่วย
ด าเนินการ

(10)

พ.ศ.
๒๕๖๑

พ.ศ.
๒๕๖๒

 พ.ศ.
๒๕๖๓

 พ.ศ.
๒๕๖๔

 พ.ศ.
๒๕๖๕

 พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕

142. โครงการกอ่สร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบ
บาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองปู ต าบลยาบี 
อ าเภอหนองจิก

3 5 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลยาบี

๒,๙๘๑,๐๐๐ ๒,๙๘๑,๐๐๐ 5,962,000             

143. โครงการเขื่อนป้องกนั
ตล่ิงคลองตุยง หมู่ที่ 1 - หมู่
ที่ 2

3 2 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเกาะ

เปาะ

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 2,500,000 ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 12,500,000           

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

1 6 ส านักงาน
จังหวัดปัตตานี

9,000,000 9,000,000     

รวมทั งสิ น 849,868,300  863,440,800      341,748,716,100    1,626,639,200    52,694,500      345,141,358,900  
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๑. ชื่อโครงการ 1. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

1. วสัิยทัศน์ประเทศไทย 2558 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกจิพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรกรธรรมชาติยั่งยนื” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เกง่ และมี
คุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดย
การประเมินผลการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคม
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิและการกระจายรายได้
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยนืของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

 ๖) ประสิทธภิาพการบริหารจดัการและการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ
โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ชาติด้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ ๔
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจดัการ
ตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการ
วางแผนชีวติ สุขภาพครอบครัวการเงินการอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนใน
การพึ่งตนเองและการพึ่งพากนัและกนั(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
สร้างประชาธปิไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกนัทางปัญญาให้กบัชุมชน

แบบสรปุโครงการแบบยอ่ (Project idea)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล
 การค้า การบริการและการท่องเที่ยว

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ
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๒.แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)ยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๔.๓ ยทุธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ๒ การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ้งเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหวา่งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ

๓.แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กบัภาค
การผลิต แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
๔.ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคใต้ชายแดน ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป เพิ่มผลผลิตสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ด้านเกษตร (ยางพารา ปาล์ม น  ามัน มะพร้าว ประมง ปศุสัตว)์ (๑) ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ นเฉล่ียไร่ละ ๕ กโิลกรัมจากค่าฐาน (๒) ผลผลิตปาล์มเพิ่มขึ นเฉล่ียไร่ละ ๒๐๐ 
กโิลกรัมจากค่าฐาน (๓) ปริมาณการเลี ยงปศุสัตว ์(แพะ/โค/แกะ) สายพันธุ์ดีเพิ่มขึ น ๓ 
สายพันธุ์ (๔) พื นที่การปลูกมะพร้าว จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่ (๕) พื นที่ปลูกไม้ผล (ลองกอง 
ทุเรียน เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ นร้อยละ ๑๐ ของพื นที่ปลูก และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง (๖) 
ผลผลิตข้าวนาปีเพิ่มขึ นไร่ละ ๒๕ กโิลกรัม  รวม ๗๕ กโิลกรัม

๕. การสร้างคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยนืให้สอดคล้องกบัลักษณะภูมิศาสตร์และบริบท
ของสังคมจงัหวดัปัตตานี เพื่อการหนุนเสริมศาสตร์พระราชา ในพื นที่ โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจดัการทรัพยากร (ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี จติรกรรม) และ
ส่ิงแวดล้อมที่เชื่อมโยงกบัการพัฒนาการเกษตรของจงัหวดัให้ยั่งยนืครบองค์ประกอบตาม
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชกมุารี (อพ.สธ.) ส่งเสริม
การจดัการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการเพิ่มความหลากหลายทาง
การเกษตรของพื นที่
๖. การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรด้วยเทคโนโลยนีวตักรรมและการ
จดัการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) และไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์พื น
ถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอปูโก) พร้อมผลักดันทุเรียน
ทรายขาวให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตรและการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทรงคุณค่าของปัตตานี (ไพล 
ปลาไหลเผือก) 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑.บูรณาการ ประสานงานการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ
๒.ขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงระดับภูมิภาค(ชุมชน) ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ลดค่าใช้จา่ย
๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพิ่มอ านาจการต่อรองกบัพ่อค้าคนกลาง เกดิความ
รักสามัคคีในชุมชน

๔. พ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอทุกอ าเภอในจงัหวดัปัตตานี
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5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กจิกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัตามพระราชด าริและเศรษฐกจิพอเพียง

          งบประมาณ 1,351,000 บาท 
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจงัหวดัปัตตานี (ศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดั

ปัตตาน)ี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมบริหารจดัการศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

          งบประมาณ 5,471,300 บาท 

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจงัหวดัปัตตานี (ศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดั
ปัตตาน)ี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธกุรรมพืชของจงัหวดัปัตตานีในระดับโรงเรียน

          งบประมาณ 1,413,600 บาท 
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจงัหวดัปัตตานี (ศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดั

ปัตตาน)ี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 - 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กจิกรรมสืบสานภูมิปัญญา พัฒนาด้านการผลิต ส่งเสริมคุณภาพชีวติสมาชิกศูนยศิ์ลปาชีพ
กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง หมู่ที่ 2 ต าบลตรัง อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

          งบประมาณ  458,100 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

6. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานจงัหวดัปัตตานี (ศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดั
ปัตตาน)ี
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๗. ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8. งบประมาณ 8,694,000 บาท

9. ผลผลิต 1. สถานภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจงัหวดัปัตตานี มีความสอดคล้องกบั
ข้อเท็จจริงตามที่ส านักงาน กปร. ก าหนด
2. แผนอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด าริของจงัหวดัปัตตานี มีคุณภาพระดับ B

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงพระมหากรุณาธคุิณและสามารถกระตุ้นให้
เกดิการน้อมน าเอาแนวทางพระราชด าริอันทรงคุณค่าไปเป็นแบบอยา่งในการพัฒนาตนเอง
2. ประชาชน จงัหวดัปัตตานีได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและการ
พัฒนา
3. น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนแกป่ระชาชน
4. สมาชิกกลุ่มศิลปาชิพบ้านตรัง มีคุณภาพชีวติทึ่ดีขึ น/ลดการเสียหายของวสัดุอุปกรณ์ใน
การทอผ้า
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๑. ชื่อโครงการ 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการการผลิตพืชเศรษฐกจิรองรับเมืองเกษตร
อุตสาหกรรม

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

จากกรอบยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) ได้ก าหนดแนวทางในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์
ความรู้ทางวชิาการเกษตร เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อเพิ่มความแม่นย าของระบบ
จดัการการผลิตและการตลาดทางการเกษตรเป็นแปลงใหญม่ากขึ นใช้เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภัยและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม นอกจากนี  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยทุธศาสตร์ที่ ๓ วา่ด้วยเร่ืองการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาภาค
การเกษตรโดยการเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตวแ์ละการท าประมง ให้สอดคล้องกบั
ศักยภาพพื นที่และความต้องการของตลาด รวมทั ง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ทั งนี  รัฐบลามีนโยบายด าเนินการพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ด้วยการจดัตั งโครงการเมืองต้นแบบ สามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื โดยก าหนดให้อ าเภอ
หนองจกิ จงัหวดัปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมกา้วหน้าผสมผสาน 
(Agricultural Industrial City) ประกอบกบั ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน
ก าหนดพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

เพื่อความมั่นคงให้กบัภาคการผลิตในเร่ืองพัฒนาพื นที่อ าเภอหนองจกิและอ าเภอเมือง
ปัตตานีให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาและส่งเสริมการขยายพื นที่เพาะปลูก  
ปาล์มน  ามัน ยางพารา มะพร้าวผักและผลไม้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยชีีวภาพและนวตักรรมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ
หลัก รวมทั งการท าปศุสัตวแ์ละประมงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุรภาพตลอดจนแปรรูปเพิ่ม
สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิตให้กบัภาคการเกษตร ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของภาค อีกทั ง จงัหวดัปัตตานีได้ก าหนดประเด็น
ยทุธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮา
ลาล การค้าการบริการและการท่องเที่ยว ภายใต้กลยทุธส่์งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
นวตักรรมและองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตรให้สอกคล้องกบัภูมิสังคมและ
การแข่งขันได้ ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตวเ์ศรษฐกจิแลผลผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่
ป้อนสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกบัตลาดผู้บริโภค                                        
                      

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อยกระดับการผลิตพืชให้มีปริมาณและคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมเกษตร
๒. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกร
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๔. พ้ืนที่เป้าหมาย (1) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพข้าว ด าเนินการในแปลงใหญข่้าว ประกอบด้วย
 - อ าเภอโคกโพธิ์
 - อ าเภอปะนาเระ
 - อ าเภอมายอ
 - อ าเภอแม่ลาน
 - อ าเภอหนองจกิ
(2) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพยางพารา ด าเนินการในแปลงใหญย่างพารา ประกอบด้วย 
 - อ าเภอกะพ้อ
 - อ าเภอโคกโพธิ์
 - อ าเภอทุ่งยางแดง
 - อ าเภอมายอ
 - อ าเภอไม้แกน่
 - อ าเภอยะรัง
 - อ าเภอสายบุรี
 - สหกรณ์อุตสาหกรรมปัตตานี 2015 จ ากดั อ าเภอโคกโพธิ์
 - สหกรณ์กองทุนสวยางโคกพันตัน จ ากดั อ าเภอแม่ลาน
 - สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนรเปล อ าเภอโคกโพธิ์

(3) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน  ามัน ด าเนินการในแปลงใหญป่าล์มน  ามัน 
ประกอบด้วย
 - อ าเภอปะนาเระ
 - อ าเภอยะหร่ิง
 - อ าเภอสายบุรี
 - อ าเภอหนองจกิ
(4) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าว ด าเนินการในแปลงใหญม่ะพร้าว 
ประกอบด้วย
 - อ าเภอกะพ้อ
 - อ าเภอปะนาเระ
 - อ าเภอยะหร่ิง
 - อ าเภอสายบุรี
 - อ าเภอหนองจกิ
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(5) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล ด าเนินการในศูนยคั์ดแยก/แปลงใหญ ่
ประกอบด้วย
 - อ าเภอกะพ้อ
 - อ าเภอโคกโพธิ์
 - อ าเภอทุ่งยางแดง
 - อ าเภอมายอ
 - อ าเภอแม่ลาน
 - อ าเภอยะรัง
 - อ าเภอสายบุรี
 - อ าเภอหนองจกิ
(6) กจิกรรมจดังานแสดงสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจงัหวดัปัตตานี ด าเนินการในพื นที่
จงัหวดัสงขลา

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว 
งบประมาณ รับผิดชอบโดยสถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี          งบประมาณ 2,634,800 บาท

          ผู้รับผิดชอบ สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตยางพารา  

          งบประมาณ 5,471,300 บาท 
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานจงัหวดัปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน  ามัน
          งบประมาณ 5,600,100 บาท 
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 - 
    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าว

          งบประมาณ  4,389,600 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผล
          งบประมาณ  3,465,200 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -
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    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 กจิกรรมจดังานแสดงสินค้าผลผลิตการเกษตรจงัหวดัปัตตานี 

          งบประมาณ  500,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

6. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖2 – กนัยายน ๒๕๖3

8. งบประมาณ 17,511,700 บาท  

9. ผลผลิต ๑. ผลผลิตข้าว ยางพารา ปาล์มน  ามัน มะพร้าวไม้ผลมีปริมาณและคุณภาพ
๒. มีการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้สูงขึ นส่งผลให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ น
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๑. ชื่อโครงการ 3. โครงการเพิ่มผลผลิตปศุสัตวอ์ุตสาหกรรม ปศุสัตวก์า้วหน้าครบวงจร

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

จากกรอบแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ได้ก าหนดวสัิยทัศน์ 
ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมกา้วหน้าอยา่งครบวงจรและผลิตสินค้าฮาลาล คุณภาพของ
ประเทศ การค้า การบริการ การท่องเที่ยวและบริการเชื่อมโยงนานาชาติ เป็นสังคมแห่ง
ความหลากหลายที่น่าอยู่และสันติสุข ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่
เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
 ภายใต้กลยทุธท์ี่ ๑ การส่งเสริมการใช้และการสร้างสรรค์เทคโนโลย ีและองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาปัจจยัพื นฐานการผลิต ให้สอดคล้องกบัภูมิสังคม และการแข่งขันได้ มีเข็มมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พืช อาหาร ปศุสัตว ์ให้เพียงพอกบัการบริโภคและรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล  

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของเกษตรกรด้านรายได้ 
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

4. พ้ืนที่เป้ามาย  ๑๒ อ าเภอในพื นที่จงัหวดัปัตตานี เป็นฐานการผลิตสัตวท์ี่มีคุณภาพ แพะนม แพะเนื อ  
สัตวป์ีก และแหล่งผลิตอาหารเสบียงสัตว ์เพื่อสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งออก 

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการเลี ยงแพะนม เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 

          งบประมาณ งบประมาณ 2,200,600 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มฐานการผลิตแพะเนื อ เพื่อพัฒนาตลาดกลางปศุสัตวสู่์ความยั่งยนืกา้วหน้าอยา่งครบ
วงจร

          งบประมาณ  6,437,500 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาประสิทธภิาพและเพิ่มฐานการผลิตสัตวป์ีก เพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 

          งบประมาณ 6,735,200 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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6.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ปี เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 15,373,300 บาท  

9. ผลผลิต ๑. เพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพด้านปศุสัตว์
๒. พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตวใ์ห้เกดิการขยายตัวรองรับความมั่นคงมิติด้านอาหาร

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. สร้างมูลค่าเพิ่มเกดิการขยายตัวด้านเศรษฐกจิสู่อุตสาหกรรมฮาลาล
๒. เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้จากผลผลิตสัตวพ์ันธุ์ดีที่มีคุณภาพ
๓. เกดิความเชื่อมั่นในการให้การสนับสนุนด้านเสบียงสัตวแ์กก่ลุ่มเกษตรกร
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๑. ชื่อโครงการ 4. โครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกจิตลาดกลางปศุสัตวจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

จากกรอบแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัปัตตานี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ได้ก าหนดวสัิยทัศน์ เมือง
เกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศเป็นสังคมพหุวฒันธรรมที่
สันติสุข และก าหนดการขับเคล่ือนวาระปัตตานี ๑๒ วาระ เพื่อพัฒนาจงัหวดั ตาม ข้อ ๒.
 การเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการและการท่องเที่ยว ภายใต้กลยทุธท์ี่ ๑ การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลย ีนวตักรรม และองค์ความรู้ในระบบการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้องกบั
ภูมิสังคม และแข่งขันได้ เป้าประสงค์ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ นทั งปริมาณและ
คุณภาพ ที่มีศักยภาพทางการตลาด

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการค้าการลงทุน น าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกจิในพื นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้
๒. เพื่อเป็นศูนยก์ลางการค้าขายผลผลิตทางด้านเกษตร ด้านปศุสัตวใ์นพื นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้
๓. เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการให้ตลาดกลางปศุสัตวจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธภิาพ
 ๔.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกบัเกษตรกรด้านการเกษตร และด้านปศุสัตว์

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ตลาดกลางปศุสัตวจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้ หมู่ที่ ๙ ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจกิ จงัหวดั
ปัตตานี

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 จดัประกวดปศุสัตวก์ระตุ้นการตลาดกลางปศุสัตว์

หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี          งบประมาณ 1,470,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 จดัประกวดสินค้าเกษตรกระตุ้นการตลาดปศุสัตว ์

          งบประมาณ  321,300 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

216



หัวข้อ รายละเอียด

6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ปี เร่ิมต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 1,791,300 บาท

9. ผลผลิต เพิ่มผลผลิตสินค้าด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั สร้างอาชีพเพิ่มรายได้มูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว ์แกเ่กษตรกรในพื นที่

217



หัวข้อ รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ 5. โครงการงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๓ 
(World Halal Expo ๒๐๒๐) จงัหวดัปัตตานี

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ตลาดฮาลาลมีการขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากมีการ
รวมตัวของ AEC ท าให้เกดิกลุ่มเศรษฐกจิที่มีประชากรมุสลิมมากกวา่คร่ึงหนึ่งของ
ประชากรมุสลิมทั่วโลกที่ปัจจบุันมีจ านวนเกอืบถึง ๒,๐๐๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๒๕ ของ
ประชากรโลก และประมาณวา่จะมีจ านวนสูงกวา่ ๒,๒๐๐ ล้านคนในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า 
(http://pewforum.org)  ตลาดฮาลาลที่ส าคัญ ได้แก ่อาหารฮาลาล การท่องเที่ยวฮา
ลาล การบริการฮาลาล ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะสามารถให้เป็น
ตลาด   ฮาลาลที่มีความยั่งยนื ซ่ึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและ
ความกนิดีอยู่ดีของประชาชนได้ โดยเฉพาะมุสลิมในพื นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 จากสถิติปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลเป็นอันดับ ๑๐ ของโลก  ประกอบ
กบัภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนอยา่งต่อเนื่องผ่านยทุธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธรุกจิสินค้าและบริการฮาลาลปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ที่เร่ิมน ามาใช้เป็นแผนงานใน
การพัฒนาฮาลาลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยคาดหวงัวา่ไทยจะสามารถกา้วสู่เป้าหมาย 
๑ ใน ๕ ของประเทศผู้ส่งออกอาหารฮาลาลโลกได้ในปี ๒๕๖๓  หลายฝ่ายเชื่อวา่หาก
ประเทศไทยที่พัฒนาคุณภาพและความน่าเชื่อถือด้านมาตรฐานตามข้อก าหนดอาหารฮา
ลาล จนท าให้ตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคแล้ว เชื่อ
วา่สินค้าอาหารฮาลาลส่งออกของไทยน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ดี

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑.เพื่อพัฒนาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนยก์ลางการผลิตสินค้าบริโภคอุปโภค
 และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ
  ๒. เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ให้เกดิความต่ืนตัวและสร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้
เป็นที่รู้จกัทั งมุสลิมและศาสนิกอื่นมากยิ่งขึ น
  ๓. เพื่อกระตุ้นให้เกดิการสร้างงาน การขยายธรุกจิที่สอดคล้องกบัวถิีวฒันธรรมในพื นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้เชื่อมโยงกบัประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นๆ
  ๔. เพื่อผลักดันให้เกดิการประสานงานที่ดีระหวา่งสถาบันฮาลาลกบัหน่วยงานต่างๆ 
น าไปสู่การท างานร่วมกนัในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในพื นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
และการพัฒนาประเทศชาติอยา่งยั่งยนื
  ๕. เพื่อส่งเสริมงานวจิยัและนวตักรรมด้านฮาลาลทั งสินค้าและบริการของไทยเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานสากล

4. พ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี
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5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา บ่มเพาะ และคัดสรรกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรฮาลาล (ของจังหวัดปัตตานี)

          งบประมาณ 2,014,600 บาท

          ผู้รับผิดชอบ สถาบันฮาลาล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 จดัแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติ

          งบประมาณ   5,900,400 บาท

          ผู้รับผิดชอบ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมจบัคู่ธรุกจิ (Business Matching)

          งบประมาณ 120,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 เชื่อมโยงตลาดสินค้าฮาลาลชายแดนใต้ (ส าหรับสินค้าฮาลาลพรีเมี่ยมจงัหวดัปัตตานี) 

สู่ตลาดโลก  

          งบประมาณ  1,965,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง6. หน่วยงานด าเนินงาน มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ปี เร่ิมต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 10,000,000 บาท

9. ผลผลิต ๑. มีผู้ประกอบการออกบูธไม่น้อยกวา่ ๒๐๐ บูธ
๒. ผู้เข้าร่วมชมงานได้รับความรู้ด้านฮาลาลเพิ่มมากขึ น

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ น 
๒. ประชาชนมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ น
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๑. ชื่อโครงการ 6. โครงการพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการ
มาตรฐานฮาลาล

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

จากยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ได้ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์โดยก าหนดเป้าหมายให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวยัมีทักษะความรู้และ
ความสามารถเพิ่มขึ น ส าหรับวยัแรงงาน ให้แรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้วยการส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด รวมทั ง การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื มีเป้าหมายให้ผลิตภาพการผลิตของปัจจยัแรงงานเพิ่มขึ น ซ่ึงมี
แนวทางการพัฒนาแรงงานในจงัหวดัประกอบด้วย๑)พัฒนาศักยภาพคนในช่วงชีวติวยั
แรงงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานในจงัหวดัปัตตานี
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดและยทุธศาสตร์การพัฒนาของจงัหวดัที่มุ่งเป็น
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมการเกษตรและต่อเนื่องภาคการเกษตร อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
๒)พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั งในและนอกระบบ การศึกษาให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดในพื นที่และต่างประเทศ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป เมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน สนับสนุนผู้ประกอบการจา้งงาน
ส าหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะแรงงานในพื นที่และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ๓)การลดความเหล่ือมล  า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

โดย เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ ๔)เพิ่มแรงงานคุณภาพเพื่อลดวกิฤติปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
การผลิตภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ พร้อมทั งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของจงัหวดัให้เป็นแหล่งกลางที่ส าคัญของการผลิตและพัฒนาแรงงาน
คุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยวในพื นที่ และการเชื่อมโยงกบันานาชาติ ดังประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 
๑ การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็งจากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า
การบริการและการท่องเที่ยว ดังนั น จงึต้องมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานในจงัหวดัเพื่อ
รองรับเมืองเกษตรอุตสาหกรรมกา้วหน้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพตอบสนองการ
เติบโตทางเศรษฐกจิของจงัหวดัต่อไป

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อผลิตและพัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการ
มาตรฐานฮาลาลของจงัหวดั
๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานนอกระบบให้มีมาตรฐานสอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี และในพื นที่จงัหวดัปัตตานี
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5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการมาตรฐานฮาลาล

          งบประมาณ 1,600,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6. หน่วยงานด าเนินงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 1,600,000 บาท

9. ผลผลิต ประชาชนวยัแรงงาน/แรงงานนอกระบบ ได้รับการพัฒนาทักษะ/ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
เป็นแรงงานคุณภาพ จ านวน ๒๑๐ คน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ประชาชนวยัแรงงาน/แรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและผ่านการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานมีทักษะฝีมือดีขึ น มีคุณภาพตามมาตรฐาน และน าความรู้ไปสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ/ประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรืออาชีพอิสระไม่น้อย
กวา่ร้อยละ๕๐
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๑. ชื่อโครงการ 7. โครงการจดัหาตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฮาลาล

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

รัฐบาลมีนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกจิ โดยให้ความส าคัญกบัการสร้างความเข้มแข็งจาก
เศรษฐกจิภายในประเทศ โดยด าเนินการนโยบายเศรษฐกจิชุมชนซ่ึงเน้นการพัฒนาในมิติ
เชิงพื นที่การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาคกลุ่มจงัหวดัจงัหวดัชุมชนในพื นที่ให้มีการ
ท างานร่วมกนัในรูปแบบประชารัฐโดยส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มช่องทางด้านการตลาด
ให้กบัสินค้าท้องถิ่นมุ่งเน้นยกระดับรายได้ให้กบัผู้มีรายได้น้อยอยา่งเป็นระบบให้ประชาชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิของจงัหวดั และต่อยอดถึงเศรษฐกจิของ
ประเทศในรูปแบบมั่งคงมั่งค่ังยั่งยนื

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑.เพื่อยกระดับรายได้ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมฮาลาล
๒.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ทั งในประเทศและต่างประเทศเชื่อมโยงการค้าผลิตภัณฑ์
ฮาลาล ผ่านการค้าแบบดิจทิัล และช่องทางอื่นที่มีศักยภาพที่มีแนวโน้มความต้องการที่
สูงขึ น

4. พ้ืนที่เป้าหมาย กจิกรรมที่ ๑  การจดังานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า : ด าเนินการในพื นที่จงัหวดั
ปัตตาน/ีภาคกลาง/ภาคเหนือ/ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ, สงขลา
 กจิกรรมที่ ๒ ติดตามและประเมินผล : ด าเนินการในพื นที่จงัหวดัปัตตานี

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ กจิกรรมการจดังานแสดงสินค้าและเจรจาการค้าณ ห้างสรรพสินค้าในภูมิภาคอื่น

          งบประมาณ 2,991,230 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมติดตามและประเมินผล 

          งบประมาณ งบประมาณ 8,770 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมจดัมหกรรมแสดงสินค้า OTOP และของดีจงัหวดัปัตตานี

          งบประมาณ งบประมาณ 1,978,700 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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6. หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ปี เร่ิมต้นปี ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 3000000 บาท

9. ผลผลิต ๑.ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางการตลาด และมีรายได้เพิ่มขึ นสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ส่งผลต่อมูลค่าการค้าการค้าและขยายตัวของเศรษฐกจิจงัหวดัปัตตานี
๒.สร้างความสัมพันธอ์ันดี เพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงการค้าระหวา่ง
ผู้ประกอบการในพื นที่กบัผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น  เพื่อขยายโอกาสทางการค้า

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. ผู้ประกอบการในจงัหวดัปัตตานี สามารถมีรายได้เพิ่มขึ น  ส่งผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกจิในจงัหวดั
๒. ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและการตลาดมีคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ น

223



หัวข้อ รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ 8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจงัหวดัปัตตานี : ปัตตานี มั่นใจ เที่ยวได้ทุก
วนั

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

 ปัจจบุันรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน (ยะลา นราธวิาส และ
ปัตตาน)ี เป็นกลุ่มจงัหวดัที่มีรายได้ระดับต่ าของประเทศ อยู่อันดับที่ ๑๗ ของกลุ่มจงัหวดั 
(๑๘ กลุ่ม) โดยจงัหวดัปัตตานี มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่ าที่สุดในกลุ่มจงัหวดั และอยู่
อันดับที่ ๗๐ ของประเทศ (๗๖ จงัหวดั) เนื่องมาจากเป็นจงัหวดัเดียวในกลุ่มที่ไม่มี
ชายแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้าน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
พื นที่ ๓ จงัหวดัมาโดยตลอด ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัย
ของจงัหวดั และยงัส่งผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้อมกบับรรยากาศการท่องเที่ยวและ
ลงทุนของจงัหวดัปัตตานีในภาพรวมอีกด้วย โดยสามารถสรุปภาพรวมของสถานการณ์
การท่องเที่ยวจงัหวดัปัตตานี ได้ดังนี  ช่วงกอ่นเกดิสถานการณ์ความไม่สงบ พ.ศ.๒๕๔๔–
๒๕๔๖ ปัตตานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉล่ีย ๔๔๐ ล้านบาท/ปี ต่อมาในช่วง ปี พ.ศ.
๒๕๔๗–๒๕๕๑ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เกดิสถานการณ์ความไม่สงบ มีการกอ่เหตุร้ายรายวนัที่มี
ความรุนแรงมาอยา่งต่อเนื่องจงัหวดัปัตตานีมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอยา่งมากเฉล่ีย
เพียง ๑๙๘ ล้านบาท/ปี เท่านั นโดยจะพบวา่จ านวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรลดลง
อยา่งมาก โดยเป็นสัดส่วนกบัระดับความรุนแรงและความถี่ของสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื นที่ ๓จงัหวดัชายแดนใต้ โดยในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๕๒–๒๕๕๔จงัหวดัปัตตานี ได้มีการ
ปรับกลยทุธใ์นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจงัหวดั โดยการพัฒนาและยกระดับกจิกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเดิมให้มีความน่าสนใจ มีการสร้างสรรค์กจิกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั งการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวฒันธรรม 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ได้มาตรฐานและพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับกจิกรรมการท่องเที่ยวเดิม และกจิกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของ
ปัตตานีให้เป็นที่รู้จกั ได้มาตรฐาน และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงเส้นทางและประชาสัมพันธเ์ส้นทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
ภายในจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดนให้สอดคล้องและเหมาะสมใช้เป็นจดุขายใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กบัท้องถิ่น
๔. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จกัและได้มาตรฐาน สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน
 ๕. เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจงัหวดัปัตตานี ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๓

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการทุกอ าเภอในพื นที่จงัหวดัปัตตานี
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5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑ กจิกรรมสร้างกลไกในการส่ือสารและประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์และความเชื่อมั่นแกน่ัก
ลงทุน

          งบประมาณ 2,084,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วฒันธรรมของ

จงัหวดั          งบประมาณ 15,987,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัปัตตานี
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมเสริมสร้างความเข้มแข๋งของตลาดท่องเที่ยวเดิม เพิ่มตลาดท่องเที่ยวใหม่ รองรับ

การขยายตัวของการท่องเที่ยว

          งบประมาณ 2,250,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพเทศกาลงานประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นเพื่อความสันติสุข และ

รองรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมชายแดนใต้

          งบประมาณ 11,876,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจงัหวดัปัตตานี และที่ท าการปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ
          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
9. ผลผลิต ๑) ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดัปัตตานี ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับ

ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจแกน่ักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยอืน
๒) ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้อยา่งยั่งยนื
๓) นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเกดิการรับรู้การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ
จงัหวดัปัตตานี และมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ น
๔) รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ นจากปีฐาน อยา่งน้อยร้อยละ ๒–
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑) มีการบูรณการของหน่วยงานที่เกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพด้านท่องเที่ยวของจงัหวดั
ปัตตานีอยา่งเป็นรูปธรรม
๒) รายได้ของประชาชนในพื นที่เพิ่มขึ น
๓) ความส าเร็จของการจดัสร้าง/การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจงัหวดั ได้แก ่
แหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                                
๔) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
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๑. ชื่อโครงการ 9. โครงการเพิ่มศักยภาพผลผลิตสัตวน์  าเพื่อเพิ่มรายได้แกป่ระมงพื นบ้านและแกไ้ขปัญหา
ประมง

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน ยทุธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้กบัภาคการผลิต(โครงการยกระดับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประมง) ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน ยทุธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและการตลาด 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดัปัตตานียทุธศาสตร์ที่ ๑การสร้างเสริมเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง 
จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
 การด าเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐโดยกรมประมงได้ใช้มาตรการอยา่งเข้มข้นเพื่อที่จะดูแล
จดัการทรัพยากรสัตวน์  าในแหล่งน  าธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่ในระดับรักษาความสมดุลและมี
เพิ่มมากขึ นโดยด าเนินการทั งการวจิยัการปล่อยเสริมพันธุ์สัตวน์  า การจดัสร้างที่อยู่อาศัย 
การออกมาตรการการควบคุมการท าการประมงให้อยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายตลอดทั ง
การเฝ้าระวงัตรวจปราบปรามผู้ลักลอบท าการประมงที่ผิดกฎหมายแต่ผลผลิตสัตวน์  าก็
ยงัคงอยู่ในระดับลดน้อยถอยลงเร่ือยมาสาเหตุหนึ่งที่ การด าเนินงานของหน่วยงานที่มี
หน้าที่บริหารจดัการด้านการประมงยงัขาดความเข้าใจขาดความจริงจงัที่จะสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรประมงในลักษณะที่ชุมชนประมงเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรประมงอยา่งแท้จริงยงัมีความคิดวา่การบริหารจดัการทรัพยากรประมงทั งหมดยงั
เป็นหน้าที่ของรัฐยงัขาดความคิดที่วา่เจา้หน้าที่เป็นเพียงพี่เลี ยงเป็นผู้คอยช่วยเหลือ

สนับสนุนคอยช่วยจดัการสร้างขบวนการให้ เจา้ของที่แท้จริงคือชุมชนสามารถน า
ทรัพยากรไปใช้อยา่งเกดิประโยชน์สูงสุดได้ และเมื่อเจา้ของชุมชนมีความแข็งแรง ส าคัญ
อยา่งยิ่งคือการขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการที่แท้จริงจากชุมชนเนื่องจากความ
เชื่อความเข้าใจของชาวประมงยงัคิดวา่การจดัการทรัพยากรประมงในแหล่งน  าธรรมชาติ
เป็นหน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรัฐแต่ฝ่ายเดียวชาวประมงมีหน้าที่เพียงการไปจบัสัตวน์  ามาใช้
ประโยชน์ จะมีกลุ่มชาวประมงชุมชนส่วนน้อยที่มีการรวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากรประมงอยา่งเข้มแข็งแต่ในท้ายที่สุดกสู้็แรงเสียดทานจากกลุ่ม
ผลประโยชน์กลุ่มนายทุน ที่เห็นแกป่ระโยชน์เฉพาะหน้า เฉพาะกลุ่มไม่ได้ เข้มแข็ง
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรประมงได้เองแล้ว
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เจา้หน้าที่กถ็อนตัวมาเป็นเพียงที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า ชี แนะและเป็นผู้เข้าไปมีส่วน
ร่วมตามความจ าเป็นอยา่งห่างๆกจ็ะเป็นเป้าหมายที่สูงสุดในการบริหารจดัการทรัพยากร
ให้เกดิผลิตผลสัตวน์  าที่มีใช้อยา่งยั่งยนืได้ และอีกหนึ่งปัญหาในภาคประมงคือการขาด
แคลนแรงงานในเรือประมงเป็นปัญหาหลักในการท าการประมงของผู้ประกอบการประมง
ในพื นที่ 22 จงัหวดัชายทะเล สืบเนื่องจากแรงงานคนไทยไม่นิยมประกอบอาชีพลูกเรือ
ประมงอาจจะเพราะเป็นงานที่หนักต้องใช้ก าลังมากอีกทั งความปลอดภัยต่ า ดังนั น
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องน าแรงงานจากต่างประเทศเข้าท างานในเรือประมงซ่ึงจะต้องเสีย
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการค่อนข้างสูงและท างานในระยะเวลาสั นไม่แน่นอน 
ผู้ประกอบการจงึจ าเป็นต้องจดัหาแรงงานทดแทนอยู่เป็นประจ า

ผู้ประกอบการบางรายรับภาระค่าใช้จา่ยในการจดัหาแรงงานไม่ได้จ าเป็นต้องให้
เรือประมงหยดุออกท าการประมง กอ่ให้เกดิปัญหาด้านเศรษฐกจิทั งทางตรงและทางอ้อม 
ส่งผลกระทบไปยงัธรุกจิต่อเนื่องด้านประมงและธรุกจิอื่นๆ โดยเฉพาะจงัหวดัปัตตานีซ่ึง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมได้จากภาคการประมงเป็นหลัก เมื่อเกดิปัญหาในภาคประมงท าให้
เศรษฐกจิภายในจงัหวดัปัตตานีต่ าลงอยา่งเห็นได้ชัดการปรับปรุงเรือประมงประเภท
เคร่ืองมืออวนล้อมจบัเพื่อลดแรงงานโดยการน าเทคโนโลย ีนวตักรรมและเคร่ืองมือทุ่นแรง
ที่เหมาะสม น ามาใช้ในเรือประมงกเ็ป็นวธิกีารหนึ่งที่จะท าให้ลดปัญหาในธรุกจิการท าการ
ประมง ยงัเป็นการพัฒนาคนประจ าเรือได้มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัยมีความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานสูง นอกจากนี ยงัเป็นการกระตุ้นสร้างแรงจงูใจให้แรงงานไทย 
โดยเฉพาะแรงงานไทยในพื นที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ซ่ึงเดินทางไปประกอบอาชีพ
ลูกเรือประมงในต่างประเทศ กลับมาประกอบอาชีพลูกเรือประมงในพื นที่จงัหวดัปัตตานี 
กอ่ให้เกดิความมั่นคงทางด้านอาชีพต่อไป อีกทั งช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มี
ความแข็งแกร่งต่อไป
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๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อสร้างจติส านึกร่วมและความเข้มแข็งภายในชุมชนในการร่วมกนัอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลหน้าชุมชนชาวประมงพื นบ้านให้มีปริมาณ
สัตวน์  าทะเลเพิ่มมากขึ นและยั่งยนื
๒. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กบัชุมชนชาวประมงพื นบ้าน  ที่ท าการประมงใน
บริเวณชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัปัตตานี
๓. เพื่อสร้างชุมชนประมงที่สามารถบริหารจดัการทรัพยากรประมงได้อยา่งเข้มแข็ง
๔. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
5)เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพและค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม
6) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ีนวตักรรม การใช้เคร่ืองมือทุ่นแรงที่เหมาะสมให้แก่
ผู้ประกอบการเครือข่าย
7) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจงูใจให้แรงงานไทยใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ที่ท างานอยู่
ประเทศเพื่อนบ้านกลับเข้ามาท างานบนเรือประมงไทย

๕. การสร้างคุณค่าทางการเกษตรที่ยั่งยนืให้สอดคล้องกบัลักษณะภูมิศาสตร์และบริบท
ของสังคมจงัหวดัปัตตานี เพื่อการหนุนเสริมศาสตร์พระราชา ในพื นที่ โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนบริหารจดัการทรัพยากร (ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี จติรกรรม) และ
ส่ิงแวดล้อมที่เชื่อมโยงกบัการพัฒนาการเกษตรของจงัหวดัให้ยั่งยนืครบองค์ประกอบตาม
แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชกมุารี (อพ.สธ.) ส่งเสริม
การจดัการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและการเพิ่มความหลากหลายทาง
การเกษตรของพื นที่
๖. การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลผลิตทางเกษตรด้วยเทคโนโลยนีวตักรรมและการ
จดัการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) และไม้ผลเกษตรอัตลักษณ์พื น
ถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (ส้มโอปูโก) พร้อมผลักดันทุเรียน
ทรายขาวให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตรและการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรทรงคุณค่าของปัตตานี (ไพล 
ปลาไหลเผือก) 

๔. พ้ืนที่เป้าหมาย
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5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

๕.๑กจิกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าจงัหวดัปัตตานี
๑.บ้านสะพานไม้ ม.๒ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
๒.บ้านบางราพา ม.๕ ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ
๓.บ้านปาตา ม.๑ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง
๔.บ้านดาโต๊ะ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง
๕.บ้านปะนาเระ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ
๖.บ้านบางมะรวด ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ
๗.บ้านบน ม.๒ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี
๘.ชุมชนปาตาดีมอ ม.๑ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
๙.ชุมชนบางตาหยาด ม.๑ ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี
๑๐.บ้านรังมดแดง ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ไม้แกน่
๑๑.บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้แกน่
๕.๒ กจิกรรมยกระดับการเพาะเลี ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม
  ๑. พื นที่อ าเภอหนองจกิ
  ๒. พื นที่อ าเภอเมืองปัตตานี
  ๓. พื นที่อ าเภอยะหร่ิง
  ๔. พื นที่อ าเภอปะนาเระ
  ๕. พื นที่อ าเภอสายบุรี
  ๖. พื นที่อ าเภอไม้แกน่
๕.๓ กจิกรรมยกระดับการเพาะเลี ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม
 ๑.ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจดืปัตตานี                                      
๕.๔ กจิกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก, กุ้งผง
 ๑. ชมรมกุ้งบ้านตุยง ม.๑  ต.ตุยง  อ.หนองจกิ  จ.ปัตตานี จ านวน ๕๐ ราย
๕.๕ กจิกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์สัตวน์  าในชุมชน
๑.บ้านสะพานไม้ ม.๒ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี
๒.บ้านบางราพา ม.๕ ต.ท่าก าช า อ.หนองจกิ
๓.บ้านปาตา ม.๑ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง
๔.บ้านดาโต๊ะ ม.๔ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหร่ิง
๕.บ้านปะนาเระ ม.๑ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ
๖.บ้านบางมะรวด ม.๑ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ
๗.บ้านบน ม.๒ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี
๘.ชุมชนปาตาดีมอ ม.๑ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี
๙.ชุมชนบางตาหยาด ม.๑ ต.ตะลุบัน  อ.สายบุรี
๑๐.บ้านรังมดแดง ม.๒ ต.ดอนทราย อ.ไม้แกน่
๑๑.บ้านละเวง ม.๓ ต.ดอนทราย อ.ไม้แกน่
 2.5.6 กจิกรรมปรับปรุงเรือประมงประเภทเคร่ืองมืออวนล้อมจบัเพื่อลดแรงงาน
โดยการใช้เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือทุ่นแรงที่เหมาะสม

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กจิกรรมส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าจงัหวดัปัตตานี       

          งบประมาณ 1,232,400 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานประมงจงัหวดัปัตตานี
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          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมจดัท าและวางซั งเชือกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล

          งบประมาณ  860,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานประมงจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3 กจิกรรมการยกระดับการเพาะเลี ยงปลาสลิดสู่มาตรฐานฟาร์ม
          งบประมาณ   497,600 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าจดื ปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 - 

    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4 กจิกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกุ้งบล็อก,กุ้งผง 

          งบประมาณ  2,619,100 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตวน์  าชายฝ่ังปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5 กจิกรรมการสร้างเขตอนุรักษ์สัตวน์  าในชุมชน   

          งบประมาณ   130,900 บาท

          ผู้รับผิดชอบ หน่วยป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6 กจิกรรมปรับปรุงเรือประมงประเภทเคร่ืองมืออวนล้อมจบัเพื่อลดแรงงานโดยใช้เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือทุ่นแรงที่เหมาะสม

          งบประมาณ 9,600,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานประมงจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 -

6. หน่วยงานด าเนินการ ส านักงานประมงจงัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ปี เร่ิมต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ นสุดปี ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 14,940,000 บาท
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9. ผลผลิต ๑. ผลผลิตปูม้าในแต่ละพื นที่ที่ด าเนินการเพิ่มขึ นร้อยละ ๕
๒. แหล่งอาศัยของสัตวน์  าเพิ่มขึ น  จ านวน ๑๒ แหล่ง
๓. จ านวนฟาร์มเลี ยงปลาสลิดที่ได้รับรองมาตรฐาน SL/GAP และการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยใีห้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
๔. ผลผลิตกุ้งแชบ๊วยเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจงัหวดัปัตตานี ๓ ปี
ยอ้นหลัง
๕. ผลผลิตปลากะพงขาวเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจงัหวดัปัตตานี ๓ปี
ยอ้นหลัง
๖. ผลผลิตกุ้งกา้มกรามเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจงัหวดัปัตตานี ๓ปี
ยอ้นหลัง
๗. ผลผลิตปูทะเลเพิ่มขึ นร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมงจงัหวดัปัตตานี ๓ปียอ้นหลัง
 ๘. ผลผลิตกุ้งจบัฉกุเฉนิและกุ้งตกเกรดหรือกุ้งขยะได้รับการเพิ่มมูลค่าสูงขึ น
 9. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
10.ต้นแบบการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพและค านึกถึงส่ิงแวดล้อม

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มขึ น จ านวน ๑๐๐ คน
 ๒. ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ นร้อยละ ๕
 ๓. ชาวประมงพื นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ นไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมง
จงัหวดัปัตตานี ๓ ปียอ้นหลัง
 ๔. ผลผลิตสัตวน์  าที่เหลือรอดจากการจบัสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน  าได้
 ๕. เป็นแหล่งท่องเที่ยวผักผ่อนหยอ่นใจ
 ๖. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี ยงสู่อาหารปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้
 ๗. ชาวประมงพื นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ นไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕ จากข้อมูลสถิติการประมง
จงัหวดัปัตตานี ๓ ปียอ้นหลัง
 ๘. ผลผลิตสัตวน์  าที่เหลือรอดจากการจบัสามารถเจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ในแหล่งน  าได้
 ๙. เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรได้
 ๑๐. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ นจากการจ าหน่ายกุ้งทั งสามประเภท
  11.เรือประมงต้นแบบประเภทเคร่ืองมืออวนล้อมจบัการลดใช้แรงงานในเรือประมง 
จ านวน 1 ล า
12. มีการลดจ านวนคนประจ าเรือและการใช้แรงงานในการปฏิบัติงานบนเรือไม่น้อยกวา่ 
60%
 

13. คนประจ าเรือมีการด ารงชีพบนเรือประมงอยา่งถูกสุขอนามัยและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
14. มีการรักษาสัตวน์  าให้มีความสด สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค
15. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมสู่สมาชิกในเครือข่าย

232



หัวข้อ รายละเอียด

๑. ชื่อโครงการ 10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อขยายการตลาด และการลงทุน

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

 ตาม ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๕ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยคุใหม่ ที่มีทักษะและจติวญิญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทิศทางที่จะพัฒนา
ผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพมากขึ น ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ อัตราการขยายตัวของภาค
บริการและภาคอุตสาหกรรมสูงขึ น กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
เอื อต่อการด าเนินกจิการ โครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมพัฒนาอยา่งทั่วถึงและมี
ประสิทธภิาพ มูลค่าการค้าการลงทุนในประเทศ ในภูมิภาคและชายแดนเพิ่มขึ น และเพื่อ
กา้วสู่การเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตโดยใช้ระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ นและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการวจิยัและพัฒนา 
การใช้นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพื นฐานทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยควบคู
กบัการกา้วสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น ในการท าธรุกจิการค้าระหวา่ง
ประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็น SmartSMEs ที่มี
จติวญิญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธรุกจิ   

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการอุตสาหกรรม
จงัหวดัปัตตานี
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ/ลดต้นทุนการผลิตได้อยา่งยั่งยนื ใน ๘ ด้าน ได้แก่
   ๑) การบริหารจดัการโลจสิติกส์
   ๒) การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
   ๓) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน
   ๔) การลดต้นทุนพลังงาน
   ๕) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล
   ๖) กลยทุธข์ับเคล่ือนการตลาด
   ๗) การบริหารจดัการด้านการเงิน
   ๘) เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT)
๓. เพื่อสนับสนุนให้เกดิผู้ประกอบการใหม่หรือนักธรุกจิรายใหม่ (Start Up) และ YES 
(YES : YoungExecutiveNetwork@Southern Border Province  Administrative 
Centre)  จงัหวดัปัตตานี
  ๔. เพื่อเพิ่มโอกาสในการด าเนินธรุกจิโดยเปิดช่องทางการพบกนัระหวา่ง ผู้ประกอบการ
ที่เพิ่งด าเนินธรุกจิกบักลุ่มทุน (Venture Capital : VC)
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4. พ้ืนที่เป้าหมาย พื นที่จงัหวดัปัตตานี

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กจิกรรมพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม

          งบประมาณ  2,172,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนานักธรุกจิรายใหม่ (Start up)

          งบประมาณ  556,860 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา เร่ิมต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒   สิ นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 2,728,800 บาท

9. ผลผลิต ๑. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนโลจสิติกส์ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐
๒. เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต หรือ ลดความสูญเสีย หรือ ลดต้นทุนให้กบัสถาน
ประกอบการได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐ของแต่ละประเด็นปัญหา ที่เลือกขึ นมาแกไ้ขปรับปรุง
๓. มีขั นตอน แผนงานโดยละเอียดเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปปฏิบัติ เพื่อ
วเิคราะห์ปัญหา และแนวทางการแกไ้ขโดยหลักการสถิติ
๔. สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนพลังงานได้  ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๑๐
๕. สถานประกอบการได้รับการเตรียมความพร้อม  เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ หรือรับรองระบบมาตรฐานอยา่งน้อย  ๑ ระบบ
๖. สถานประกอบการมีการน าแผนการปฏิบัติงานทางการตลาด ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง
๗. สถานประกอบการมีการน าแผนทางการเงิน ๑ แผนงานมาปฏิบัติจริง
๘. มีการพัฒนาระบบงานโดยใช้ IT ในสถานประกอบการ เพิ่มขึ นอยา่งน้อย ๑ ระบบ
๙. เกดิแนวคิดธรุกจิใหม่ของผู้ประกอบการหรือนักธรุกจิรายใหม่ (Start Up) ในจงัหวดั
ปัตตานี ที่ผ่านการประกวดชนะเลิศที่สามารถท าได้เลย ท าได้เร็ว ท าได้จริง อยา่งน้อย ๓
ธรุกจิ
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. สถานประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรในส่วนภูมิภาค (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร) ในจงัหวดัปัตตานีมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันใน ๘ ด้าน ได้แก ่๑) การบริหารจดัการโลจสิติกส์๒) การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการผลิต  ๓) การปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน๔) การลดต้นทุนพลังงาน 
 ๕) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล ๖) กลยทุธข์ับเคล่ือน
การตลาด ๗) การบริหารจดัการด้านการเงิน๘) การจดัการสถานประกอบการด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
 ๒. แนวคิดที่นักธรุกจิรายใหม่ (Start Up) น าเสนอและผ่านการประกวดจากกจิกรรม 
Pitching สามารถน าไปขยายผลให้เกดิเป็นรูปธรรมได้
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๑. ชื่อโครงการ 11. โครงการเสริมสร้างความสามารถจดัการครัวเรือนยากจนในการจดัการชีวติตนเองได้
อยา่งยั่งยนื

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

 ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจดัการชีวติตนเองได้อยา่ง
เหมาะสม ด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้อยา่ง
ยั่งยนื
๒. เพื่อตอบสนองต่ออุดมการณ์หรือปรัชญากระทรวงมหาดไทย ในการ “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แกค่รัวเรือนยากจนและสร้างศรัทธาแกป่ระชาชน
๓. เพื่อบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการระดับจงัหวดัและระดับอ าเภอ ทั ง ๑๒ อ าเภอในพื นที่จงัหวดัปัตตานี

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

          งบประมาณ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 มหกรรมแสดงผลงานครัวเรือนยากจนจงัหวดัปัตตานี ๑ ครั ง ระดับจงัหวดั

          งบประมาณ 388,600 บาท

          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกบัการปฏิบัติ
ราชการมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐานการด ารงชีวติของ
ประชาชนในสังคมไทย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ การขับเคล่ือนเศรษฐกจิฟื้นฟูความเชื่อมั่นในชุมชนด้วยการพัฒนาอาชีพ
และรายได้ ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยการลดต้นทุนอยา่งทั่วถึง
 ในขณะที่ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ได้ก าหนดวสัิยทัศน์ของประเทศไทย คือ มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยนื และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล  าในสังคม ตลอดจนการสร้างบรรยากาศของความ
ปรองดองการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์การแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้โดย
สันติวธิ ีและการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยนืโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  และ
ยงัสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัปัตตานีการพัฒนาสังคมเสริมสร้างศักยภาพคน  
ชุมชนน่าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ นอยา่งยั่งยนืประกอบกบัจงัหวดั
ปัตตานีที่ได้น้อมน ายทุธศาสตร์พระราชทาน“เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา
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6.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ๑ ปี เร่ิมต้นปี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ นสุดปี ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 10,388,600 บาท

9. ผลผลิต ครัวเรือนยากจนสามารถยกระดับรายได้ให้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. อยา่งน้อยร้อยละ 
๕๐ ของครัวเรือนเป้าหมาย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ครัวเรือนยากจนมีความรู้สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ตนเองเพิ่มขึ น
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๑. ชื่อโครงการ 12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้พื นที่การเกษตรในเขตชลประทาน

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑ เพื่อส่งเสริมการใช้พื นที่ในเขตชลประทานให้เกดิประโยชน์
๒ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรในเขตชลประทาน
๓ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แกเ่กษตรกร

4. พ้ืนที่เป้าหมาย ๑๒ อ าเภอของจงัหวดัปัตตานี

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตข้าวในเขตชลประทาน

          งบประมาณ 16,074,100 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพระบบน  าในสวนไม้ผล

          งบประมาณ 3,000,000 บาท
          ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

 จากกรอบยทุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & 
Competitiveness) ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานที่ส าคัญด้วยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวชิาการเกษตร 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อเพิ่มความแม่นย าของระบบจดัการการผลิตและการตลาด
ทางการเกษตรเป็นแปลงใหญม่ากขึ นและเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหม่ ใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เพิ่มประสิทธภิาพ
และลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวจิยัและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์และเทคโนโลยี
การผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก สร้าง
ระบบเตือนภัยการเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั ง
มาตรฐานภายในประเทศและมาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนด
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยทุธศาสตร์ที่ ๓ วา่ด้วยเร่ืองการสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรโดยการ
เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตวแ์ละการท าประมง ให้สอดคล้องกบัศักยภาพพื นที่และความ
ต้องการของตลาด รวมทั ง นโยบายรัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาเศรษฐกจิ
จงัหวดัชายแดนใต้ โดยก าหนดเป็นรูปแบบ “สามเหล่ียมการพัฒนาอยา่งยั่งยนื” ซ่ึงให้
อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี พัฒนาเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมกา้วหน้า
ผสมผสาน (Agricultural Industrial City)
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          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6.หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตานี

๗. ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖๒ – กนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ ๑๙,๐๗๔,๑๐๐ บาท  

9. ผลผลิต ๑ เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตข้าวในเขตชลประทาน จ านวน ๓,๐๐๐ ไร่
๒ เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธภิาพระบบน  าในสวนไม้ผล จ านวน ๒๐๐ ไร่

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรให้สูงขึ นส่งผลให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ น
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๑. ชื่อโครงการ 13. โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรขับเคล่ือนเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ

และแผนยทุธศาสตร์ในแต่ละระดับเพื่อให้การท างานสอดคล้องกบันโยบายในทุกระดับชั น
และทันต่อการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลสหกรณ์เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื และมีนโยบายพัฒนา
สหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นสหกรณ์หลักระดับอ าเภอโดยมีการจดัท าแผนการส่งเสริม 
ผลักดันสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติพื นฐานของสหกรณ์หลักระดับอ าเภอพัฒนาสหกรณ์หลัก
ระดับอ าเภอให้เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิและสังคมของชุมชน มีการบริหารจดัการสินค้า
เกษตรที่ส าคัญแบบครบวงจร เพิ่มศักยภาพการด าเนินธรุกจิตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก ยกระดับคุณภาพชีวติของสมาชิก รวมถึงเป็นศูนยก์ลางในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
ของชุมชนท าหน้าที่ในการจดัหาสินค้ามาจ าหน่าย และรวบรวมผลผลิต และเชื่อมโยง
สินค้าสหกรณ์ไปสู่ผู้ประกอบการให้เกษตรกรมีความยั่งยนื ในการปฏิรูปภาคเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวติของเกษตรกร
 สร้างแรงขับเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงน า
นวตักรรมเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ เข้ามาช่วยขับเคล่ือน สามารถลดต้นทุนได้เพิ่ม
ผลผลิตได้ เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางคือ คุณภาพชีวติของเกษตรกรดีขึ น รายได้เพิ่มขึ น 
หนี สินลดลง และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้หลักให้ประเทศ  เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ย มาสู่การรวมกลุ่มที่สามารถใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรกลมาช่วยในการผลิต เข้าถึงเทคโนโลยไีด้มากขึ น มีความสามารถในการจดัการ

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๖๕ให้รัฐพึงจดัให้มียทุธศาสตร์เป็น
เป้าหมายพัฒนาประเทศอยา่งยั่งยนืยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) จะ
น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวสัิยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นค่ัง 
ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”ซ่ึง
สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ ในมิติทางสังคมที่ยกระดับรายได้ของ
ประชาชน การแกไ้ขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล  า ซ่ึงรองรับด้วยยทุธศาสตร์ชาติ
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื นฐาน ต่อยอดอดีต ปรับปรุงปัจจบุัน
 และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยเน้นแกไ้ขปัญหารายได้ ผลิตภาพการผลิต การลงทุน 
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีประเด็นที่ต้องขับเคล่ือนอยู่ ๕ประเด็น คือ
 ๑.การเกษตรสร้างมูลค่า ๒.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ๓.สร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ๔.โครงสร้างพื นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และ ๕.พัฒนา
เศรษฐกจิบนพื นฐานผู้ประกอบการยคุใหม่ ซ่ึงจากการแปลงยทุธศาสตร์ระยะยาวสู่การ
ปฏิบัติ เป็นจดุเชื่อมต่อกบัการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงมีภารกจิใน
การส่งเสริมสนับสนุนและขับเคล่ือนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามบทบาท หน้าที่ เพื่อ
ช่วยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เพื่อให้เป็นไปตามแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จดัท าแผนงานภายใต้กรอบทิศทาง และความ
เชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
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การผลิตผลผลิตอยา่งมืออาชีพ ท าให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกนั สามารถ
เข้าถึงการตลาดและมีอ านาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ น        
 การรวมกลุ่มของเกษตรกร มีแนวทางสอดคล้องกบัระบบสหกรณ์ทั งการรวมกลุ่ม การ
บริหารจดัการ และเป้าหมายของสมาชิก  สหกรณ์เป็นองค์กรรูปแบบเศรษฐกจิที่เกดิจาก
การรวมตัวของประชาชนเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัด้านอาชีพตั งแต่ต้นน  า กลางน  า 
จนถึงปลายน  า สหกรณ์สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง หากสหกรณ์มีความ
เข้มแข็งแล้วจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้สมาชิกได้ และเป็นองค์กรหลักใน
การขับเคล่ือนแผนพัฒนาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั จะส่งผลให้นโยบายของรัฐได้รับการ
ตอบสนองอยา่งมีประสิทธภิาพต่อไป   

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

๑. เพื่อให้สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการตลาดอยา่งยั่งยนื
๒.เพื่อส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กรขับเคล่ือนเศรษฐกจิที่เข้มแข็ง ยั่งยนื

4. พ้ืนที่เป้าหมาย สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานี  จ านวน ๑๕ แห่ง จ านวนสมาชิกทั งสิ น จ านวน
๑๗,๗๙๑ ราย  ประกอบด้วย
 ๑) สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จ ากดั  อ าเภอสายบุรี จ านวน ๑,๑๕๕คน 
 ๒) สหกรณ์การเกษตรปะนาเระ จ ากดั อ าเภอปะนาเระ จ านวน ๑,๙๔๗คน 
 ๓) สหกรณ์การเกษตรเมืองปัตตานี จ ากดั อ าเภอเมืองปัตตานีจ านวน ๘๐๗คน 
 ๔) สหกรณ์การเกษตรกะพ้อ จ ากดั  อ าเภอกะพ้อ จ านวน  ๙๑๗คน  
 ๕) สหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์ จ ากดั  อ าเภอโคกโพธิ์ จ านวน ๑,๖๗๑คน 
 ๖) สหกรณ์การเกษตรยะหร่ิง จ ากดั  อ าเภอยะหร่ิง จ านวน  ๘๓๐คน 
 ๗) สหกรณ์การเกษตรโคกพันตัน จ ากดั อ าเภอแม่ลาน จ านวน   ๑๒๘คน 
 ๘) สหกรณ์การเกษตรไม้แกน่ จ ากดั  อ าเภอไม้แกน่ จ านวน   ๗๙๙คน
 ๙) สหกรณ์การเกษตรยะรัง จ ากดั  อ าเภอยะรังจ านวน   ๙๖๐คน 
 ๑๐) สหกรณ์การเกษตรหนองจกิ จ ากดั อ าเภอหนองจกิ จ านวน ๑,๑๕๒คน 
 ๑๑) สหกรณ์การเกษตรมายอ จ ากดั  อ าเภอมายอจ านวน ๔,๔๐๙คน 
 ๑๒) สหกรณ์การเกษตรทุ่งยางแดง จ ากดั อ าเภอทุ่งยางแดง จ านวน ๘๑คน 
 ๑๓) สหกรณ์การเกษตรพัฒนาพื นที่พรุแฆแฆจ ากดัอ าเภอสายบุรีจ านวน ๓๓๖คน  
 ๑๔) สหกรณ์ปาล์มน  ามันปัตตานี จ ากดั อ าเภอหนองจกิจ านวน ๒,๐๔๓คน 
 ๑๕) สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง มะปรางมนัปตัตาน ีจ ากดัอ าเภอโคกโพธิจ์ านวน ๕๕๖คน 

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ
    5.1 กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจดัการตลาด   

          งบประมาณ 159,800 บาท

          ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี   

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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    5.2 กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดแกส่ถาบันเกษตรกร

          งบประมาณ  2,292,000 บาท

          ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี 

          หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

6.หน่วยงานด าเนินงาน  ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี 

๗. ระยะเวลา ๑ ปี   เร่ิมต้น ตุลาคม ๒๕๖๒สิ นสุดกนัยายน ๒๕๖๓

8. งบประมาณ 2,451,800  บาท

9. ผลผลิต สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานีตามเป้าหมายได้รับการพัฒนาการตลาด 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั  สถาบันเกษตรกรในจงัหวดัปัตตานีตามเป้าหมายสามารถน าความรู้ด้านการตลาดไป
พัฒนาการบริหารจดัการตลาดได้อยา่งมีประสิทธภิาพและพัฒนาสถาบันเกษตรกรสู่
มาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น GAP, GMP เป็นต้น
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หวัข้อ
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปตัตานีที่ 2 การพฒันาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนที่น่าอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน

แผนงาน : แผนงานบรูณาการส่งเสริมการพฒันาจังหวดัและกลุ่มจังหวดัแบบบรูณาการ

รายละเอียด
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวฒันธรรมทอ้งถิ่น

   ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของ พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ การพฒันาประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยมีนโยบายส าคัญ
“ประเทศไทย ๔.๐” ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วย “ปญัญา” สร้าง “ความเข้มแข็งจาก
ภายใน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกด้วยความสมดุล สร้างคนไทยเปน็มนุษย์ ที่
สมบรูณ์ ทั้งด้านพทุธศึิกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและจริยธรรม สร้างสังคมไทยเปน็ 
“สังคมที่เกื้อกูลและแบง่ปนั” ภายใต้หลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ผ่าน
กลไกประชารัฐ เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกลุ่มอย่างมีพลัง เพื่อ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ บนความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม  โดยเติมเต็มด้วยวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม  
ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  เกษตร และไบโอเทคโนโลยี กลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล 
และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วฒันธรรม และการเพิ่มมูลค่าการบริหาร (creative 
 Culture High & Value Service ) ซ่ึงมีเปา้หมายผลักดันใหป้ระชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และท าใหป้ระเทศหลุดพน้จากความเปน็ประเทศที่อยู่ในกับดักรายได้ปาน
กลาง ซ่ึงสอดคล้องกับร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที่ ๑๒ ที่มุ่งเน้นการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาก ากับทศิทางการพฒันาประเทศให้
เติบโตอย่างมีดุลยภาพ

๑. เพื่อใหป้ตัตานีเปน็ศูนย์กลางแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรมของสังคมพหวุฒันธรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหวุฒันธรรมและเกิดการยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
 ความเชื่อ และวถิีชีวติของประชาชนในจังหวดัปตัตานี
๒. เพื่อพฒันาศักยภาพของคน สังคมในการฟื้นฟ ูอนุรักษ ์สืบสานอัตลักษณ์ กิจกรรม
ทางประเพณีศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  และปฏบิติั
ศาสนกิจความเชื่อที่ถูกต้อง
๓. เพื่อเสริมสร้างสังคมพหวุฒันธรรมใหเ้กิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธว์ฒันธรรมที่ดีงามของจังหวดัปตัตานี
๕. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและแก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้
๖. เพื่อเปดิเวทใีหเ้ด็ก เยาวชน ในจังหวดัปตัตานีได้แสดงความสามารถเกี่ยวกับศิลปะ
๗. เพื่อส่งเสริมใหน้ าทนุทางวฒันธรรมมาเพิ่มรายได้ใหก้ับครัวเรือน
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4. พ้ืนที่เปา้หมาย
5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 17,033,000 บาท
9. ผลผลิต

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวดัจังหวดัปตัตานี

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี

1,000,000 บาท     
ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี

๑. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน  ร้อยละ ๘๐
๒. วฒันธรรมที่ดีงามของจังหวดัปตัตานีได้รับการประชาสัมพนัธร้์อยละ ๘๐
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในสังคมพหวุฒันธรรม  จ านวน  ๑๓๔  ชุมชน
๔. เปดิพื้นที่ใหเ้ด็ก เยาวชน และภมูิปญัญาของจังหวดัปตัตานีได้แสดง จ านวน ๑  คร้ัง
๕. จัดงานแสง สี เสียง ส่ือผสมสายน้ าแหง่พหวุฒันธรรม  จ านวน  ๑  คร้ัง

ตลาดนัดศิลปะเมืองตานี
630,000 บาท     
ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี

เสริมสร้างสังคมพหวุฒันธรรม/แสง สี เสียง ส่ือผสมสายน้ าแหง่พหวุฒันธรรม
8,000,000 บาท     

จังหวดัปตัตานี ๑๒  อ าเภอ

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี
3,730,000 บาท
เมืองตานี เมืองคนดี เมืองพหวุฒันธรรม

643,000 บาท

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี

การส ารวจคัดสรรเร่ืองเล่าและการพฒันาผู้เล่าเร่ืองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์

การจัดงาน“ปตัตานีเมืองงามวฒันธรรม ๓ วถิ”ี
3,030,000 บาท     

ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัปตัตานี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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หวัข้อ รายละเอียด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ประชาชนและนักทอ่งเที่ยวได้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ และยอมรับในความ

หลากหลายทางวฒันธรรมและวถิีชุมชนที่มีรูปแบบเฉพาะของจังหวดัปตัตานี
๒. จังหวดัปตัตานีเปน็ศูนย์กลางแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม ของสังคมพหวุฒันธรรม  
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหวุฒันธรรมและเกิด
การยอมรับในความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ  และวถิีชีวติ
ของประชาชนในจังหวดัปตัตานี
๔. ใช้มิติทางวฒันธรรมในการแก้ไขปญัหาความไม่สงบในพื้นที่
๕. น าทนุทางวฒันธรรมมาเพิ่มมูลค่าก่อใหเ้กิดรายได้
๖. ปญัหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขในมิติทาง
วฒันธรรม

245



หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย
5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ข้อ ๒.๒ มิติด้าน
สังคม ข้อ ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญัหาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวจิัยและการส ารวจต่างๆ พบวา่ ปญัหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และการทจุริตคอร์รัปชั่น โดยเหน็วา่ต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน ข้อ ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
ชุมชนสามารถแก้ไขปญัหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น 
โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทกุพื้นที่ และบรูณาการเปน็แผนต าบล
 เพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แผนพฒันาอ าเภอ และ
แผนพฒันาจังหวดั

  ๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมภมูิคุ้มกันทางจิตใจในเยาวชนไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
  ๒. เพื่อพฒันาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนใหเ้ปน็คนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภมูิใจ
ในตนเอง
  ๓. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนใหจ้ัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของ
สังคม
  ๔. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด โดยใหโ้อกาสกลับมาเปน็
คนดีของสังคม
  ๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในกลุ่ม
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป

จังหวดัปตัตานี ๑๒  อ าเภอ

มหกรรมรวมพลและประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวดั
621,300 บาท
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี

พฒันาศักยภาพแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวดัปตัตานี 
ประจ าป ี2563

พฒันาศักยภาพแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จังหวดัปตัตานี 
ประจ าป ี2563153,000 บาท  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี

2. โครงการ TO BE NUMBER ONE

348,600 บาท
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี
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หวัข้อ รายละเอียด
    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ

        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.6 กิจกรรมหลักที่ 6
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๒,๙๖๑,๒๐๐ บาท
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑.เพิ่มจ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน สถานประกอบการ 
๒.จ านวนผู้ติดสารเสพติดลดลง

๑.สมาชิก TO BE NUMBER ONE มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและการอาชีพ
๒.สมาชิก TO BE NUMBER ONE เปน็แกนน าในการพฒันาชุมชนที่อยู่อาศัย

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี

1,282,000 บาท   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี

เข้าร่วมการประกวดจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

เข้าร่วมการประกวดจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้
473,900 บาท

พฒันาศักยภาพแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวดั
ปตัตานี ประจ าป ี2563
82,300 บาท    
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัปตัตานี
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๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี และ ๑๒ อ าเภอในจังหวดัปตัตานี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตานี

6,481,500 บาท 

๑. เพื่อสร้าง และพฒันาประชาชนที่มีทกัษะทางกีฬาฟตุบอลใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจต
คติ ที่ถูกต้องเหมาะสมในการเปน็ ผู้ตัดสินกีฬาฟตุบอล ผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) 
และนักกีฬาฟตุบอลและฟตุซอล ตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ประกอบด้วย
๒. เพื่อพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐและประชาชนในจังหวดัปตัตานี 
โดยผ่านกระบวนการทางด้านกีฬาฟตุบอลและฟตุซอลเปน็ส่ือกลางในการพฒันา
๓. เพื่อยกระดับจังหวดัปตัตานีใหเ้ปน็ศูนย์กลางแหง่ความเปน็เลิศ ทางด้านกีฬา
ฟตุบอลใน ๕ จังหวดัชายแดนใต้ อย่างครบวงจร (ผู้ตัดสินกีฬาฟตุบอล ผู้ฝึกสอนกีฬา
ฟตุบอล (โค้ช) และนักกีฬาฟตุบอลและฟตุซอล

ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม

3. โครงการเมืองแหง่ฟตุบอล ตามสไตล์ปตัตานี

  เพื่อเปน็การสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัปตัตานี เกี่ยวกับกลยุทธแ์ละ
แนวทางพฒันาในประเด็นของ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรมมุ่งเน้นให้
สถาบนัทางสังคมร่วมปลูกฝ่ังค่านิยมและวฒันธรรมที่พงึประสงค์สร้างความเข้มแข็ง 
ของสังคมพหวุฒันธรรมโดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับ ในการอยู่ร่วมกันของ
สังคมพหวุฒันธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและรักษาอัตลักษณ์วฒันธรรมที่
หลากหลายสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปล่ียนวฒันธรรมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างสุขภาพประชาชนพฒันาทั่วทกุชุมชน หมู่บา้นให้
เปน็พื้นที่สุขภาวะดีแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริมสร้างพลังทาง
สังคม โดยสนับสนุนความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาค
ประชาสังคมและประชาชน (ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป)ี กิจกรรมทางด้านกีฬาหรือการเล่น
กีฬา ก็เปน็วธิกีารสร้างเสริมและพฒันาประชาชนที่มีประสิทธภิาพวธิหีนึ่ง เปน็การ
ยกระดับสุขภาพกาย (Physical Health) สุขภาพจิตใจ (Mental Health) สุขภาพ
สังคม (Social Health) และสุขภาพจิตวญิญาณ (Spiritual Health) ใหแ้ก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ที่ส าคัญยังเปน็กิจกรรมที่เปน็ศูนย์รวมมวลชนขนาดใหญ่ในการสร้าง
เครือข่ายภาคี การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนอย่างเหนียวแน่น

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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หวัข้อ รายละเอียด
8. งบประมาณ 6,481,500 บาท 
9. ผลผลิต ๑. จังหวดัปตัตานีมีผู้ตัดสินกีฬาฟตุบอล จ านวน ๔๘ คน ผ่านมาตรฐานของสมาคม

กีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภใ์นระดับขั้น ๓
๒. จังหวดัปตัตานีมีผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) จ านวน ๔๘ คน ที่ผ่านมาตรฐาน
ระดับ FA THAILAND INTRODUCTORY COURSE ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. จังหวดัปตัตานีมีผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) จ านวน ๒๔ คน ผ่านระดับ C 
License ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. จังหวดัมีทมีฟตุบอลและนักกีฬาฟตุบอลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ป ีอ าเภอละ
 ๒ ทมีๆ ละ ๒๕ คน  (อ าเภอละ ๕๐ คน) ๑๒ อ าเภอ รวมทั้งส้ิน ๖๐๐ คน ที่มีทกัษะ
การเล่นฟตุบอลระดับดี และเปน็แบบอย่างที่ดีในสังคมและปฏบิติัตนบนหลักการใน
การด าเนินชีวติในลักษณะการเหน็ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปน็กิจที่หนึ่ง จิตอาสา 
ความสามัคคี บนพื้นฐานการท างานร่วมกันเปน็ทมี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดย
ค านึงถึงวถิีประชาธปิไตยที่มีชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์เปน็เคร่ืองยึดเหนี่ยว
จิตใจ  

๕. จังหวดัมีนักกีฬาฟตุบอลและฟตุซอลในระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ป ีกระจาย
ทั่วทั้ง ๑๒ อ าเภอ โดยรวมอย่างต่ า ๖๐๐ คน อันจะน าไปสู่การพฒันาสุขภาพ 
ร่างกายและจิตใจ และเปน็แบบอย่างที่ดี เหมาะสมเพื่อจะเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
ในอนาคต 
๖. ประชาชน ๑๒ อ าเภอ ที่สนใจทางด้านกีฬาฟตุบอล ฟตุซอล มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ระหวา่งภาครัฐและประชาชน ยกระดับความสัมพนัธแ์ละความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน 
โดยผ่านกระบวนการทางด้านกีฬาที่เปน็ส่ือกลางในการพฒันา 
๗. จังหวดัปตัตานี มีเครือข่ายร่วมพฒันาวงการกีฬาฟตุบอลในจังหวดัปตัตานีใหสู่้
ความเปน็เลิศ และเปน็ศูนย์กลางแหง่ความเปน็เลิศ ทางด้านกีฬาฟตุบอลใน ๕ จังหวดั
ชายแดนใต้ 
๘. จังหวดัปตัตานีมีศูนย์กลางแหง่ความเปน็เลิศ ทางด้านกีฬาฟตุบอล
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้ตัดสินกีฬาฟตุบอล จ านวน ๔๘ คน ที่ผ่านมาตรฐานขั้นที่ ๓ ของสมาคมกีฬา

ฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์สามารถตัดสินกีฬาฟตุบอลระดับลีก
ภมูิภาคได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ประกอบเปน็อาชีพเสริม และ
เปน็ผู้ตัดสินต้นแบบในการขยายผล พฒันา ส่งเสริม งานกีฬาฟตุบอลในชุมชนที่ตน
อาศัยอยู่ต่อไป 
๒. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) จ านวน ๔๘ คน ที่ผ่านมาตรฐานระดับ FA 
THAILAND INTRODUCTORY COURSE ของสมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ์สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขยายผล พฒันา ส่งเสริม 
งานกีฬาฟตุบอลในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ต่อไป
๓. ผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) จ านวน ๒๔ คน ผ่านระดับ C License ของสมาคม
กีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ในการเปน็ผู้ฝึกสอนกีฬาฟตุบอล (โค้ช) รวมถึง
เปน็ต้นแบบในการขยายผล พฒันา ส่งเสริม งานกีฬาฟตุบอลในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
ต่อไป 
๔. นักกีฬาฟตุบอล อ าเภอละ ๒ ทมีๆ ละ ๒๕ คน ๑๒ อ าเภอ รวมทั้งส้ิน ๖๐๐ คน มี
ทกัษะการเล่นฟตุบอลที่ถูกวธิ ีรู้กฎกติกา มารยาท และมีทกัษะในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหวุฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมที่พงึประสงค์ บนพื้นฐานการท างานร่วมกัน
เปน็ทมี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๕. นักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ป ี ๑๒ อ าเภอๆ รวม ๓๒ ทมีๆ ละ  
๑๒ คน รวม ๓๘๔ คน มีทกัษะการเล่นฟตุบอลที่ถูกวธิ ีรู้กฎกติกา มารยาท 
๖. ประชาชน ๑๒ อ าเภอ ที่สนใจทางด้านกีฬาฟตุบอล มีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหวา่ง
ภาครัฐและประชาชน ยกระดับความสัมพนัธแ์ละความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน โดยผ่าน
กระบวนการทางด้านกีฬาฟตุบอลที่เปน็ส่ือกลางในการพฒันา 
๗. จังหวดัปตัตานี ศูนย์พฒันากีฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยา
เขตปตัตานี และสมาคม สมาคมกีฬาฟตุบอลแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
เปน็เครือข่ายร่วมกัน และร่วมพฒันาวงการกีฬาฟตุบอลในจังหวดัปตัตานีใหสู่้ความ
เปน็เลิศ และเปน็ศูนย์กลางแหง่ความเปน็เลิศ ทางด้านกีฬาฟตุบอลใน ๕ จังหวดั
ชายแดนใต้ 
๘. ยกระดับฐานะ ศูนย์พฒันากีฬาและสุขภาพ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยา
เขตปตัตานี เปน็ศูนย์กลางแหง่ความเปน็เลิศ ทางด้านกีฬาฟตุบอลใน ๕ จังหวดั
ชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนของจังหวดัปตัตานีเพื่อเปน็ ศูนย์การพฒันากีฬา
ฟตุบอลแบบครบวงจร ส าหรับประชาชน/หน่วยงาน ใน ๕ จังหวดัชายแดนใต้
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๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

   จังหวดัปตัตานี พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภมูิศาสตร์ แต่ความเปล่ียนแปลงของ
สภาพแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ อ่าวปตัตานี แม่น้ าปตัตานี และแม่น้ าสายบรีุ ที่
เปน็ไปในแนวทางเส่ือมโทรมลง สาเหตุหลักได้แก่ การขาดความสมดุลทางธรรมชาติ
และก่อใหเ้กิดภยัทางธรรมชาติมากมายตามา อาทเิช่น อุทกภยั การกัดเซาะชายฝ่ังซ่ึง
ส่งผลกระทบมาสู่การพฒันาจังหวดัปตัตานี คือ ขาดทรัพยากรธรรมชาติที่เพยีงพอ
ส าหรับการผลิตและใช้ประโยชน์เพื่อการด ารงชีวติในสังคมเกษตรอุตสาหกรรมอย่าง
เปน็สุขและยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจ าเปน็ต้องด าเนินการ ผลักดันใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อกระตุ้นใหป้ระชาชนมีความตระหนักรู้ในความส าคัญของปญัหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่
ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเปน็ผู้เสียประโยชน์โดยตรง
ในกรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถูกท าลายลง

   ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน็ประเทศ
พฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง” เปน็คติพจน์ประจ าชาติวา่ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ด้านการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความมั่นคงด้านน้ า รวมทั่งมีความสามารถในการปอ้งกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพบิติัธรรมชาติ กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิการวางระบบบริหารจัดการน้ าใหม้ีประสิทธภิาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้น
การปรับระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบรูณาการ
   จังหวดัปตัตานี ได้จัดท าแผนพฒันาจังหวดัปตัตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และได้
ก าหนดวสัิยทศัน์ดังนี้ “แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภณัฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ 
บนพื้นฐานความมั่นคงในการด ารงชีวติ”และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา
จังหวดัปตัตานี พ.ศ.๒๕๖๑ ไว ้๓ ประเด็น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การ
พฒันาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์อย่างยั่งยืน”

4. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตร บรรเทาภยัแล้งและอุทกภยั
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๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย
5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.3 กิจกรรมหลักที่ 3
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมคันกั้นน้ าบา้นถนน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลถนน อ าเภอมายอ จังหวดั
ปตัตานี10,000,000 บาท

ปรับปรุงคูส่งน้ าดาดคอนกรีต บา้นกูแบสีรา ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวดัปตัตานี 
ปากคูกวา้ง 1.30 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ก้นคูกวา้ง 0.30 เมตร ทางล าเลียง
กวา้ง 2.50 เมตร อาคารประกอบ 35 แหง่ ความยาว 1,200 เมตร

   ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้เปน็แนวทางส าหรับการ
พฒันาประเทศและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ข้อ ๖.๘ การแก้ไขและ
การปอ้งกันปญัหาน้ าทว่ม ในพื้นที่ที่เปน็บริเวณกวา้งและเฉพาะบางพื้นที่ และปญัหา
การขาดแคลนน้ าภาคการเกษตรส าหรับพื้นที่เพาะปลูก การเล้ียงสัตวแ์ละการหาทาง
ปอ้งกันไม่ใหเ้กิดน้ าทว่มรุนแรง ซ่ึงต้องเร่งด าเนินการโดยวธิกีารจัดสร้างแหล่งน้ า และ
พฒันาพื้นที่กักเก็บน้ าขนาดเล็กใหก้ระจายครอบคลุมในทกุพื้นที่ของประเทศไทยให้
มากที่สุด และแนวทางตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบบัที่ ๑๒ ที่
ต้องการใหป้ระเทศมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน มี
ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้นเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้นให้
มากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบรูณาการ โดยการค านึงถึงความ
เหมาะสม คุ้มค่า  รู้เทา่ทนัการเปล่ียนแปลง มีภมูิคุ้มกันตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

๑. เพื่อช่วยระบายน้ าช่วงฤดูน้ าหลาก กักเก็บน้ าช่วงฤดูแล้งปอ้งกันการขาดแคลนน้ า
ส าหรับการ อุปโภค-บริโภค
๒. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียนและแก้ไขปญัหาน้ าทว่มของประชาชนใน
พื้นที่เปา้หมาย
๓. เพื่อเพิ่มเหล่งส ารองน้ าดิบไวใ้ช้ส าหรับภาคการเกษตรของประชาชน

จังหวดัปตัตานี

โครงการชลประทานปตัตานี

3,000,000 บาท
โครงการชลประทานปตัตานี

กิจกรรมค่ันกั้นน้ าเค็มคลองยะหร่ิง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลตันหยง อ าเภอยะหร่ิง
 จังหวดัปตัตานี10,000,000 บาท
โครงการชลประทานปตัตานี
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    5.4 กิจกรรมหลักที่ 4

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.5 กิจกรรมหลักที่ 5
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 52,0๐๐,๐๐๐ บาท

9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการชลประทานปตัตานี

กิจกรรมคันกั้นน้ าบา้นสาบนั พร้อมอาคารต าบลสาบนั อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี
14,000,000 บาท
โครงการชลประทานปตัตานี

ปรับปรุงคูส่งน้ า ทรบ.บา้นบอืแนดาแล หมู่ที่ 8 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพอ้ 
จังหวดัปตัตานี คูกวา้ง 0.60 เมตร ความลึก 0.60 เมตร ความยาว 1,500 เมตร

โครงการชลประทานปตัตานี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑. คันกั้นน้ าบา้นถนน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลถนน อ าเภอมายอ จังหวดัปตัตานี 
จ านวน ๑ แหง่
๒. ปรับปรุงคูส่งน้ าดาดคอนกรีต บา้นกูแบสีรา ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จังหวดั
ปตัตานี ปากคูกวา้ง 1.30 เมตร ความลึก 0.50 เมตร ก้นคูกวา้ง 0.30 เมตร ทาง
ล าเลียงกวา้ง 2.50 เมตร อาคารประกอบ 35 แหง่ ความยาว 1,200 เมตร
๓. ค่ันกั้นน้ าเค็มคลองยะหร่ิง พร้อมอาคารประกอบ ต าบลตันหยง อ าเภอยะหร่ิง 
จังหวดั
๔. ปรับปรุงคูส่งน้ า ทรบ.บา้นบอืแนดาแล หมู่ที่ 8 ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพอ้ 
จังหวดัปตัตานี คูกวา้ง 0.60 เมตร ความลึก 0.60 เมตร ความยาว 1,500 เมตร  
๕.คันกั้นน้ าบา้นสาบนั พร้อมอาคารต าบลสาบนั อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

สามารถแก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อนของราษฎร ในการขาดแคลนน้ า
ส าหรับการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ได้อย่างเร่งด่วน

15,000,000 บาท
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หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีเร่ืองการพฒันาระบบเตรียมความพร้อมแหง่ชาติ และการ
บริหารจัดการ ภยัคุกคาม ใหม้ีประสิทธภิาพ และการพฒันากลไกใหพ้ร้อมสาหรับการ
ติดตาม เฝ้าระวงั แจ้งเตือน ปอ้งกัน แก้ไขปญัหา ภยัพบิติัอย่างเปน็รูปธรรม และการ
ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภยัธรรมชาติและผลกระทบเกี่ยวกับ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝ่ัง การรุกล้าของน้ าเค็ม การ
เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และการเพิ่ม
ประสิทธภิาพ การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภยัพบิติั และลดความสูญเสีย
ในชีวติและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภยั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบบัที่ ๑๒ การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภยัพบิติั โดยเฉพาะน้ าทว่มใน
พื้นที่ทว่มซ้ าซาก และพื้นทเีศรษฐกิจส าคัญของจังหวดั พร้อมทั้งพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารจัดการภยัคุกคามทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
และปญัหา ภยัพบิติัทางธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทนัสมัยและเชื่อมโยงกับการ
พฒันาการเกษตรและมิติด้านอื่นๆ ของจังหวดั การพฒันาระบบการบริหารจัดการ
และกลไกปญัหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการพฒันา
ปรับปรุงประสิทธภิาพระบบเก็บกักน้ าและระบบกระจายน้ าการปรับปรุง แหล่งน้ า
ตามธรรมชาติใหม้ีความสะอาดส าหรับใช้ในภาคการเกษตร การอุปโภค บริโภค 
โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงในการได้รับน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  ที่เพยีงพอ
และปลอดภยัในชุมชน

๑. เพื่อลดจ านวน ชุมชน/หมู่บา้น ที่ได้รับผลกระทบจากปญัหาอุทกภยัและภยัแล้งใน
เขตพื้นที่น้ าทว่มซ้ าซาก และพื้นที่เส่ียงภยัของจังหวดัปตัตานี
๒. เพื่อเพิ่มจ านวนแหล่งน้ าส ารองส าหรับการปอ้งกันปญัหาภยัแล้ง และการเพิ่ม
ประมาณน้ าส ารองส าหรับการอุปโภค-บริโภค ของชุมชน/หมู่บา้น

หมู่ที่ ๓ ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

ก่อสร้างคันกั้นน้ าบา้นทา่ด่าน หมู่ที่ ๓ ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จังหวดั
ปตัตานี๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท
ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัปตัตานี 

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัปตัตานี 

5. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรองรับปญัหา
อุทกภยัและภยัแล้งจังหวดัปตัตานี
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หวัข้อ รายละเอียด
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คันกั้นน้ าส าหรับปอ้งกันผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากสถานการณ์อุทกภยัในพื้นที่
นอกเหนือลุ่มน้ าสายหลัก จ านวน ๑ แหง่

๑. จังหวดัปตัตานีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปญัหาอุทกภยัและภยัแล้งลด         
๒. ประชาชน ชุมชน มีความมั่นคง เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ  
๓. ความเสียหายจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญัหาอุทกภยั และภยัแล้ง ลดลง
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หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ

1. อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี
2.ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ ๖ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี

กิจกรรมปตัตานี 4.0 สร้างเมืองน่าอยู่
5,840,000 บาท
ส านักงานจังหวดัปตัตานี

ปตัตานีเมืองสีเขียว สร้างเมืองน่าอยู่
2,259,600 บาท
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ ๖ สาขาปตัตานี

ส านักงานจังหวดัปตัตานี

6. โครงการปตัตานีเมืองน่าอยู่ เมืองสีเขียว
โครงการอนุรักษท์รัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ใหจ้ังหวดัปตัตานี เปน็
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อเปน็การสนับสนุนและสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากร และแสดงความหลากหลายทางชีวภาพ ใหก้ับชุมชนและเยาวชนใน
พื้นที่ เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวดัปตัตานี ได้เหน็ชอบในหลักการและได้อนุมัติโดย
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อด าเนินโครงการ
ก่อสร้างสวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี งบประมาณ โดยมีหน่วยงานส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ ๖ สาขาปตัตานี 
รับผิดชอบด าเนินการโครงการฯ สถานที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖ 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวดัปตัตานี พกิัด N๗๔๘๒๘๕E๗๖๓๐๓๙ เนื้อที่
ประมาณ ๑๐ ไร่ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจะได้
ด าเนินการพฒันาพื้นที่ ใหเ้ปน็แหล่งจัดแสดงเกี่ยวกับการอนุรักษแ์ละศูนย์รวมพรรณ
ไม้ทอ้งถิ่น และเส้นทางจ าลองศึกษาธรรมชาติมีชีวติ ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
นิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป

๑. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้ ศึกษา พนัธุไ์ม้มีค่าหายาก พชืใกล้สูญพนัธุ ์พชืประจ าถิ่น เพื่อ
ใช้เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจของชุมชน
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกในการตระหนักถึงการอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนในการปลูกปา่
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หวัข้อ รายละเอียด
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 8,099,600 บาท 
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑.จังหวดัปตัตานีมีพื้นที่สาธารณะและศูนย์ราชการที่เข้าถึงการใหบ้ริการแบบดิจิทลัที่
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของจังหวดั การบริการและแหล่งอ านวยความ
สะดวกโดยผ่านอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
๒.จังหวดัปตัตานีมีศูนย์จัดแสดงเกี่ยวกับการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื

๑.ใช้เปน็แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
๒.ใช้เปน็สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ
๓.ส่งเสริมสนับสนุนการมีรายได้ของชุมชน เปน็การส่งเสริมการการปลูกปา่เศรษฐกิจ
เพื่อการ  ใช้สอย
๔.ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม้ โดยเฉพาะการบกุรุก
ตัดไม้ท าลายปา่
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หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๗,๘๕๗,๕๐๐ บาท

ชุมชนลูกเสือจังหวดัปตัตานี
3,113,000 บาท
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี

ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทกัษะชีวติ และทกัษะอาชีพ สู่คุณภาพชีวติที่ดี 
๒. เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียน และเยาวชน มีระเบยีบวนิัย มีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
และเยาวชน รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
๓. เพื่อใหน้ักเรียน และเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนสู่
สาธารณชน 

จังหวดัปตัตานี ๑๒  อ าเภอ

กีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา ต้านภยัยาเสพติดจังหวดัปตัตานี
4,744,500 บาท
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี

7. โครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจังหวดัปตัตานี
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง การสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ /แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่
 ๑๒เพื่อใหค้นไทยทกุช่วงวยัมีทกัษะความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติและแผนการศึกษาแหง่ชาติใหม้ีการพฒันาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ สู่พลเมืองดีมีคุณลักษณะ และทกัษะที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเปา้หมายในชีวติที่ชัดเจนและสมบรูณ์อีกทั้งหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑ ใหม้ีกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ซ่ึงเปน็ลักษณะ
กิจกรรมที่ผู้เรียนเปน็ผู้ปฏบิติัด้วยตนเอง โดยเน้นการท างานร่วมกันเปน็กลุ่ม เพื่อเปน็
การจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงใหก้ับผู้เรียน และเปน็การฝึก ประกอบกับใน
สภาวการณ์ปจัจุบนัความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวถิีชีวติของคนไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้
การด ารงชีวติของทกุคนมีการพฒันาและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่
ตลอดเวลา
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หวัข้อ รายละเอียด
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบคุลากรทางการศึกษาทกุระดับ ได้รับการพฒันา
ตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถและทกัษะด้านต่าง ๆ สูงขึ้น
๒. นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ใช้เวทเีพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองถนัดต่อสาธารณชน

นักเรียน และเยาวชนในพื้นที่จังหวดัปตัตานี ได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเอง
ถนัดต่อสาธารณชน มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น
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หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย
5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ

    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ

มหกรรมการจัดการเรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
2,580,000  บาท
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี

นักเรียนนวตักรสู่ผู้ประกอบการ Young Start Up จังหวดัปตัตานี ปงีบประมาณ 
25633,620,700 บาท
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี

8. โครงการปฏรูิปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่ศตวรรษที่ ๒๑

เพื่อใหม้ีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ียุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ ๓ การปฏรูิปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(Transformation of Learning)   ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๒ พฒันาศักยภาพคน
ใหม้ีทกัษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวติอย่างมีคุณค่า และข้อ ๑.๓ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ แผนพฒันาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธกิารฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วสัิยทศัน์ : ใหค้วามส าคัญ
กับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธภิาพ เพื่อเปน็ กลไกหลักของ
การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถของทนุมนุษย์ และรองรับการศึกษา การ
เรียนรู้ และความทา้ทายที่เปน็พลวตัรของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พฒันาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวดั และประเมินผล โดยมี
เปา้หมายคือผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพฒันาขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบคุคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พงึประสงค์ มีองค์
ความรู้ที่ส าคัญและทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งทกัษะการด ารงชีวติ 
และทกัษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏบิติังาน ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั
ปตัตานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. เพื่อจัดแหล่งความรู้ใหเ้ยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองตามความ
สนใจ
๒. เพื่อใหส้ถานศึกษาได้น าเสนอนวตักรรมการเรียนการสอน (O SOP) เปน็แบบอย่าง
ชุมชน
๓. เพื่อใหชุ้มชนได้น าเสนอผลงาน (O TOP) เปน็แนวทางการประกอบอาชีพแก่เยาวชน
๔. เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พฒันาตนเองสู่อนาคตที่ดีต่อไป
๕. เพื่อพฒันาทกัษะทางด้านอาชีพใหน้ักเรียนนวตักรสู่ผู้ประกอบการ Young Start 
Up
๖. เพื่อพฒันาครู ใหม้ีความรู้ในการดูแลนักเรียนนวตักรสู่ผู้ประกอบการ Young Startจังหวดัปตัตานี ๑๒  อ าเภอ
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หวัข้อ รายละเอียด
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๖,๒๐๐,๗๐๐ บาท
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. เยาวชนจังหวดัปตัตานี มีคุณภาพทางการศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พฒันาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบรูณ์อย่างยั่งยืน ตัวชี้วดัที่ ๖ ระดับคะแนนเฉล่ียของผลสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติ ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓  ได้ก าหนด ค่าเปา้หมาย ป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
เทา่กับ ๕๑
๒. จังหวดัปตัตานีมีสถานประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น
๓. เศรษฐกิจของจังหวดัปตัตานีเฟื้องฟ ูประชาชนมีรายได้ต่อหวัเพิ่มขึ้น 

ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัปตัตานี
ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑. เยาวชนจังหวดัปตัตานีมีคุณภาพทางการศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พฒันาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนน่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบรูณ์อย่างยั่งยืน
๒. นักเรียนมีทกัษะด้านอาชีพ
๓. นักเรียนสามารถน าทกัษะความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพนักเรียนนวตักรสู่สถาน
ประกอบการ Young Start Up
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หวัข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. พ้ืนที่เปา้หมาย

5. กิจกรรมหลักของ
โครงการ    5.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

        งบประมาณ
        ผู้รับผิดชอบ

        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    5.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

        งบประมาณ

        ผู้รับผิดชอบ
        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

๒,๙๖๘,๐๐๐ บาท 
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

ปรับปรุงหอศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี (หอดูนก) 2563

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

9. โครงการส่งเสริมการพฒันาและอนุรักษศู์นย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง

   โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิงจังหวดัปตัตานีเปน็โครงการหนึ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อสนองพระราชด าริ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง
ครองราชย์เปน็ปทีี่๕๐ โดยได้รับ    การสนับสนุนจากมูลนิธชิัยพฒันา มูลนิธแิม่ฟา้
หลวง และมูลนิธโิททาล ประสานงานโดยส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อ
ประสานงานโครงการพระราชด าริ
    การเชื่อมโยงนโยบายรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ และสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรม ราชชนนี ทรงมีพระราชด าริที่จะพระราชทานปา่ไม้ใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย 
ทรงมอบหมาย ใหมู้ลนิธชิัยพฒันาและมูลนิธแิม่ฟา้หลวงเปน็แกนกลางในการปลูกปา่ 
พระราชทาน และใหม้ีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนมูลนิธต่ิางๆได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการปลูกปา่และบ ารุงรักษา เพื่อใหป้ระชาชนได้รับผลประโยชน์
อย่างแทจ้ริงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ
ทรงครองราชย์เปน็ปทีี่ ๕๐

๑. เพื่ออนุรักษแ์ละคุ้มครองปา่ชายเลนใหค้งสภาพสมบรูณ์และยั่งยืนตลอดไป
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษป์า่ชายเลน โดยใหค้วามรู้และการศึกษาธรรมชาติ
ของทรัพยากรปา่ชายเลน
๓. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปา่ชายเลนและส่ิงแวดล้อม
๔. เพื่อฟื้นฟสูภาพปา่ชายเลนที่เส่ือมโทรม โดยการปลูกทดแทน
๕. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากปา่ชายเลนและผลกระทบที่เกิดขึ้น
๖. เพื่อเปน็แหล่งศึกษา ค้นควา้ วจิัย รวบรวมข้อมูลด้านปา่ชายเลน
๗. เพื่อเปน็แหล่งทอ่งเที่ยวและนันทนาการ

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง หมู่ ๒ ต าบล ตะโละกาโปร์ อ าเภอยะ
หร่ิง จังหวดัปตัตานี
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หวัข้อ รายละเอียด
6. หน่วยงานด าเนินการ

๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๓,๒๖๘,๐๐๐ บาท
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง เปน็ศูนย์การเรียนรู้ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงเปน็ศูนย์การ ค้นควา้  ศึกษาวจิัย แก่ 
นักเรียน นักศึกษาประชาชน ใน ๓ จังหวดั

๑. นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพระมหากรุณาธคุิณ และ
สามารถกระตุ้นใหเ้กิดการน้อมน าเอาแนวทางพระราชด าริอันทรงคุณค่าไปเปน็
แบบอย่างในการพฒันาตนเอง
๒. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ ภายใน
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง สามารถพฒันาศักยภาพของตนเอง
และของกลุ่มใหม้ีประสิทธภิาพดียิ่งขึ้น

โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ชายเลนยะหร่ิง จังหวดัปตัตานี

ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
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หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย

๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

    งบประมาณ

    ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๕.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

  งบประมาณ

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแนวทางประชารัฐ
จงัหวดัปัตตานี

รัฐบาลก าหนดให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเดินตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ภายใต้
วสัิยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”ด้านความมั่นคง ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธปิไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยท์ี่เข้มแข็ง เป็น
ศูนยก์ลางและเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจ ของประชาชน  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น โดยยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคง การป้องกนัและแกไ้ขการกอ่ความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้  และตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยนื มีเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่เป้าหมายที่ ๑ 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความมั่นคง ทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉนัท์เพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ ๓ พื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้มีเศรษฐกจิดีขึ้น และประชาชนมีสันติสุข
และปลอดภัย  

๑) เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวติได้อยา่งมีความสุข และมี
ความเชื่อมั่นต่อรัฐ
๒) เพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งและการโลจสิติกส์รองรับการพัฒนาจงัหวดั และการ
มีคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน

อ าเภอเมืองปัตตานี, อ าเภอสายบุรี, อ าเภอแม่ลาน, อ าเภอยะรัง, 
อ าเภอหนองจกิ, อ าเภอยะหร่ิง,

กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ ากแูบสีรา บ้านกแูบสีรา 
หมู่ที่ 4 ต. กอล าอ.ยะรัง จ.ปัตตานี

รายละเอียด

แบบสรปุโครงการแบบยอ่ (Project idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเชื่อมโยงการคมนาคม

แผนงาน : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ

5,850,000 บาท

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอยะรัง

กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านละโพ๊ะ
 หมู่ที่ 3 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
12,524,000 บาท
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หัวข้อ รายละเอียด
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.4 กิจกรรมหลักที่ 4

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๕.5 กิจกรรมหลักที่ 5

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.6 กิจกรรมหลักที่ 6

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.7 กิจกรรมหลักที่ 7

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.8 กิจกรรมหลักที่ 8

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.9 กิจกรรมหลักที่ 9

  งบประมาณ

 ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7,410,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอสายบุรี
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตันหยง หมู่ที่ 3 
ต.ม่วงเต้ีย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

9,560,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี

ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองจกิ
กจิกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.
ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
3,349,000บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ ๑,2 ต.ตะบิ้ง
 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาน
กจิกรรมกอ่สร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก
 หมู่ที่ 5 บ้านกแูบกแีย  อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี

3,276,400 บาท

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองจกิ

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสำยบุรี

กจิกรรมกอ่สร้างถนนลาดยางสายหน้าอบต. หมู่ที่ 1 ถึงทางเข้า 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกหมัก อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี

6,616,900 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี

ที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาน
กจิกรรมปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกวา้ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1.800 กโิลเมตร สายมัสยดิเชื่อมหนองแรด  หมู่ 3 ต าบลท่าด่าน ต าบล
ตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี

6,130,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัปัตตานี
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะหะ หมู่ที่ 10 ต.เตราะบอน อ.
สายบุรี 

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี

1,844,000บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
    ๕.10 กิจกรรมหลักที่ 10

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.11 กิจกรรมหลักที่ 11

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.12 กิจกรรมหลักที่ 12

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.13 กิจกรรมหลักที่ 13

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.14 กิจกรรมหลักที่ 14

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.15 กิจกรรมหลักที่ 15

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10,524,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองจกิ

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองจกิ
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอบต.บาราโหม เชื่อมต่อต าบลตันหยง
ลุโละ 
หมู่ที่ 2 อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี1,700,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี

กจิกรรมปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและเพื่อส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 
7 
ต.ปะกาฮะรัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี2,050,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี
กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. สายบ่อทอง – ยะรัง ทั้งสองฝ่ัง
 อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี
47,732,900 บาท

กจิกรรมซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง D2 ต.ป่าไร่ ม.5 จ านวน 2 แห่ง

7,440,000บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปัตตานี
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแบหะ หมู่ที่ 2
 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี

1,400,000บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอยะหร่ิง
กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน้ า คสล. ถนนบ่อทอง – ควนคูหา ทางไปสุสานจนี อ.
หนองจกิ 
จ.ปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
    ๕.16 กิจกรรมหลักที่ 16

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.17 กิจกรรมหลักที่ 17

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.18 กิจกรรมหลักที่ 18

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.19 กิจกรรมหลักที่ 19

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๕.20 กิจกรรมหลักที่ 20

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.21 กิจกรรมหลักที่ 21

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.22 กิจกรรมหลักที่ 22

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 186,064,200 บาท

 กจิกรรมกอ่สร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก สานสะโหร่ง - สถานีต ารวตภูธร
โสร่ง หมู่ที่ 3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง

16,000,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอยะรัง
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอยะรัง
กจิกรรมขุดลอกคลองกอตอ (ช่วงตะบิ้งรูโบ๊ะ – จลาโก) หมู่ที่ 3,4 และ 6 ต.
มะนังดาล า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

17,222,000บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอสายบุรี

กจิกรรมกอ่สร้างถนนลาดยางริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9,8,7,6,3
 และหมู่ที่ 5 อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี

14,320,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอหนองจกิ

กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจาะกอืบง – ชลประทาน บ้านเจาะกื
อบง หมู่ที่ 3 ต.กอล า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

2,355,000 บาท

2,422,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอสายบุรี

 กจิกรรมปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมและเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
บ้านจอืโร๊ะ  หมู่ที่ 6 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
338,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี
กจิกรรมกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลูกา บ้านบือแนกอืบง หมู่ที่
 3 ต.ประจนัอ.ยะรัง จ.ปัตตานี

6,000,000 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ที่ท าการปกครองอ าเภอยะรัง
กจิกรรมขุดลอกสายตุเวาะ - บางเกา่ หมืที2่ และหมู่ที่ 4 ต.ปะเสยะวอ
 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
9. ผลผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,สะพานข้ามคลองและสระเกบ็น้ า
ประชาชนมีความปลอดภัย สามารถด ารงชีวติได้อยา่งมีความสุขและมีความเชื่อมั่น
ต่อรัฐ
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓.จงัหวดัปัตตานี มีการแพร่ระบาดยาเสพติดแนวโน้มในระดับที่รุ่นแรง แพร่ระบาด
เกอืบครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้าน ประเภทยาเสพติดที่แพร่ระบาดสูงสุด ๓ อันดับแรก
 อันดับที่ ๑ คือ น้ าพืชกระท่อม หรือ ๔ คูณ ๑๐๐ อันดับสอง คือ ยาบ้า อันดับ ๓ 
คือ กญัชาหรือเฮโรอีน สลับกนั และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายยอ่ย กลุ่มผู้เสพ หรือเป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ซ่ึงกลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติด ส่วนใหญเ่ป็นเยาวชนวา่งงาน ไม่เรียนหนังสือ มีการศึกษาน้อย และกลุ่ม
บุคคลทั่วไปประกอบอาชีพรับจา้ง  ใช้แรงงาน กลุ่มอายผูุ้ใช้ยาเสพติดระหวา่ง ๑๗–
๔๕ ปี และมีแนวโน้มอายตุ่ าลงเร่ือย ๆซ่ึงอายตุ่ าสุดที่พบ คือ ๑๒ ปี และเพื่อการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จงัหวดัปัตตานี โดยศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดัปัตตานี ได้น้อมน าพระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ และน านโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทย ศูนยอ์ านวยการบริหาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และ
แม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อ านวยการศูนยอ์ านวยการ

2. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจงัหวดัปัตตานี
๑.ตามที่รัฐบาลก าหนดนโยบายการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
 ภายใต้ แผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๒ และแม่ทัพภาคที่ ๔ ในฐานะผู้อ านวยการศูนยอ์ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก าหนดนโยบายการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด“ปฏิบัติการรวมพลังแกไ้ขปัญหายาเสพติดคืนความสุข จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้” 
๒.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จดัท าโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอยา่งยั่งยนื มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม    เป็นพลัง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบช่วย
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองโดยด าเนินการประเมิน
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อวดัสภาพความรุนแรงของปัญหาและจดัระดับ
ความเข้มแข็งของปัญหา มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เมื่อวนัที่ ๒ พฤศจกิายน 
๒๕๖๑ ประกาศแผนปฏิบัติการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด“ปฏิบัติการ
รวมพลังแกไ้ขปัญหายาเสพติดคืนความสุข จงัหวดัชายแดนภาคใต้” เมื่อวนัที่ ๒ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ก าหนดให้ทุกภาคส่วนด าเนินงานการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
อยา่งจริงจงัและจงัหวดัปัตตานี และนายไกรศร วศิิษฎ์วงศ์ ผู้วา่ราชการจงัหวดั
ปัตตานี ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งขจดัภัย ด าเนินงาน
ภายใต้ ๔ มาตรการ คือ ด้านการป้องกนั ด้านการปราบปราม ด้านการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และด้านการบริหารจดัการ ควบคู่กนัอยา่ง
จริงจงั ใช้หลักการบูรณาการบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และ
โดยเฉพาะด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   แม่ทัพภาคที่ ๔
 มอบหมายจงัหวดัปัตตานี ร่วมกบัโรงพยาบาลธญัญารักษ์ปัตตานี ร่วมกบั 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “จดัท าแนวทางการ
บ าบัดรักษาและแกไ้ขปัญหายาเสพติด” จ านวน ๕ ขั้นตอน คือ ๑) กระบวนการ
ค้นหา ๒) กระบวนการคัดแยก คัดกรอง ๓) กระบวนการบ าบัดรักษา ๔) 
กระบวนการติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน และ ๕) กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
 และแม่ทัพภาคที่ ๔ ได้อนุมัติและเห็นชอบ ให้จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั

๑. เพื่อประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแกป้ัญหายาเสพติดร่วมกนัอยา่งจริงจงัต่อเนื่องและขยาย
เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอยา่งยั่งยนื
 ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติการสร้างภูมิคุ้มกนั ส่งเสริมพัฒนา และการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้พ้นภัยยาเสพติด ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธภิาพ
 ๓. เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนกลุ่มเส่ียงในพื้นที่หมู่บ้าน/ต าบล ให้มี
ความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ป้องกนัมิให้เด็ก และเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพติด
 ๔. เพื่อเปิดพื้นที่เชิงบวก ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ ทั้งส่งเสริมให้ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ท ากจิกรรมร่วมกนั สร้าง
ความสัมพันธ ์ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ชุมชน น าไปสู่ความรู้รักสามัคคี
 เกดิความเข้มแข็งภายในชุมชนต่อไป
 ๕. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะภาคส่วนผู้น าศาสนา ให้การสนับสนุนทั้งด้านการป้องกนั และด้านการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลัก “ศาสนบ าบัด” ในการ
ฟื้นฟูสภาพจติใจให้แกผู้่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ได้มีภูมิคุ้มกนัที่ดี กอ่นกลับ
เข้าสู่สังคม ในหมู่บ้าน/ชุมชน
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4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.4 กิจกรรมหลักที่ 4

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.5 กิจกรรมหลักที่ 5

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.6 กิจกรรมหลักที่ 6

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.7 กิจกรรมหลักที่ 7

๖. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการบ าบัดรักษาและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ตามแนวทาง ๕ ขั้นตอน ให้มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธภิาพ แกไ้ขปัญหายา
เสพติดได้อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้ง กระบวนการค้นหาผู้ป่วยยาเสพติด กระบวนการ
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ของชุดปฏิบัติการร่วมแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดประจ าต าบล (Take care team) ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด โดย
ระบบค่ายพักพิงเพื่อการบ าบัด(Camp ๓๕ ) ด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดตาม
บัญชี และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยการฝึกอบรมวชิาชีพให้แกผู้่ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพติดซ่ึงไม่กลับไปเสพซ้ าต่อเนื่องติดต่อกนั ๓ เดือน เป็นต้น
 ๗. เพื่อให้ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัปัตตานี 
สามารถบริหารจดัการ และบูรณาการงานกบัทุกภาคส่วนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
และมีคุณภาพ   

กจิกรรมสนับสนุนเป็นค่าชุดปฏิบัติการร่วม ๓ ฝ่าย ในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
 ในทุกอ าเภอ

กจิกรรมสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของชุดปฎิบัติการร่วมออกปฏิบัติหน้าที่ส ารวจ 
ค้นหา ผู้ค้า และผู้ป่วยยาเสพติด การติดตาม ดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด
จากทุกระบบ4,270,800 บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมจดัอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสถาบันศึกษาปอเนาะ น าร่อง 
104,200 บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก

196,400 บาท

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมเปิดลานการแสดงกจิกรรมด้านดนตรี ศิลปวฒันธรรมต้านภัยยาเสพติด 
จงัหวดัปัตตานี1080000บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

ประชาสัมพันธต้์านภัยยาเสพติด
จ.ปัตตานี123,200บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนักพิษภัยยาเสพติดและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด220,000 บาท

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

๑๒ อ าเภอในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี
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  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.8 กิจกรรมหลักที่ 8

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.9 กิจกรรมหลักที่ 9

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.10 กิจกรรมหลักที่ 10

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.11 กิจกรรมหลักที่ 11

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.12 กิจกรรมหลักที่ 12

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 35,817,000 บาท
9. ผลผลิต

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

การรักษาความมั่นคงและความสงบ

307,700 บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมจดัซ้ือชุดตรวจสารเสพติด สนับสนุนด าเนินกจิกรรม ปัตตานีสีขาว ปลอดยา
เสพติด1,200,000 บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมฝึกอบรมวชิาชีพพร้อมมอบวสัดุอุปกรณ์ ใช้ในการประกอบอาชีพ แกผู้่ผ่าน
การบ าบัดที่ไม่กลับมาเสพซ้ าต่อเนื่องกนั 3 เดือน

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมการบริหารจดัการศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดั
ปัตตานี (ศอ.ปส.จ.ปน.)

1,534,900 บาท
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรม การจดัค่ายพักพิงเพื่อการบ าบัด (Camp 35 )
14,049,800บาท

7,200,000 บาท

ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด จงัหวดัปัตตานี 

กจิกรรมสนับสนุนค่าประกอบเล้ียงให้กบั ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบ าบัดรักษายา
เสพติด จากระบบค่ายพักพิง

5,530,000 บาท
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. ประชาชนชาวจงัหวดัปัตตานี ทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด และเข้าร่วมเป็นพลังชาวปัตตานี แกไ้ขปัญหายาเสพติดมาก
ยิ่งขึ้น
 ๒. เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป จ านวน ๒,๐๐๐ คน ได้รับรู้และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด
 ๓. จ านวนผู้ที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด ในฐานะผู้เสพ จ านวน ๑,๒๐๐ คน เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาในระบบค่าย และผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษายา
เสพติด จ านวน ๖๐๐ คน เข้ารับการบ าบัดรักษาใช้หลัก “ศาสนบ าบัด” และผู้ป่วย
ยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด ซ่ึงไม่กลับไปเสพซ้ าต่อเนื่องติดต่อกนั ๓ 
เดือน จ านวน ๓๖๐ คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ฝึกอบรมวชิาชีพและผู้ค้ายา
เสพติด จ านวน ๖๘๑ คน ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ท าให้ลดจ านวน ปัญหายาเสพ
ติดลดระดับความรุนแรงลง และสามารถควบคุมได้
 ๔. เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไป มีพื้นที่เชิงบวกท ากจิกรรมร่วมกนั สร้าง
ความสัมพันธ ์และความรู้รักสามัคคี ร่วมกนัท างานในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
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๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๒ กิจกรรมหลักที่ ๒

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

  งบประมาณ

กจิกรรมฝึกอบรมทางยทุธวธิใีห้กบัชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

1,329,600บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

กจิกรรมวนัคล้ายวนัสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
306,000 บาท

๑) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รัฐและบุคลากรด้านความมั่นคง
๒) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
 ภาคเอกชนและประชาชน 
๓) เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รัฐด้านความ
มั่นคง
๔)เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กบัประชาชนในพื้นที่

๑๒ อ าเภอในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี

 ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
จ.ปัตตานี2,906,300 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี  (กลุ่มงานความมั่นคง)

3. โครงการปัตตานีเมืองปลอดเหตุ พัฒนาพื้นที่สู่ความสันติสุขที่ยั่งยนื
รัฐบาลก าหนดให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเดินตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ ภายใต้
วสัิยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยนื  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”
ด้านความมั่นคง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธปิไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริยท์ี่เข้มแข็งเป็นศูนยก์ลางและเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจของประชาชน 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น และตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยทุธศาสตร์ที่ ๕ ความมั่นคง มี
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป  เป้าหมายที่ ๒ ประเทศชาติมีความมั่นคง
ทุกมิติและสังคมมีความสมานฉนัท์เพิ่มขึ้น  เป้าหมายที่ ๓พื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้มี
เศรษฐกจิดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย จงัหวดัปัตตานีเป็น ๑ ใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพอยา่งสูงต่อการลงทุนการพัฒนา 
เศรษฐกจิของประเทศไทย เนื่องจากมีความสมบูรณ์พร้อมของปัจจยัการผลิตในทุก
ด้าน แต่เป็นที่น่าเสียดายวา่การพัฒนาเศรษฐกจิในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่
ผ่านมาไม่สามารถด าเนินการได้อยา่งเต็มที่ตามโอกาสและศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่อยา่ง
สูงสุด

274



หัวข้อ รายละเอียด
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.4 กิจกรรมหลักที่ 4

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.5 กิจกรรมหลักที่ 5

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.6 กิจกรรมหลักที่ 6

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.7 กิจกรรมหลักที่ 7

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.8 กิจกรรมหลักที่ 8

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.9 กิจกรรมหลักที่ 9

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.10 กิจกรรมหลักที่ 10

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.11 กิจกรรมหลักที่ 11

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

กจิกรรมเพิ่มประสิทธภิาพคณะกรรมการหมู่บ้าน จงัหวดัปัตตานี
3,763,100 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานปกครอง/ที่ท าการปกครองอ าเภอทุก
อ าเภอ)

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

กจิกรรม เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายปกครอง ที่รับผิดชอบในการบริหาร
งบประมาณการจดัท าโครงการด้านความมั่นคง
218,100 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กจิกรรมพัฒนาความสัมพันธ ์เยี่ยมเยยีนประชาชน บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข (จงัหวดั
เคล่ือนที)่972,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี  (กลุ่มงานปกครอง/ที่ท าการปกครองอ าเภอทุก
อ าเภอ)

586,500 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

กจิกรรมจดัหาและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย 
เพิ่มประสิทธภิาพมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.)
14,015,600บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

ฝึกอบรมจดัต้ังชุดปฏิบัติการพิเศษประจ ากองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จงัหวดัปัตตานี337,100 บาท

กจิกรรมการประชุมติดตาม ระดมความคิดเห็นการบูรณาการด้านความมั่นคงและ
ปฏิบัติการด้านการข่าวจงัหวดัปัตตานี
100,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

กจิกรรมจดัหายานพาหนะส าหรับภารกจิตรวจการและรักษาความปลอดภัย 
(รถจกัรยานยนต์น าบขวน) พร้อมติดต้ังอุปกรณ์สัญญาณไฟฉกุเฉนิและวทิยส่ืุอสาร
2,100,000 บาท
ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)

กจิกรรมจดัประกวดชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ าปี

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี (กลุ่มงานความมั่นคง)
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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ๕.12 กิจกรรมหลักที่ 12
  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.13 กิจกรรมหลักที่ 13

  งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๒๗,303,6๐๐  บาท

9. ผลผลิต

ที่ท าการปกครองจงัหวดัปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

๑. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจ านวน ๑๔ กองร้อย จ านวน ๑,๒๐๐ นายมี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกจิ ระเบียบกฎหมาย ทักษะทางยทุธวธิ ีพร้อม
สนับสนุนงานฝ่ายปกครองร่วมกบัต ารวจ และทหาร
๒.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ๑๒ อ าเภอ มีความรู้ความสามารถในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา และพัฒนาทักษะ ความพร้อม ที่มีประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง
๓.สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีขวญัและก าลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
๔.เครือข่ายข่าวปัตตานีสันติสุขสามารถบูรณาการในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
สถานการณ์ในพื้นที่อยา่งต่อเนื่อง
๕. ผู้บังคับบัญชามีความปลอดภัยในพื้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
๖. ชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) มีขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่
๗. ชุดคุ้มครองต าบล (ชคต.) จ านวน ๓๘ชคต. มีชุดอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว และ
มีขวญัและก าลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธภิาพในการรักษาความ
ปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่
๘. ข้าราชการฝ่ายปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ การ
จดัท าโครงการรองรับภารกจิ การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุตามโครงการที่
เสนอขอ

กจิกรรมประชาสัมพันธเ์สริมสร้างความมั่งคงของจงัหวดัปัตตานี
500,000 บาท
ส านักงานประชาสัมพันธจ์งัหวดัปัตตานี

กจิกรรมจดัหาและติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด CCTV อ าเภอเมืองปัตตานี จงัหวดั
ปัตตานี169,300 บาท
ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. ข้าราชการเจา้หน้าที่รัฐ มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และประสิทธภิาพใน
การแกไ้ขปัญหาพัฒนาพื้นที่ตลอดจนสามารถประสานการท างานกนัอยา่งมี
ประสิทธภิาพ
๒. ประชาชนและองค์กรต่างๆ มีความเข้าใจในความจริงใจของภาครัฐและมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหาพัฒนาพื้นที่มากขึ้น
๓. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายของรัฐบาล ตระหนักถึงความส าคัญ
ต่ืนตัว รู่เท่าทัน ใหฟ้มีความพร้อมในการด าเนินชีวติประจ าวนั

 ๙.ประชาชนกบัส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรต่างๆ มีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกนั มี
ความเข้าใจในการท างานของภาครัฐ มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาพัฒนาพื้นที่มาก
ขึ้น โดยมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของรัฐ ๑๐. คณะกรรมการ
หมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอพป. มีความรู้ความเข้าใจ บทบาท อ านาจ
หน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวตัถุประสงค์และกอ่ให้เกดิประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 
๑๑. ก านัน ผู้ใหญบ่้านมีขวญัและก าลังใจที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จงัหวดั
ปัตตานี
๑๒.การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อ าเภอเมืองปัตตานีมีความปลอดภัยและมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.2 กิจกรรมหลักที่ 2

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.๓ กิจกรรมหลักที่ ๓

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 7,520,700 บาท
9. ผลผลิต

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการข่าวให้แกเ่ยาวชนผู้แจง้ข่าวอาชญากรรม
1,528,000 บาท
ต ารวจภูธรจงัหวดัปัตตานี

ต ารวจภูธรจงัหวดัปัตตานี

4. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และสืบสวน
หาข่าวการกอ่ความไม่สงบในพื้นที่

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้  เจา้หน้าที่ของรัฐซ่ึงมี
หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยสิ์นของตนเองและประชาชนในการออกไปประกอบอาชีพ  เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกจิในการออกตรวจ ลาดตระเวน
เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดการสูญเสียในชีวติและทรัพยสิ์น 
โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกจิเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชื่นชนและแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมที่มีศักยภาพในจงัหวดัปัตตานี

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง
156,700 บาท
ต ารวจภูธรจงัหวดัปัตตานี

๑. เพื่อป้องกนัเหตุการณ์ จากเหตุการณ์การกอ่เหตุความไม่สงบที่เกดิขึ้นในพื้นที่
๒. เพื่อสามารถน าสถานการณ์ การข่าว ความเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงข้ามมา
วเิคราะห์และตอบโต้
๓. เพื่อสร้างขวญั ก าลังใจ ความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ต ารวจ มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ทุกอ าเภอพื้นที่ในจงัหวดัปัตตานี

ป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม ลืบสวนหาข่าว

5,836,000 บาท

ต ารวจภูธรจงัหวดัปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๑. เพื่อให้เจา้หน้าที่ต ารวจมีประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
 ๒. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด สามารถร่วมเป็นสมาชิกแจง้ข่าวด้านความ
มั่นคง ให้กบัเจา้หน้าที่ต ารวจ
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หัวข้อ รายละเอียด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ต ารวจ มีประสิทธภิาพมากขึ้น/ป้องกนั

เหตุการณ์จากเหตุการณ์กอ่เหตุความไม่สงบที่เกดิขึ้นในพื้นที่ และการสูญเสีย
เจา้หน้าที่ของรัฐและประชาชนลดลง
๒. ท าให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัดยาเสพติด เกดิความตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองดี ได้
รู้จกัวธิกีารป้องกนัอาชญากรรมด้วยตนเอง
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ

    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

      งบประมาณ 35,๐๐๐,๐๐๐  บาท
     ผู้รับผิดชอบ
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 35,๐๐๐,๐๐๐  บาท
9. ผลผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทล.409 – น้ าตกโผงโผง 
ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระยะทาง 4.70 กม.ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1.00 – 1.50 ม. พร้อมคูระบายน้ าสองข้างของถนน และติดต้ังไฟฟ้า
แสงสวา่งบนเส้นทาง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน

แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกส์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ าตกโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นโยบายรัฐบาล ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกจิและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมให้มีการบูรณาการ การเตรียมการเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก ่ด้านการเมือง ,ความมั่นคง
ด้านเศรษฐกจิ,ด้านสังคม และวฒันธรรม จงัหวดัปัตตานีได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพื้นที่จากการท่องเที่ยว 
แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี และได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ขอให้ปรับปรุงและขยายถนนสายแยกทล.๔๐๙
 –น้ าตกโผงโผง ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  จากการตรวจสอบปรากฏวา่ถนน
เดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กวา้ง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔.๗๐๐ กม. เห็น
ควรปรับปรุงและขยายถนนลาดยาง กวา้ง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางกวา้งข้างละ ๑.๐๐ - 
๑.๕๐ ม. พร้อมคู่ ระบายน้ าและไฟฟ้าแสงสวา่งพร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
และปลอดภัยทางถนนเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง

๑. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง
๒. พัฒนาและยกระดับถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓. เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัประชาชนในพื้นที่

ต าบลปากล่อ อ าเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปัตตานี

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทล.409 – น้ าตกโผงโผง
 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระยะทาง 4.70 กม.ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ไหล่๑. มีถนนลาดยางที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
๒. ท าให้ถนนได้รับการพัฒนาและยกระดับโครงข่ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย

๕. กิจกรรมหลักของโครงการ

    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑
    งบประมาณ

    ผู้รับผิดชอบ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
9. ผลผลิต

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวสัิยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” เพื่อ
ความสุขของคนไทยทุกคน 
  โดยยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ในประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการ
รักษาการเป็นจดุหมายปลายทางที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง
  โดยจงัหวดัปัตตานีมุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวฒันธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กจิกรรมการท่องเที่ยวใหม่ จากต้นทุนของจงัหวดัที่เกดิ
บริการที่มีมูลค่าสูง ปัจจยัส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพและยั่งยนืโดยมีส่วนส าคัญในการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยว ๖ ด้าน
 ได้แกด้่านส่ิงดึงดูดใจ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ด้านการักษาความปลอดภัย  ด้านการตลาด และด้านการบริหาร

๑. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง
๒. พัฒนาและยกระดับถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ปรับปรุงถนนสายวงเวยีนขนส่ง - มอ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี   
ระยะทาง ๐.๕๕๐ กม. พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่งบนเส้นทาง อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยทางถนน และปรับภูมิทัศน์บริเวณวงเวยีนและสองข้างทาง

ได้ถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน ระยะทาง ๐.๕๕๐ กม.

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
และระบบโลจสิติกส์

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายวงเวยีนขนส่ง - มอ.ปัตตานี อ.
เมือง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี

แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

      งบประมาณ 13,9๐๐,๐๐๐  บาท
     ผู้รับผิดชอบ
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 13,9๐๐,๐๐๐  บาท
9. ผลผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.๗๖+
๘๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทาง
ของกรมทางหลวง ด้าน LT.และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

แขวงทางหลวงปัตตานี
แขวงทางหลวงปัตตานี

7. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ 
กม.๗๖+๘๕๐

       นโยบายรัฐบาล ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกจิและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมให้มีการบูรณาการ การเตรียมการเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก ่ด้านการเมือง , ความมั่นคง
ด้านเศรษฐกจิ , ด้านสังคมและวฒันธรรม จงัหวดัปัตตานีได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพื้นที่จากการท่องเที่ยว แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีได้เห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี 
และขอให้ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน ปาแด – เกาะเปาะ บริเวณ 
กม.๗๖+๘๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามาตรฐานงาน
ทางของกรมทางหลวง ด้าน LT. และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทางหลวงแผ่นดิน ผิวทางคอนกรีต
ผู้ใช้ทางเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.๗๖+
๘๕๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทาง
ของกรมทางหลวง ด้าน LT.และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

ต าบลท่าก าช า อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย
๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

      งบประมาณ 13,9๐๐,๐๐๐  บาท
     ผู้รับผิดชอบ
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 13,9๐๐,๐๐๐  บาท
9. ผลผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

8. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาจวก - ดอนรัก บริเวณ 
กม.๙๙+๕๙๐

ทางหลวงแผ่นดิน ผิวทางคอนกรีต
ผู้ใช้ทางเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาจวก - ดอนรัก บริเวณ กม.๙๙+๕๙๐
 ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทางของกรม
ทางหลวง ด้าน LT.และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

แขวงทางหลวงปัตตานี
แขวงทางหลวงปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

       นโยบายรัฐบาล ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกจิและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมให้มีการบูรณาการ การเตรียมการเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก ่ด้านการเมือง , ความมั่นคง
ด้านเศรษฐกจิ , ด้านสังคมและวฒันธรรม จงัหวดัปัตตานีได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพื้นที่จากการท่องเที่ยว แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีได้เห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี 
และขอให้ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาจวก – ดอนรัก บริเวณ 
กม.๙๙+๕๙๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามาตรฐานงาน
ทางของกรมทางหลวง ด้าน LT. และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

เพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน นาจวก - ดอนรัก บริเวณ กม.๙๙+๕๙๐
 ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทางของกรม
ทางหลวง ด้าน LT.และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

ต าบลดอนรัก อ าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตานี
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หัวข้อ รายละเอียด
๑. ชื่อโครงการ

๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. พ้ืนที่เป้าหมาย

๕. กิจกรรมหลักของโครงการ
    ๕.๑ กิจกรรมหลักที่ ๑

    งบประมาณ
    ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานด าเนินการ
๗. ระยะเวลา
8. งบประมาณ 6,920,000 บาท
9. ผลผลิต
10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี

9. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน ดอนรัก - บือแน บริเวณ 
กม.๑๑๒+๕๐๐

       นโยบายรัฐบาล ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกจิและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมให้มีการบูรณาการ การเตรียมการเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง ๓ เสาหลัก อันได้แก ่ด้านการเมือง , ความมั่นคง
ด้านเศรษฐกจิ , ด้านสังคมและวฒันธรรม จงัหวดัปัตตานีได้มองเห็นถึงความส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพื้นที่จากการท่องเที่ยว แขวงทางหลวงชนบทปัตตานีได้เห็นถึง
ความส าคัญในการพัฒนาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จงัหวดัปัตตานี 
และขอให้ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน ดอนรัก – บือแน บริเวณ กม.
๑๑๒+๕๐๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามาตรฐานงาน
ทางของกรมทางหลวง ด้าน LT. และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร

เพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน ดอนรัก - บือแน บริเวณ กม.๑๑๒+๕๐๐
 ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทางของกรม
ทางหลวง ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร

ทางหลวงแผ่นดิน ผิวทางคอนกรีต
ผู้ใช้ทางเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

แขวงทางหลวงปัตตานี
6,920,000บาท

แขวงทางหลวงปัตตานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอน ดอนรัก - บือแน บริเวณ กม.๑๑๒+
๕๐๐ ปรับปรุงผิวจราจรจากผิวแอสฟัลต์เป็นผิวคอนกรีต ตามมาตรฐานงานทาง
ของกรมทางหลวง ด้าน LT.และ RT. ระยะทางประมาณข้างละ ๔๐๐ เมตร
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
หัวข้อ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  

พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) 

แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี  
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

๑. เป้าหมาย 
การพัฒนา 

เ มื อ ง เ ก ษ ต ร อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ฮำลำลคุณภำพของประเทศ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่สันติสุข 
 

คงเดิม  

๒.ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

๑.ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้นทั้ง
ปริมำณและคุณภำพมีศักยภำพทำง
กำรตลำด 
๒.ผลิตภัณฑ์ฮำลำลมีคุณภำพ มี
คุณค่ำ  และมีมู ลค่ ำ เ พ่ิมขึ้นอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง 
๓.เกษตรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำร
บริกำร และกำรท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ 
สร้ำงงำน และสร้ำงโอกำสแก่ชุมชน 
ประชำกร  
 

คงเดิม 

๓.ประเด็น 
การพัฒนา 

๑. กำรสร้ำงเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
จำกฐำนเกษตรอุตสำหกรรม ผลผลิต
ฮำลำล กำรค้ำ กำรบริกำร และกำร
ท่องเที่ยว 
๒.กำรพัฒนำสังคมชุมชนที่น่ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำง
ยั่งยืน 

๓.กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง พัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเชื่อมโยงกำร
คมนำคม 
 

คงเดิม 

 



 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 

แบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

 














