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บทน ำ 
รำยงำนกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำประจ ำปี  2560 

ขององค์กำรบริหำรสว่นจังหวัดปัตตำน ี
******************************* 

    การติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ ย่อมส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการด าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับประโยชน์ หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเปน็  เกิดปัญหาในการควบคมุคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ  ถ้า
มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี  ในทางตรงกันข้ามจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนและการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ได้อีกทางหนึ่ง     
  และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  และฉบับที่  2 พ.ศ.2559 ข้อ 29  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ท่ี  171/2560  ลงวันที่  21  เมษายน  2560  ประกอบด้วย 
  1. นายอดุลย์ หะยีสาเมาะ สมาชิกสภาอบจ.ปน. เขต อ.แม่ลาน ประธานกรรมการ 
  2. นายมะรูดนิ ดาโต๊ะ  สมาชิกสภาอบจ.ปน. เขต 2 อ.หนองจิก  กรรมการ 
  3. นายราเชนทร์  กาหลง สมาชิกสภาอบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรงั  กรรมการ 
  4. นายซัยนูรดิน   นมิา  (ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ     กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ีเขต 3  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ  
6. ผอ.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดปัตตานี 
                 (ผูแ้ทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง)    กรรมการ 

  7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาปัตตานี   กรรมการ 
                   (ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง)   กรรมการ 

8.  นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์    (ผู้แทนประชาคม อ.ปะนาเระ)   กรรมการ 
9.  นายแวฮารน  แวมามะ    (ผู้แทนประชาคม อ.เมือง)   กรรมการ 

  10. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ
   11. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                กรรมการและเลขานุการ 
  ในการนี้  เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในการตดิตามและ
ประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  
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จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานฯ  ท าการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวดัปตัตานีทีด่ าเนินการในปี  2560 ประกอบด้วย 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี           หัวหน้าคณะท างาน 
  2. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ         รองหวัหน้าคณะท างาน 

3. นายมนัโซะ  กาหลง     หัวหน้าฝา่ยส ารวจฯ   คณะท างาน 
  4. นางวาสนา  อินทรสมบูรณ ์ หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการมีสว่นร่วม คณะท างาน  
               5. นางรอบีอะ๊   แนราฮิง  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ   คณะท างาน 
  6. นางสมลักษณ ์ มะมิง  เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบัตกิาร 
              คณะท างาน 
  7. นางณฐัฎินี    มามะ  นักวชิาการเงนิและบญัชีปฏบิัติการ คณะท างาน 
  8. นายดลมาลิก  จิตกาหลง นักวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ    คณะท างาน 
   9. นางรุจิพร             ณรงพิทักษ ์ ประชาคมจงัหวัด                   คณะท างาน 

10. นายยาลี    ดือราแม ประชาคม อ.สายบรุ ี     คณะท างาน 
11. หัวหน้าฝ่ายตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนงานและโครงการ  เลขานุการคณะท างาน

 12. นางรซูดีา             จารงค ์    นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
          ผู้ชว่ยเลขานกุารฯ 

  13.น.ส. ฐติิรัตน์  วัชรเกียรติกร    นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
       ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

  คณะท างานเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตาน ีประจ าป ี 
ตามแบบ 3/1  แบบ 3/2  และ แบบ 3/3 
  2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 
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     ขั้นตอนกำรตดิตำมและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2548 และคู่มือการติดตามและประเมินผล  การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามขั้นตอนที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 

1. ด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตามระเบียบ ฯ    
2. ก าหนดแนวทาง  วิธกีารในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. แตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือชว่ยเหลือคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลในการติดตาม 

และประเมินผล 
  4. ด าเนินการการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละสว่นราชการตามที่ก าหนด 
6. ประมวลและสรุปผลการติดตามและประเมนิผล 
7. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ่ผู้บริหารท้องถิ่น 

 เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประกาศผลการติดตามและประเมนิผลให้
ประชาชนในท้องถิน่ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของจังหวัดปัตตานี 

1. ประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมืองหรือรัฐส าคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียง

ตามส าเนียงในแต่ละภาษา เช่นหลังยาซูว หลังยาซีเจีย  (ภาษาจีน) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ(ภาษา
สันสกฤต ภาษาทมิฬ) เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ)  ลังกะสุกะ สังกาสุกะ (ภาษา
มลายู) โดยนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อเมืองเดียวกันที่น่าจะเคยตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซียและจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เชื่อว่า
ปัตตานี เป็นที่แวะพักจอดเรือเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อ – ขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียทางตะวันตก
กับพ่อค้าชาวจีนทางตะวันออกและชนพ้ืนเมืองบนแผ่นดินและหมู่เกาะใกล้เคียงต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเดิมปัตตานีเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีว่าบริเวณอ าเภอยะรัง มีซากร่องรอยของเมืองโบราณขนาดใหญ่
ซ้อนทับกันถึง 3 เมือง มีซากโบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากนี้ยังค้นพบโบราณวัตถุ
จ านวนมากโดยวัตถุบางชิ้นมีตวัอักษร ซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต)้ 
ภาษาสันสกฤตเขียนเป็นคาถาในพุทธศาสนาลัทธิมหายานพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์ และเศษภาชนะดินเผา
ที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12-13สอดคล้องกับจดหมายเหตุจีนที่ได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้น
หลักฐานที่ได้ขุดค้นพบยังแสดงให้เห็นด้วยว่าบริเวณที่ตั้งอ าเภอยะรั ง ในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีตและต่อมาได้ย้ายเมืองปัตตานีมาบริเวณบ้านกรือเซะสันนิษฐานว่าเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ท าให้เมืองเดิมไม่เหมาะในการเป็นเมืองท่าการค้า 

เมืองปัตตานีได้ชื่อว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ปลายแหลมมลายูที่มีฐานะเป็นเมืองประเทศ
ราชของ กรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) เป็นต้นมา จน
ในปีพ.ศ. 2054 โปรตุเกสยึดครองมะละกาได้ส าเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าขึ้นมาทาง
ตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู ประกอบกับพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034 -2072) ทรงยินยอมให้
โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในเมืองชายฝั่งทะเล เช่น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และ
ปัตตานี ท าให้ปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าหลักเมืองหนึ่ง แม้ว่าปัตตานีจะเป็นเมืองประเทศราชของกรุง
ศรีอยุธยา แต่ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่มีความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท าให้เจ้าเมื องปัตตานีต้องการ
ความเป็นอิสระและท าการแข็งเมืองอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส 

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองโบราณยะรังทราบว่า แต่เดิมชาวเมืองปัตตานี
นับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัย
เสื่อมอ านาจ โดยได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มัชปาหิตในชวาที่แผ่อ านาจเข้ามาสู่แหลมมลายู ก่อให้เกิด
ความร่วมมือด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจท าให้การค้าในภูมิภาคเข้มแข็งและส่งผลให้ศาสนา
อิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น นอกจากนี้มีการก่อสร้างมัสยิดเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจที่ส าคัญคือ
มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดบ้านดาโต๊ะต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (พ.ศ. 2325–2352) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพ
หลวงมาปราบปรามพม่าที่มาตีหัวเมืองทางแหลมมลายูจนเรียบร้อยและในปี พ.ศ. 2328  กรม
พระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับที่เมืองสงขลา ได้มีกระแสรับสั่งออกไปยังหัวเมืองปัตตานี เมือง
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ไทรบุรี และเมืองตรังกานูให้มายอมเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิมแต่สุลต่านมูฮัมหมัด พระยาปัตตานีใน
ขณะนั้นขัดขืนกรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสั่งให้พระยากลาโหมยกกองทัพไปตีเมืองปัตตานีได้ในปี 
พ.ศ.2329 โดยได้กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ปืนใหญ่ 2 กระบอก
แต่สามารถน ามาได้เพียงกระบอกเดียว จึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกและทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกชื่อปืน “พญาตานี” นับว่าเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ที่สุดของประเทศ
ไทยปัจจุบันตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) เกิดความไม่
สงบบ่อยครั้งจึงโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้ก ากับดูแลหัวเมืองมลายู โดยแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง 
ประกอบด้วย เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองระแงะ เมืองรามันห์และ
เมืองยะลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ  ให้ยกเลิกวิธีการ
ปกครองแบบจตุสดมภ์  (เวียง วัง คลัง นา)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2435  เป็นต้นมา โดยจัดการปกครองแบบ 12 
กระทรวง  มีกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงการแผ่นดินจัดการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล โดย
จัดแบ่งเป็นมณฑลทรงใช้นโยบายประนีประนอมและด าเนินการเป็นขั้นตอน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมืองทั้ง  7  หัวเมืองประกอบด้วย  ปัตตานี ยะหริ่ง  สายบุรี 
หนองจิก ระแงะ รามันห์ และยะลา ซึ่งขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราชมีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
เป็นผู้ว่าราชการเมืองดูแล ต่อมาในปี  พ.ศ.2449 ได้แยกหัวเมืองทั้ ง   7 ออกจากมณฑล
นครศรีธรรมราช มาตั้งเป็นมณฑลปัตตานี พร้อมทั้งเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอ าเภอและจังหวัด ได้แก่ 

จังหวดัปตัตาน ี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริง่ 
จังหวดัสายบรุี   รวมเมืองระแงะ 
จังหวดัยะลา     รวมเมอืงรามันห ์

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ตกต่ าภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 รัฐบาลจ าเป็นต้องตัดทอนรายจ่ายให้
น้อยลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ จึงให้ยุบเลิกมณฑลปัตตานีคงสภาพเป็นจังหวัด
ยุบจังหวัดสายบุรีเป็นอ าเภอตะลุบัน (ภายหลังชื่ออ าเภอสายบุรี)และแบ่งพื้นที่บางส่วนของสายบุรี คือ 
ระแงะและบาเจาะไปขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส 
ที่มา:วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิัญญาจังหวดัปตัตาน ี 
2. ลักษณะทางกายภาพ 

ที่ตั้งอาณาเขต 
จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กม. มีเนื้อที่ประมาณ  

1,940.35  ตร.กม. หรือประมาณ 1,212,723 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกบั    อ่าวไทย 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั    เขตอ าเภอเมอืงยะลา  อ าเภอรามนั จังหวดัยะลาและ 

                    เขตอ าเภอบาเจาะจังหวัดนราธวิาส 
ทิศตะวันออก ติดต่อกบั   อ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกบั เขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อยจังหวดัสงขลา 
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แผนท่ีแสดงทีต่ั้งและอาณาเขตจังหวดัปตัตานี 

 
 
 
 

 
 
 
 
      -7- 
 
 
 

 
 
 

3. การปกครอง 
      3.1 เขตการปกครอง  จังหวัดปัตตานี   ได้แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น  12  อ าเภอ  115  
ต าบล  642  หมู่บ้าน โดยมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  
เทศบาลเมือง  17  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  96  แห่ง  แบ่งเป็น อบต. ขนาดใหญ่  1 แห่ง  ขนาดกลาง  
87  แห่ง  และขนาดเล็ก  8  แห่ง 

โครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด  ก าหนดโครงสร้างไว้ดังนี้ 
  การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด  คือ  ส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  และหมู่บ้าน 
  หน่วยงานในจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วย  หน่วยงานผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวง  ยกเว้น  
2  กระทรวงที่ไม่มีหน่วยงานผู้แทนกระทรวงในจังหวัด  คือ  กระทรวงการต่างประเทศ   และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  หน่วยงานที่มีที่ตั้งส านักงานในจังหวัดปัตตานี  จ าแนกได้  5  ประเภท  ดังนี้ 

1. หน่วยงานส่วนภูมิภาค  จ านวน  33  หน่วยงาน อยู่ในการก ากับควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

2.  หน่วยงานส่วนกลาง  จ านวน  66  หน่วยงาน  ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง  (กรมต้นสังกัด) 
3.  หน่วยงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  114  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วน 
    จังหวัด 1  แห่ง เทศบาล  17  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบล  96  แห่ง 
4.  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  18  หน่วยงาน 
5.  หน่วยงานอิสระ  จ านวน  9  หน่วยงาน 
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3.2 การเลือกตั้ง  จังหวดัปตัตานีมเีขตเลือกตั้ง  ประกอบดว้ย  
3.2.1 เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองปัตตานี  และอ าเภอยะหริ่ง   (ยกเว้น 

ต าบลหนองแรต ต าบลมะนังยง  ต าบลตันหยงดาลอ  ต าบลจะรัง  ต าบลสาบัน ต าบลตอหลัง ต าบลบาโลย  
และต าบลตันหยงจึงงา)  
   3.2.2 เขตเลือกตัง้ที่  2  ประกอบด้วย อ าเภอหนองจิก อ าเภอโคกโพธิ ์ และอ าเภอแม่ลาน 
            3.2.3 เขตเลือกตัง้ที่  3  ประกอบด้วย อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอสายบรุี  อ าเภอไมแ้ก่น  
อ าเภอกะพ้อ  และอ าเภอยะหริง่  (เฉพาะต าบลหนองแรต  ต าบลมะนงัยง  ต าบลตนัหยงดาลอ  ต าบลจะรัง  
ต าบล สาบนั ต าบลตอหลัง  ต าบลบาโลย  และต าบลตนัหยงจงึงา) 

3.2.4 เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อ าเภอมายอ อ าเภอทุ่งยางแดง  และอ าเภอยะรัง 
4.  ประชากร  

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
ประชากร ณ เดือนพฤษภาคม 2559 จ านวนประชากรทั้งสิ้น  697,668  คน  เป็นชาย  345,883 คน 

เป็นหญิง  351,785  คน  อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี  จ านวน  129,497  คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง  จ านวน  91,962  คน และอ าเภอยะหริ่ง   จ านวน 86,043  คน  อัตราความ
หนาแน่นของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 359 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอที่มีความหนาแน่นของ
ประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,337 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ 
อ าเภอยะรัง มีอัตราเฉลี่ย 500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร อ าเภอยะหริ่ง   มีอัตราเฉลี่ย  437  คนต่อ 1 ตาราง
กิโลเมตร และอ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอแม่ลาน  มีอัตราเฉลี่ย  185  คน ต่อ  1  
ตารางกิโลเมตร                          

                          ตารางที่  1  แสดงจ านวนประชากรรายอ าเภอในปี   2559  
 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1.  อ าเภอเมืองปตัตาน ี 63,526 65,971 129,497 43,124 

2.  อ าเภอโคกโพธิ ์ 32,864 34,555 67,419 19,719 

3.  อ าเภอหนองจิก 40,724 37,697 78,421 19,253 

4.  อ าเภอสายบรุ ี 33,701 35,080 68,781 16,580 

5. อ าเภอยะหริ่ง 42,681 43,362 86,043 18,945 

6.  อ าเภอยะรัง 46,010 45,952 91,962 20,814 

7.  อ าเภอปะนาเระ 22,557 23,314 45,871 11,433 

8. อ าเภอมายอ 29,226 30,089 59,315 12,935 

9.  อ าเภอทุ่งยางแดง 11,431 11,884 23,315 5,300 
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10. อ าเภอกะพ้อ 8,910 9,096 18,006 4,076 

11.  อ าเภอแม่ลาน 8,132 8,441 16,573 4,131 

12.  อ าเภอไม้แก่น 6,121 6,344 12,465 3,136 

รวม 345,883 351,785 697,668 179,446 
      

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัปตัตานี   ข้อมูล  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  2559 
แผนภูมแิท่งแสดงจ านวนประชากรจังหวดัปัตตานีในห้วงเวลา 3 ป ีตัง้แต่ป ีพ.ศ.2557–2559 

  
จากแผนภูมิจังหวดัแสดงจ านวนประชากร พบว่า แนวโนม้อตัราจ านวนประชากรในห้วงเวลา 3 ป ี ตัง้แต่ป ี
พ.ศ. 2557–2559 เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสบืเนื่องมาจากอตัราการเกดิที่เพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร และอตัราการ
ย้ายเข้าของประชากร 
5. สภาพทางสังคม 
 5.1 การศึกษา  

การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และตาม
โครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2542  และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา  ดังนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ,2,3  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถม ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัด ที่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

 675,000.00  680,000.00  685,000.00  690,000.00  695,000.00  700,000.00

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

685,310.00 

694,023.00 

697,668.00 

จ ำนวนประชำกรจังหวดัปัตตำนี

จ ำนวนประชำกร
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ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 ร่วมจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี  มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน จ านวน 1,324 แห่ง จ านวนครู/อาจารย์/ผู้สอน  จ านวน 16,629 คน นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน 
จ านวน 284,337 คน  อัตราส่วนของครู/อาจารย์/ผู้สอน  1  คน  ต่อนักเรียน  17 คน   

     5.2. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
      5.2.1 การนับถือศาสนา 

     การนับถือศาสนาและศาสนสถาน  ปี  พ.ศ. 2558  จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น  689,474  คน  
ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี  นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 599,382  คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 
รองลงมาคือศาสนาพุทธ จ านวน  96,028  คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และนับถือศาสนาคริสต์/อื่น ๆ จ านวน  
357  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.05  มีมัสยิด จ านวน  675  แห่ง วัด จ านวน  83  แห่ง ที่พักสงฆ์ จ านวน  9  แห่ง
และโบสถ์คริสต์  จ านวน  5  แห่ง      
 

   ตารางที่  2  การนับถือศาสนาของประชากรในจังหวัดปัตตานี  ระหว่างปี 2555–2558 
 ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/อื่น ๆ 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ จ านวน 
ประชากร 

ร้อยละ 

2555 84,107 12.72 576,910 87.25 201 0.03 
2556 91,791 13.70 577,811 86.25 359 0.05 
2557 92,721 13.70 583,725 86.25 353 0.05 
2558 96,028 13.70 599,382 86.25 357 0.05 

 

ตารางที่  3  แสดงการนบัถอืศาสนาและศาสนสถานจังหวดัปตัตานี (แยกตามรายอ าเภอ) 
 

อ าเภอ 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/

อื่น ๆ 
จ านวนศาสนสถาน 

ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชา
กร 

ร้อย
ละ 

วัด ที่พัก
สงฆ ์

มัสยิด  
(จด

ทะเบียน) 

โบสถ์
คริสต ์

1.เมืองปตัตาน ี 21,255 20.02 102,333 81.13 353 0.28 7 1 66 6 
2. หนองจิก 9,509 13.16 68,570 90.10 - - 6 - 79 - 
3. โคกโพธิ ์ 40,221 70.99 24,297 29.01 - - 24 1 60 - 
4. ยะรัง 1,773 2.00 86,877 98.00 - - 5 - 107 - 
5. ยะหริง่ 4,695 5.61 79,001 94.39 - - 7 - 91 - 
6. มายอ 1,148 2.00 56,239 98.00 - - 2 1 68 - 
7. สายบุร ี 7,383 11.02 59,610 88.98 - - 9 2 78 - 
8. ปะนาเระ 9,009 21.09 35,578 78.90 - - 15 - 36 - 
9. ไมแ้ก่น 3,207 26.53 12,582 78.07 - - 4 - 18 1 
10. กะพ้อ 845 4.87 17,806 95.48 - - - 1 26 - 
11. ทุ่งยางแดง 41 0.18 22,352 99.82 - - - 1 29 - 
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อ าเภอ 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์/
อื่น ๆ 

จ านวนศาสนสถาน 

ประชากร ร้อยละ ประชากร ร้อยละ ประชา
กร 

ร้อย
ละ 

วัด ที่พัก
สงฆ ์

มัสยิด  
(จด

ทะเบียน) 

โบสถ์
คริสต ์

12. แม่ลาน 4,989 37.62 18,133 71.24 - - 6 1 17 - 
รวม 96,028 13.70 583,725 86.25 353 0.05 85 8 675 7 

ที่มา สนง.วฒันธรรมจงัหวัดปัตตาน ี(ข้อมูล ณ เดอืน มถิุนายน 2559) 
 

 5.2.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  ได้แก่  งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในวัน

ขึ้น 15 ค่ า  เดือน  3  ของทุกปี  เทศกาลสรงน้ าหลวงปู่ทวด  วัดช้างให้  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
ประเพณีชักพระ  อ าเภอโคกโพธิ์  ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี  ประเพณีของชาวไทยมุสลิม  ซึ่ง
ประกอบด้วย  พิธีการเกิด  และการโกนผมไฟ  การเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี  ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของ
อิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม  

5.2.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
การละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู  ร็องเง็ง  มะโย่ง 
อาหารประจ าถิ่นที่ส าคัญ  คือ  นาซิดาแฆ  เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย  ไก่

กอและ สะเต๊ะเนื้อ  ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ  ข้าวย า  โรตีมะตะบะ  โรตีปาแย  ชาชัก  ซัมบูซะ  กรือโป๊ะ 
(ข้าวเกรียบปลาสด)  และบูดู  ส าหรับการสื่อสารใช้ภาษาถิ่นภาษายาวี  และภาษาใต้ 

 5.2.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลกึ 
   - อาหารทะเลแปรรูป สง่จ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย 

  - เครื่องแตง่กายมุสลมิ  สง่จ าหน่ายยังตลาดในประเทศ  ประเทศซาอดุิอาระเบีย  และมาเลเซีย  
      - ผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เปน็ผลติภัณฑ์ในประเภทอาหาร  ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 
ประเภทของใชข้องตกแต่ง บูด ูข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ อาหารทะเลแปรรปู  ผลไม้แปรรปู  และเครื่องแตง่
กายมุสลิม    
6. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 6.1 น้ า  

อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก เป็นพื้นที่
ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรแห่งโลก 
หรือ  IUCN  ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์”  เนื่องจากปรากฏ
หลักฐานนักเดนิเรอืไดใ้ช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรอื และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของพ่อคา้
ชาติต่างๆ มาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา 
อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขาย  ตั้งสถานีการค้า ท าให้อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมี
ท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับชุมชน
ชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ือการคมนาคม
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ขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้ว่า อ่าว
ปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป  แหล่งน้ า
ธรรมชาติ   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและการด ารง
ชีพของประชากร  ได้แก่  แม่น้ าปัตตานี  แม่น้ าสายบุรี  คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และชายฝั่งทะเลที่มี
ความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี  116  กิโลเมตร 

 แหล่งน้ าชลประทาน   จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี  ของ
กรมชลประทาน  ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพื่อส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง สามารถ
ระบายน้ าสูงสุดได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบางลางของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ า เพ่ือ
การเกษตร การอุปโภค-บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี 
ประมาณ  300,000  ไร่  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า)  จ านวน 5 แห่ง ปริมาณน้ า
ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนการใช้น้ าในพื้นที่เกษตรกรรม 

 6.2 ป่าไม้    
สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานี เป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มี เนื้อที่ป่า ตาม

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ทั้งสิ้น  99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375 
ไร่ อุทยานแห่งชาต ิ 2  แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 
3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 9,607 ไร่) จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส และอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43,492 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือจังหวัดปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ 
เนื้อที่ 16,312.50 ไร่)  จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  1 แห่ง  คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่ารังไก่   

ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดนิ จังหวัดปัตตานมีีเนือ้ที่ทั้งหมด 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,212,722  ไร่  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้ดังนี้  

- พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ   86,135  ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึงหรือป่าพรุ   
- พ้ืนที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  943,211  ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน นาข้าว 

ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม  และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
- พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ  27,957  ไร่  ประกอบด้วย  พื้นที่อ่างเก็บน้ าคลองระบายน้ า  

ทะเลสาบ บึง และล าคลอง 
- พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ส าคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 114,811 ไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัย  

ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

- พ้ืนที่อื่นๆ มีเนื้อที่ประมาณ  40,608  ไร่  ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พื้นที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 
เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด  
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6.3 ภูเขา  
ภูเขาทรายขาว  อยู่ในทิวเขาสันกลาคีรี  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  
6.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ และทรัพยากรทาง
ทะเลซึ่งแหล่งประกอบอาชีพของชาวประมง      
7. ด้านการเมือง  การบริหาร  ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
      7.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ฉบับที ่3 พ.ศ.2546 องค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตาน ีประกอบดว้ย  สภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตานี
และนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานี 

1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 30  คน (ปัจจุบัน  28  คน)   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วย   การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือก
สมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  1  คน  และรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  2 คน  อยู่ในวาระคราวละ  4  ปี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนิน
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน  2  คน  ท าหน้าที่ช่วยประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติตามหน้าที่และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย             

อ านาจหน้าที่ของสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  และมีอ านาจ  

ดังนี้ 
1.  เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญและบุคคลซึ่ง 

มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ 
2.  ตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง  เพ่ือท า 

หน้าที่ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราว 
2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ 

ประชาชนตามกฎหมาย  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 2 คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  จ านวน 5  คน   และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าที่
ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                                                                           

นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าทีด่ังน้ี 
1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  และนโยบาย                                                          
  2) สั่ง  อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3) แต่งตั้งถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด   และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6) ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ  และกฎหมายอื่น 

        7.2 การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  เรื่องการก าหนดโครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2547  
และมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการในการประชุมครั้งที่   2/2549  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2549  แบ่งส่วนราชการภายในและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ดังนี้ 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
   2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

3. กองแผนและงบประมาณ 
4. กองคลงั 
5. กองช่าง 
6. กองการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
7.   หนว่ยตรวจสอบภายใน   

1.  ส านักปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด  แบ่งออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังน้ี 
1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 

- งานเลขานกุารผูบ้รหิาร 
- งานรฐัพิธี/ราชพิธ ี  
- งานประชาสมัพันธ ์
- งานประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ  
-งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย                                    

1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 
 - งานการเจ้าหนา้ที ่

- งานพัฒนาบคุลากรและสทิธิสวัสดิการ 
 - งานอตัราก าลัง 

- งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย      
1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

 - งานการสอบสวน 
- งานนติิกรรมสญัญา 
-งานจดัหาผลประโยชน์ในที่ดินของรฐัและการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน 
 ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดัปตัตานี 
- งานข้อมูลขา่วสาร 
- งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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1.4 ฝ่ายพัฒนาสังคม มหีนา้ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 - งานสังคมสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห์ 
 - งานพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 - งานพัฒนาชุมชน 
 - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

โดยมหีัวหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจังหวดั เป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 15 คน   
ลูกจ้างประจ า 7 คน  พนักงานจ้าง  9  คน 

2.  กองกิจการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเป็น 3 ฝ่าย  ดังน้ี 
  2.1 ฝ่ายกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

-งานเลขานุการประธานสภาอบจ./รองประธานสภาอบจ. องคก์ารบริหาร 
  ส่วนจังหวดัปตัตาน ี

 - งานส่งเสริมและพฒันาสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดปัตตานี 
 - งานอืน่ ๆทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

   2.2 ฝ่ายการประชุม มีหนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับ 
 - งานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานี 
 - งานเกี่ยวกบัระเบียบฯ  กฎหมาย 
 - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 
 - งานส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 

- งานเลือกตัง้สมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดปัตตาน ี
 - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย    

โดยมีผู้อ านวยการกองกิจการสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัเปน็ผู้รบัผิดชอบ มีข้าราชการ  
 5  คน  ลูกจ้างประจ า 1 คน  พนกังานจ้าง  2  คน 

3.  กองแผนและงบประมาณ  แบ่งออกเป็น  3  ฝา่ย  ดังนี้ 
  3.1 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน    มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

 - งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- งานศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ   
  พัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) 

 - งานจัดท าแผนพัฒนาสามปีองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัปตัตานี 
 - งานจัดประชุมประชาคมจงัหวดั 
 - งานอืน่ ๆทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

  3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มหีน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกบั 
 - งานงบประมาณและพฒันารายได ้
 - งานโครงการเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
 - งานพัฒนารายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจังหวดั 
 - งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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 - งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 
   3.3 ฝ่ายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  หน้าที่ความ 

รับผิดชอบเกี่ยวกบั 
 - งานตรวจตดิตามและประเมินผลโครงการ 
 - งานเงนิอดุหนุนทัว่ไป 
 - งานส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
 - งานเงนิอดุหนุนตามแผนถา่ยโอนฯ 
 - งานถา่ยโอนบรกิารสาธารณะ 
 - งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 

โดยมีผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ  12 คน   
พนักงานจ้าง  3  คน 

4. กองคลัง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังน้ี 
 4.1 ฝ่ายการเงิน  มหีนา้ทีค่วามรับผดิชอบเกี่ยวกับ 

 - งานบ าเหน็จบ านาญเงนิเดอืนและสวัสดิการ 
 - งานตรวจหลักฐานและการจ่ายเงนิ 
 - งานรบั- จา่ยเงนิเกบ็รักษาและขอกันเงนิ 
 - งานรบัรองเงนิเดอืนและคา่จ้าง 
 - งานเบกิจ่ายเงนิบ าเหน็จตกทอด 
 - งานดา้นวิชาการเกี่ยวกบัการเงนิ 
 - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 4.2 ฝ่ายบัญช ี มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 
 - งานบญัชีและทะเบียน 
 - งานสถติิการคลงัและงบประมาณ 
 - งานตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง. 
 - งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 - งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รบัมอบหมาย 

  4.3 ฝ่ายพัสดุและทรัพยส์นิ  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 
- งานจัดซื้อจดัจ้าง  จดัหาตามงบประมาณของกองคลงั 

    - งานทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและจ าหนา่ย 
  - งานการถ่ายโอนเงนิอุดหนนุ และเงินอดุหนุนหนว่ยงานอื่น 
  - งานการจัดท าแผนและจัดหาพัสด ุ
  - งานการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

   4.4 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเกบ็รายได้  มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกี่ยวกับ 
 - งานเรง่รดัและจัดเก็บรายได ้
 - งานส่งเสริมและพฒันารายได ้
 - งานวางแผนเร่งรดัการจดัเก็บตามแผนพัฒนารายได้ 
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 - งานข้อมูลรายได ้
 - งานบริหารจัดการสถานขีนส่งผู้โดยสารจงัหวัดปัตตานี 
 - งานบริหารจัดการศูนย์รวมสินค้าหนึง่ต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP) 
 - งานบริหารจัดการตลาดเทศวิวฒัน์     

 - งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และที่ได้รบัมอบหมาย 
โดยมีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รบัผิดชอบมขี้าราชการ 12 คนลูกจา้งประจ า 1 คน  พนักงาน 

จ้าง  3  คน 
 5. กองช่าง  แบ่งออกเป็น  6  ฝ่าย  ดังน้ี 

5.1 ฝ่ายส ารวจและออกแบบ  มหีน้าทีค่วามรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 
 - งานส ารวจออกแบบและจดัท าขอ้มูลดา้นวิศวกรรม 
 - งานออกแบบและเขียนแบบ 

- งานจัดเก็บและทดสอบคณุภาพวัสด ุ
 - งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

5.2 ฝ่ายก่อสรา้งและซ่อมบ ารุง มหีนา้ที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกับ 
- งานแผนปฏิบตัิงานกอ่สร้างและซ่อมบ ารงุ 
- งานควบคมุการก่อสร้าง 
- งานบรูณะและซ่อมบ ารงุ 
- งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

5.3 ฝ่ายเครือ่งจักรกลและยานพาหนะ มีหน้าที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานแผนงานวิศวกรรมเครือ่งกล 
- งานบ ารุงเครื่องจักรกล 

    - งานซอ่มบ ารุงเครื่องจักรกล 
- งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

5.4 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบเกี่ยวกับ 
  - งานแผนงานและจดัการสิง่แวดล้อม 

- งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
- งานบริการเผาขยะตดิเชือ้ 
- งานพัฒนาลุ่มน้ า 
- งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รบัมอบหมาย 

    5.5 ฝ่ายอาคารสถานที ่
- งานอาคารสถานที ่
- งานบ ารุงรักษาอาคาร 
- งานซอ่มบ ารุงและสนับสนนุ 
- งานอืน่ ๆทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

โดยมีผู้อ านวยการกองชา่ง เป็นผู้รบัผิดชอบ มีข้าราชการ 14  คน  ลูกจ้างประจ า 17   
คน พนกังานจ้าง  43  คน  
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  6. กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย   ดังน้ี 

6.1 ฝ่ายกิจการโรงเรียน มหีน้าทีค่วามรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
- งานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
- งานนเิทศ 
- งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

 - งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลย ี
 - งานวดัผลประเมินผลการศึกษา 
 - งานด าเนนิการตาม พ.ร.บ.การศกึษาภาคบงัคบั 

- งานทดสอบการศกึษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน 
- งานข้อมูล รศ.,รค. 
- งานบริหารงานบุคคลขา้ราชการคร ู
- งานพัสดุสถานศึกษาในสงักัด 
- งานโครงการอาหารกลางวนั 
- งานโครงการอาหารเสรมิ (นม) 

 - งานอืน่ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รบัมอบหมาย 
  6.2 ฝ่ายบริหารการศกึษา  มีหน้าที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบั 

- งานแผนงานและวิชาการ 
- งานประเมินมาตรฐานดา้นการศึกษา 
- งานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
- งานถา่ยโอนสถานศึกษา 
- งานสนบัสนนุการจัดการศกึษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรยีนฟรี 15 ปี) - 

งานข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- งานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจดัการศึกษาของ อบจ. 
- งานสารสนเทศ 
- งานพัสดุกองการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 
- งานธรุการ 
- งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

   6.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มหีน้าทีร่ับผดิชอบเกี่ยวกับ 
  - งานศกึษานอกระบบและสง่เสริมอาชีพ 

    - งานกิจกรรมพัฒนาเดก็และเยาวชน 
    - งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    - งานหอ้งสมดุประชาชน 
                                        - งานบริหารจัดการสนามกฬีา 

 - งานส่งเสริมใหค้วามรูป้้องกันยาเสพตดิ 
- งานลูกเสอืเนตรนารแีละยุวกาชาด 
- งานบริหารงานทั่วไป 
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- งานอืน่ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้มอบหมาย 
 โดยมีผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  เปน็ผู้รับผิดชอบมขี้าราชการจ านวน  7  คน  

พนักงานจ้าง   23  คน  ข้าราชการสังกดัสถานศึกษา  39  คน  ลูกจ้างประจ าสงักดัสถานศึกษา  2  คน  
พนักงานจ้างสงักัดสถานศึกษา  26   คน 

7.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบเกี่ยวกบั 
  - งานตรวจสอบภายใน 1 
  - งานตรวจสอบภายใน 2 

- งานอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องและทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
    มีขา้ราชการจ านวน  2  คน   

รวมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 
1. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  67  คน  ลูกจ้างประจ า  26  คน  พนักงานจ้าง   86  คน 
2. ข้าราชการสังกัดสถานศึกษา 39 คน  ลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา  2  คน  พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  21  คน  พนักงานจ้าง  5  คน  
 

ที่มา : ข้อมูล จ านวนบุคลากร ณ วนัที่  21  เมษายน  พ.ศ.2560     
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วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตาน ี

 

    1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี  เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  สอดรับนโยบายของ
รัฐบาลนโยบายจังหวัด  ตลอดจนถึงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้  

สร้างปตัตานีเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้คู่คุณธรรมมีวถิีชวีิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยูร่่วมกันอยา่งสันติสุข  
สู่ประชาคมอาเซียน  
     2.  พันธกิจการพัฒนา 

 เป็นการก าหนดถึงสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย 

  2.1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
  2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  2.3  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2.4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.6 พัฒนาส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
2.7 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 

    3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
3.1 จัดการศึกษาทุกระดบัใหม้ีคุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา 
3.2 ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 
3.3 ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม   
3.4 ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3.5 ด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
3.6 ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ             

 3.7 ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
3.8 สร้างเครือข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
3.9 ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
3.10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
3.11 ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจ ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา         

เพื่อรักษาสุขภาพ   
3.12 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   
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   3.13 หน่วยงาน  ส่วนราชการ และองค์กรอื่นๆ  ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบ           

เรียบร้อยภายในจังหวัด  ได้รับการสนับสนุนในทุกๆ  ด้านอย่างทั่วถึง 
  3.14 ประชาชนได้รับความรู้และมีความเข้าใจการเข้าสู่อาเซียน 
4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561 )  

1.พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด 

     ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้   

     มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที ่ 1.3 ส่งเสริม ท านบุ ารงุศาสนา ศาสนสถาน  อนุรกัษ์และสืบสาน   

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม  และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่  1.4 ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบัน 
     ครอบครัว 

แนวทางการพัฒนาที่  1.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี     
     ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางการพัฒนาที่  1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อการป้องกันและการแก้ไข 
     ปัญหายาเสพติด 

แนวทางการพัฒนาที่  1.7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
          แนวทางการพัฒนาที่  1.8 ปรับปรุง จัดหาปัจจัยเครื่องมือ เครื่องใช้และการพัฒนาอาคาร 

     สถานที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  

     ท่อระบายน้ า  สะพานระบบการขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
   แนวทางการพัฒนาที่  2.2 ปรับปรุง  ติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้างระบบประปารวม 
   แนวทางการพัฒนาที่  2.3 จัดให้มีและพัฒนาสถานที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
          3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  และบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
 แนวทางการพัฒนาที่  4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และโครงการตามแนว 

     พระราชด าริ 
   แนวทางการพัฒนาที่   4.2 สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าและส่งเสริมการค้า  การ 

     ลงทุนในท้องถิ่น 
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 แนวทางการพัฒนาที่  4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ 
     การตลาด 

5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชน 

     ทุกระดับ และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ส่งเสริม  สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  สถานที่ 
        นันทนาการ 

   แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งท่องเที่ยวของ 
         ประชาชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
        โบราณวัตถุ   

    แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์โดยให้ชุมชนมี 
     ส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

6. ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
   แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 

     และทรัพย์สินของประชาชน     
 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้ 

     เกิดขึ้นภายในจังหวัด  
 แนวทางการพัฒนาที ่ 6.3 การเสรมิสร้างความสามัคคตี่อกนัเพื่อให้เกดิความเข้าใจของคน 

     ในชาต ิ
7. ส่งเสริม  สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน ด้านการ 
     ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

   แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัดปตัตานี 
1. วิสัยทัศน์   “ เป็นองค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิรูปบริหารจัดการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง   
สร้างสังคม สันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน ” 
2.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์  50  แนวทาง   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

แนวทางที่  1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ตามแนว 
                 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่  2  ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร  และปศุสัตว์  ตามแนวทาง 

        การเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
แนวทางที่  3  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
แนวทางที่  4  ส่งเสริมการตลาด  การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น 
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แนวทางที่  5  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
แนวทางที่  6  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
แนวทางที่  7  พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า  OTOP 
แนวทางที่  8  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ 
         การตลาด 
แนวทางที่  9  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
แนวทางที ่10 รณรงค์ใหค้วามรู้เพื่อสรา้งจติส านกึในการประหยดั  และลดหนี้สนิในระดับครวัเรือน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาทั้งในระบบ  และนอกระบบทกุระดบั 
แนวทางที ่ 2  ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ศาสนาและ 
         วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน   

 แนวทางที ่ 3  ส่งเสริม  สนบัสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เปน็แหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 
แนวทางที ่ 4  ส่งเสริม  สนบัสนุนการใช้สื่อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
แนวทางที ่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีสว่นร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคดิ 

        และมีนิสัยรกัการเรียน 
แนวทางที ่ 6  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มคีุณธรรมน าความรู้ 

        เกิดภูมคิุ้มกนั 
แนวทางที ่ 7  ส่งเสริมท านบุ ารุงศาสนา  ศาสนสถาน  ศาสนพิธตี่าง ๆ   
แนวทางที ่ 8  ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ  จารตีประเพณ ี ศิลปวฒันธรรมอันดขีองทอ้งถิ่น และ 

       ภูมปิญัญาท้องถิน่ 
แนวทางที ่ 9  ส่งเสริมและสนับสนนุให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนและสถาบนัครอบครวั 
แนวทางที ่ 10 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก  สตรี   

        เยาวชน  ผู้สูงอาย ุ ผูพิ้การ  ผูด้้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป 
แนวทางที ่ 11 ควบคุมและป้องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบ าบดัฟ้ืนฟูทั้ง 
                  ทางดา้นร่างกายและจติใจแก่ผู้ตดิยาเสพติด 
แนวทางที ่ 12 ส่งเสริมการป้องกนัและการควบคมุโรคติดต่อ 
แนวทางที ่ 13 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชมุชน 
แนวทางที ่ 14 ส่งเสริมและสนับสนนุพัฒนาบคุลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกก าลงักายและกิจกรรม 

        นันทนาการ 
แนวทางที ่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดา้นการกีฬา  สู่ความเปน็เลิศ 
แนวทางที ่ 3  ส่งเสริม  สนบัสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
แนวทางที ่ 4  ส่งเสริม  สนบัสนุนการประชาสัมพันธแ์หล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที ่ 5  ปรบัปรุง  พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวและสง่เสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวทุกประเภท 
แนวทางที ่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 
 



23 
 

แนวทางที่  7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การกีฬาและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยเน้นการ 
       มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

แนวทางที่  8 ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการที่ดี   

แนวทางที่  1  ส่งเสริมสวัสดิการ  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
แนวทางที่  2  พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน  
แนวทางที่  3  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้าน 

        เมืองที่ดี 
แนวทางที่  4  พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางที ่ 5  ปรบัปรุงรปูแบบการท างาน  อ านวยความสะดวก  ลดขัน้ตอนกระบวนการ 

        ท างาน 
แนวทางที่  6  พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร  รองรับการเข้าสู่ 

        ประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน   
แนวทางที่  1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

        ระบายน้ า  ระบบชลประทานขนาดเล็ก  และท่าเทียบเรือ 
แนวทางที ่ 2  พัฒนาปรบัปรุงระบบจราจร  และการขนส่ง 
แนวทางที ่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
แนวทางที ่ 4  ก่อสร้าง  ปรบัปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บรโิภค และระบบประปา  
แนวทางที ่ 5  จัดท าผังเมืองและผงัต าบล  
ยุทธศาสตร์ที่  6  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน   
แนวทางที ่ 1  คุ้มครอง  ดแูล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แนวทางที ่ 2  ส่งเสริมและสนับสนนุให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรกัษ์ 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที ่ 3  ปรบัปรุงภูมทิัศน์ในชมุชนและเมือง 
แนวทางที ่ 4  จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
แนวทางที ่ 5  ส่งเสริม  สนบัสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบตัิ  
ยุทธศาสตร์ที่  7  ส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
แนวทางที ่ 1  ส่งเสริม  สนบัสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย  ในชีวติและทรัพย์สิน 

        ของประชาชน 
แนวทางที ่ 2  เสรมิสร้างความเขม้แข็งของชุมชนใหม้ีส่วนร่วมในการรกัษาความสงบเรียบร้อยใน  
         ท้องถิน่เพ่ือให้เกิดสนัติสุข  
แนวทางที ่ 3  ส่งเสริมให้ทอ้งถิ่นมีความสามารถและมศีักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและ 
         บรรเทาสาธารณภัยตลอดถงึการรักษาความสงบเรียบร้อยในทอ้งถิน่  
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  นโยบายนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดปัตตาน ี
1. นโยบายเร่งดว่น  

          1.1 สนับสนนุและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยใหค้วามร่วมมือและบูรณาการกับ
หนว่ยงาน  ทีเ่กี่ยวข้อง  
          1.2 พัฒนาสนามกีฬาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานีให้เป็นสนามกีฬาทีม่ีมาตรฐานระดับ
สากลและยกระดบัความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬาจงัหวดัปตัตานีสูค่วามเปน็เลศิในระดับชาตแิละอาชีพ  
      1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาตา่งประเทศเพื่อพัฒนาติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  
       1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เปน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งมีความ
รุนแรงและส าคัญระดับโลก 

2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
          2.1 สนับสนนุการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูด้้อยโอกาส  
          2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
            2.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  
           2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคตดิต่อต่างๆ  
            2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สินของประชาชน โดยตดิตัง้กล้อง
วงจรปิด CCTV จดุเสี่ยงครอบคลุมทัง้จังหวดั  
           2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมของผู้สงูอายุ เช่น กฬีาผู้สูงอายุ การตรวจสขุภาพเชิงรุก
ให้กับผู้สูงอายุ การให้บริการวดัสายตาพร้อมแวน่ตาใหก้ับผู้สูงอายุ  
           2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดทุกประเภท 
             2.8 สนับสนนุเครือขา่ย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบริการดา้นความสงบเรียบรอ้ยและ 
ความปลอดภัยของชมุชน  
            2.9 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชนด้านสาธารณสขุและสุขภาพด้านการกีฬา 
โดยสนบัสนนุอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
             2.10 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนใหก้ารสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ                       

 2.11 ส่งเสริมและสนับสนนุการฝกึอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของ 
ประชาชนในท้องถิน่ เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน 

      2.12 ด าเนนิการโครงการอบรมสญัจรเพื่อใหบ้ริการประชาชน และ รับทราบปญัหาอุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
            2.13  สนับสนนุการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.) 
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3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
               3.1 สนับสนนุกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ ให้มรีายได้ และกระจายรายไดเ้พิ่มยิ่งขึน้  
              3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรปู การจ าหน่ายสนิค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ  
               3.3 ส่งเสริมสนิค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาการผลิตการ 
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มมูลค่าผลผลิต  

       3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) การฝกึ 
อบรบและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจดัให้มตีลาดกลางจ าหน่ายสินค้าพื้นเมือง จัดโชว์แสดงสนิค้าหนึง่ต าบล 
หนึ่งผลติภัณฑ์ของจังหวดัปตัตานีสูต่ลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง  
               3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสนิค้า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์” ของจังหวดัปตัตานี                   
ให้เป็นทีรู่้จักแพร่หลาย  
              3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท า มีอาชพีเสริม เพ่ือเป็นการสร้างรายได้  
               3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันให้จังหวดัปตัตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาล               
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้                  

    4. นโยบายด้านการศกึษา  
              4.1 ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคณุภาพ  
              4.2 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตาน ี

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
                4.3 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (คร ูอาจารย์ นกัเรียน) ใหเ้ป็นผู้คุณภาพ มีทักษะ 
และศกัยภาพตามมาตรฐานสากล 

  4.4 สนับสนนุสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนทีด่้อยโอกาสและขาดแคลน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ทันสมยั เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ หอ้งสมุดอัจฉริยะ 
   4.5 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืและประกอบ   
การศกึษา  
                4.6 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการศึกษาทกุประเภททั้งในและนอกระบบใหม้ีคณุภาพ 

     4.7 สนบัสนนุให้มกีารสอนเสรมิ (ติวเตอร์) ใหก้ับนกัเรียนชัน้ ป.5-ป.6 และนักเรียนชั้น   
ม.5-ม.6 เพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาทีมุ่่งหวัง  
            4.8 ส่งเสรมิการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง และท าให้ผู้เรียนเกิดทกัษะประสบการณ์   
และมคีวามสุขในการเรียน สามารถปลูกฝงันิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเวลาให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตัิเหมาะสมกับวัย 
         5. นโยบายด้านการบรกิารและการท่องเที่ยว  
                 5.1 ส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยวของจังหวดัปตัตานีให้มกีารพัฒนา  บรูณะแหล่งทอ่งเที่ยวตา่งๆ  
ของจังหวดัปตัตาน ี 
                 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทีท่ าให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจงัหวดัปตัตานี  เชน่ การแข่งขัน 
กีฬาในระดับภูมิภาค ระดบัประเทศ  
                 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศนูย์แลกเปล่ียนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอืน่ๆ เพื่อรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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           6. นโยบายดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

          6.1 ส่งเสริมและสนับสนนุให้มกีิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชือ่ถือ ศรัทธาของประชาชน  
ในวันส าคัญของทกุศาสนา  

          6.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
          6.3 ส่งเสริมอนุรกัษแ์ละพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวัตศิาสตร์สถาปตัยกรรมของท้องถิ่น  
          6.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการทอ่งเที่ยวจังหวดัปัตตาน ีโดยการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวตดิตามแหล่งชมุ 

หาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานรีถไฟ เพ่ือเผยแพรแ่กน่ักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จัดท าเอกสารการท่องเที่ยวท ี
รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวส าคญัทางประวัตศิาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้กน่ักทอ่งเที่ยวทัง้ภาษาไทยและ 
ภาษาต่างประเทศ 
           7. นโยบายด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  

            7.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแกไ้ข 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลติทางการเกษตร แหลง่ท่องเที่ยว และพื้นท ี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติของประชาชน           
         7.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรบัปรุงบ ารุงรักษาเสน้ทางคมนาคม สะพาน แหลง่น้ า ระบบสาธารณูปโภค  
และสาธารณูปการ  

   7.3 ประสาน สนับสนุน ให้ความรว่มมือกับสว่นราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น เพื่อ 
สนับสนนุเครื่องมือ เครื่องจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบัตงิานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรงุ เสน้ทาง
คมนาคม  
                 7.4 สนบัสนนุการบรูณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของพืน้ที่ และเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชน  
                 7.5 ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะในชมุชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย ให้มแีสงสวา่งเพียงพอ เพ่ือความมั่นใจ
และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน  
                 7.6 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดย
เร่งด่วน และเร่งรดัประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือแก้ปญัหาที่เกดิขึน้ 

          8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             8.1 ส่งเสริมและสนับสนนุรว่มมอืกับสว่นราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคเอกชน ใน 

การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนรุักษแ์หล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มคีวามอดุมสมบูรณ์  
                  8.2 ส่งเสริมและสนับสนนุสรา้งความร่วมมือกบัองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่อื่น ในการจัดท า
ระบบก าจดัขยะรวม เพื่อจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูอย่างเปน็ระบบ  
                  8.3 สนับสนนุการจดัท าแผนแมบ่ทดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความรว่มมือ
จากมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน  

              8.4 ส่งเสรมิและสนับสนนุการมีสว่นร่วมของประชาชน ชุมชน ใหม้ีจิตส านึกใน  การอนรุักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟื้นฟปู่าไม ้รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงาทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
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            9. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ  

                  9.1 ส่งเสรมิการกีฬาใหแ้ก่ เด็ก เยาวชน ทกุระดับ  
                   9.2 พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารสว่นจงัหวัดปัตตานีให้ได้มาตรฐาน  
                  9.3 ส่งเสรมิและสนบัสนนุกีฬาและนนัทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด
และใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
                  9.4 ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สูค่วามเปน็เลิศมุ่งสู่
มืออาชีพ  
                  9.5 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจดัการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉนัท์ระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ  

        9.6 ส่งเสรมิและสนบัสนนุสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวดั  
                  9.7 สนับสนุนให้มีการสรา้งสนามกีฬาให้มรีะดับมาตรฐานและสถานที่ออกก าลังกาย 
สวนสาธารณะ เพื่อให้บรกิารประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
        10. นโยบายการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี  
                     10.1 ปรับปรุงโครงสรา้งการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดปตัตานี เพื่อให้
รองรบัการปฏิบตัิภารกิจหนา้ที่ ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
                     10.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บรกิารกบั
ประชาชนใหไ้ดร้ับความสะดวก รวดเรว็ แม่นย า โดยยดึถือประโยชน์สงูสุดของประชาชน 
                     10.3 สนับสนนุบคุลากรขององคก์ารบริหารสว่นจังหวดัปตัตานีใหไ้ดร้ับการศกึษา อบรม 
การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู ้เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน  
                     10.4 บรูณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เพื่อพัฒนาท้องถิน่ สร้างประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชนในจงัหวัดปัตตานี  
                     10.5 เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย และความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจงัหวัดปัตตาน ี

   นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนี้ ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นนโยบายซึ่ งสานต่อ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม    ในระบบการ
บริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ซึ่งความส าเร็จที่จะบังเกิด
ขึ้นก็ด้วยความสนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทุกท่าน 
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นการประเมินผลการน าแผน  
พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวน
โครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 กับจ านวนโครงการและงบประมาณที่
ด าเนินการจริงในปี  2559 ปรากฏผลดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  และประชาชนทั่วไป   
   มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2559  จ านวน  287  โครงการ  สามารถ 
ด าเนินการจริง จ านวน 62 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 21.60  โครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ  
ด าเนินการทั้งสิ้น  18,034,866.43  บาท 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน   มีแนวทางพัฒนาเพื่อด าเนิน 
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า  การติดตั้งไฟฟ้า  ก่อสร้างประปา ก่อสร้าง
สะพาน  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2559  จ านวน  97  โครงการ  สามารถ 
ด าเนินการจริง  จ านวน  20  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.62   ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ 
ด าเนินการทั้งสิ้น  51,058,700.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีแนวทางการพัฒนา  
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2559 จ านวน  50 โครงการ  สามารถ 
ด าเนินการจริง  จ านวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 18  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ 
ด าเนินการทั้งสิ้น  18,985,000.00 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  มีแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2559 จ านวน  36  โครงการ  สามารถ 
ด าเนินการจริง  จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.56  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ 
ด าเนินการทั้งสิ้น  110,000.00  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกฬีา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเทีย่ว  มีแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา  การออกก าลังกาย  และกิจกรรมสันทนาการ  ต่างๆ  
รวมทั้งการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  แหล่งโบราณสถาน  
แหล่งโบราณวัตถุ 
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  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 31 โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  25.81 ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  9,310,789.00 บาท  
 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 17 โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง  จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  11.76  ของโครงการทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  265,660.00 บาท 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีมีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559  จ านวน 523 โครงการ  ได้ด าเนินการจริง  
จ านวน 103 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.69  ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 
******************* 

 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  3 

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2560 

 

 แบบที่ 1 
 แบบที่ 2 
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ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน................................องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี..........................................

มี ไม่มี

กำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำน

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ P

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน P

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ P

    การพัฒนา

ส่วนท่ี  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล P

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผน P

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา P

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ P

    ของท้องถ่ิน

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ P

    จังหวัด

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน P

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน P

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา P

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด P

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ P

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ P

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ P

แบบท่ี  1  กำรก ำกับกำรจัดแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประเด็นกำรประเมิน
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ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล

การด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป

1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...................องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี............................

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี

          (1)  ไตรมำสท่ี 1  (ตุลำคม - ธันวำคม)   (2)  ไตรมำสท่ี 2  (มกรำคม - มีนำคม)

          (3)  ไตรมำสท่ี 3  (เมษำยน - มิถุนำยน) (4)  ไตรมำสท่ี 4  (กรกฎำคม - กันยำยน)

ส่วนท่ี 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  3  ปี

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ

โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

1.  พัฒนาการศึกษาและ 219       167,429,140          141      207,331,600           122       82,481,600        482       457,242,340         

สังคมให้มีคุณภาพ

2.  พัฒนาโครงสร้าง 113       539,213,650          71        456,157,000           35         196,825,750       219       1,192,196,400      

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

3.  จัดการทรัพยากร 22        79,861,000            7          31,018,000             4           26,493,000        33        137,372,000         

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.  พัฒนาเศรษฐกิจและ 8          2,205,000             -       -                       -        -                   8          2,205,000            

เอาชนะความยากจน

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

5.  พัฒนาการกีฬาสู่ 16        53,960,000            13        10,715,000             11         8,655,000          40        73,330,000          

ความเป็นเลิศและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

6.  ส่งเสริมการรักษา 8          2,026,800             6          1,350,000              5           1,150,000          19        4,526,800            

ความม่ันคงและ

เสริมสร้างสันติสุข

7.  ส่งเสริมสนับสนุน 2          560,000                2          560,000                 1           60,000              5          1,180,000            

การน าเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

รวม 388      845,255,590         240      707,131,600         178       315,665,350     806      1,868,052,540     

แบบท่ี  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมปีท่ี 3  2562ปีท่ี 2  2561ปีท่ี 1  2560
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4.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ

โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

1.  พัฒนาการผลิต

ภาคการเกษตรท่ีมี

ศักยภาพทางการตลาด

และเป็นวัตถุดิบรองรับ

อุตสาหกรรมฮาลาล

2.  ส่งเสริมอุตสาหกรรม

การเกษตรและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้มี

คุณภาพ

3.  สร้างความม่ันคง 388       845,255,590          240      707,131,600           178       315,665,350       806       1,868,052,540      

ในการด ารงชีวิตของ

ประชาชนและสังคม

4.  การพัฒนาชุมชน

และท้องถ่ินให้น่าอยู่และ

เป็นแหล่งสร้างงาน  

สร้างรายได้

รวม 388      845,255,590         240      707,131,600         178       315,665,350     806      1,868,052,540     

ปีท่ี 1  2560 ปีท่ี 2  2561 ปีท่ี 3  2562 รวม
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5.  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี พ.ศ. 2560

ยุทธศำสตร์

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1.  พัฒนาการศึกษาและ 75       34.25 57       26.03 87       39.73 219      100

สังคมให้มีคุณภาพ

2.  พัฒนาโครงสร้าง 26       23.01 13       11.50 74       65.49 113      100

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

3.  จัดการทรัพยากร 11       50.00 4        18.18 7         31.82 22       100

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน

4.  พัฒนาเศรษฐกิจและ -      0.00 6        75.00 2         25.00 8         100

เอาชนะความยากจน

ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

5.  พัฒนาการกีฬาสู่ 4        25.00 6        37.50 6         37.50 16       100

ความเป็นเลิศและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว

6.  ส่งเสริมการรักษา 3        37.50 1        12.50 4         50.00 8         100

ความม่ันคงและ

เสริมสร้างสันติสุข

7.  ส่งเสริมสนับสนุน -      0.00 -      0.00 2         100.00 2         100

การน าเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

รวม 119    30.67 87      22.42 182     46.91 388     100

ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร

ท่ีมีกำรยกเลิก ท่ีมีกำรเพ่ิมเติม ท้ังหมด

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ท่ียังไม่ได้

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ท่ีเสร็จ อยู่ระหว่ำง
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6.  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี  2560

ยุทธศำสตร์

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

1.  พัฒนาการศึกษาและ 27,765,293.38       22.21 -                     -        27,765,293.38        22.21       

สังคมให้มีคุณภาพ

2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 71,118,000.00       56.89 -                     -        71,118,000.00        56.89       

ให้ได้มาตรฐาน

3.  จัดการทรัพยากร 21,954,000.00       17.56 -                     -        21,954,000.00        17.56       

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน

4.  พัฒนาเศรษฐกิจและ -                      -        -                     -        -                      -          

เอาชนะความยากจนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

5.  พัฒนาการกีฬาสู่ 3,345,796.00         2.68 -                     -        3,345,796.00         2.68         

ความเป็นเลิศและส่งเสริม

การท่องเท่ียว

6.  ส่งเสริมการรักษา 831,840.00           0.67 -                     -        831,840.00            0.67         

ความม่ันคงและ

เสริมสร้างสันติสุข

7.  ส่งเสริมสนับสนุน -                      -        -                     -        -                      -          

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวม 125,014,929.38    100.00   -                    -       125,014,929.38     100.00     

งบปกติ เงินสะสม รวม
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ส่วนท่ี 3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
7.  โครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี  2560

โครงกำร ด ำเนินกำร อยู่ในระหว่ำง ยังไม่ได้ งบประมำณ งบประมำณ

เสร็จแล้ว ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่ำยไป

โครงการสนับสนุนการจัดการ P - - 338,800             338,800             

การศึกษา  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย  15  ปี  งวดท่ี  1

โครงการสนับสนุนการจัดการ - - - - -

การศึกษา  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย  15  ปี  งวดท่ี  2

รวม 338,800            338,800            

ส่วนท่ี 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
………งบประมำณมีไม่เพียงพอกับกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำประจ ำปี...............................................…………..
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………..
…….......................…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….......................……………………………………………………………………………………………………………………………..
……….......................………………………………………………………………………………………………………………………………..

งบประมำณผลกำรด ำเนินงำน



 
 
 
 
 

แบบ 3/1 
      -แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

แบบ 3/2 
-แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 

     ในภาพรวม 
 

แบบ 3/3 
-แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 

     ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/1    แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงานเดือน  ตุลาคม 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปี 
3.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 219 75 
2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 113 26 
3. ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 22 11 

4. ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

8 - 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 16 4 

6. ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 8 3 

7.ด้านส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 - 
รวม 388 119 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/2) 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 67.94 27.17 4.89 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 57.75 38.04 4.21 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 47.55 50.95 1.50 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 40.76 57.20 2.04 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 33.97 62.50 3.53 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 44.16 52.99 2.85 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

54.35 44.84 0.81 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 61.14 37.36 1.50 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 74.73 24.46 0.81 

ภาพรวม 53.59 43.95 2.46 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน 1,472 คน ชาย  588 คน  หญิง 884 คน) 
 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                      
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.34 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.63 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.51 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.77 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.78 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.96 

ภาพรวม 8.89 
 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน 75  โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิน้  737 คน)  แยกรายละเอียดไดด้ังนี ้
 

 

 

 

 

 

 
 



38 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) จ านวน (คน) 
1.โครงการจัดจ้างท าผ้าระบายและผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ 18,4250.- 10 
2.   
   
 
1.โครงการจัดงานประเพณีชักพระและมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์อ าเภอโคกโพธิ์”  (อุดหนุน 
ที่ว่าการอ าเภอโคกโพธิ์)  จ านวน  20  คน 
2.โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีอ าเภอปะนาเระ (อุดหนนุคณะกรรมการสตรีอ าเภอปะนาเระ)  จ านวน  20  คน 
3.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  (รร.บ้านเขาตูม) จ านวน  20  คน 
4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตา่งๆในโรงเรียน จ านวน  20  คน 
5.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จ านวน 10 คน 
6.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 10 คน 
7.โครงการมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแมล่ิ้มก่อเหนี่ยวปตัตานี จ านวน 30 คน 
8.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน  จ านวน 10 คน  
9.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่จังหวัดปตัตานี จ านวน 25 คน   
10.โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  จ านวน 10 คน    
11.โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้างสันติสุข จ านวน 10 คน    
12.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์  จ านวน 10 คน     
13.โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD  หรือ LED  จ านวน 8 คน   
14.โครงการพัฒนาการศึกษาด้านจริยธรรม  (อุดหนุนรร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ ที่ 4) จ านวน 20 คน 
15.โครงการจัดงานวนัแตงโมหวานทุ่งยางแดง (อุดหนุนที่วา่การอ าเภอทุ่งยางแดง) จ านวน 20 คน 
16.โครงการวิทยุรอมฎอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี  (อุดหนนุมูลนิธิเพื่อการศึกษา 
รร.ศาสนูปถัมภ์) จ านวน 16 คน 
17.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวติครอบครัวมุสลิมใหม่จังหวัดปัตตานี  (อุดหนนุมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี) 
จ านวน 20 คน 
18.โครงการพัฒนาศักยภาพมสุลีมะห์และบุคลากรทั่วไป  ปีที่  11 (อุดหนุนมัสยิดตะลุบนั) จ านวน 31 คน 
19.โครงการจัดซื้อพัดลมเพดานภายในสถานีขนสง่ผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี จ านวน 10 คน 
20.โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง  จ านวน 10 คน  
21.โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนอปท.  จ านวน 10 คน 
22.โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานจา้งของโรงเรียน 
ในสังกัด  จ านวน 10 คน        
23.โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน  
24.โครงการปรับปรุงหลักสูตร  จ านวน 9 คน     
25.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ  จ านวน 7 คน  
26.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (รร.ตะบิงตีงี) จ านวน 7 คน    
27.โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวน 10 คน     
28.โครงการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 10 คน     
29.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด   

-รร.บ้านเขาตูม จ านวน 10 คน 
-รร.บ้านตะบิงตีง ี จ านวน 10 คน 

30.โครงการจัดงานเนื่องในวนัรฐัพิธีและราชพิธี  จ านวน 10 คน             
31.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จ านวน 10 คน 
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32.โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ์  จ านวน 10 คน           
33.โครงการส่งเสริมศาสนาในเทศกาลต่าง ๆ  จ านวน 10 คน       
34.โครงการจัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป   จ านวน 10 คน  
35.โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนยากจนและผูด้้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน 
36.โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุจงัหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน   
37.โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรบัคนพิการ เด็กก าพร้าและผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่จังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน 
38.โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี จ านวน 10 คน  
39.โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปัตตานี"   จ านวน 10 คน      
40.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน 
41.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์  (LED TV)  ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 10 คน    
42.โครงการจัดจ้างท าโต๊ะอลูมิเนียมพร้อมป้ายอคริลิคส าหรับบริการคนพิการ   จ านวน 10 คน  
43.โครงการจัดซื้อ LED  จ านวน 10 คน       
44.โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  จ านวน 10 คน 
45.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันตสิุข (เงินอุดหนนุสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ปัตตานี)  จ านวน 10 คน 
46.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน 5 คน      
47.โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  จ านวน 10 คน 
48.โครงการจัดซื้อสัญญาณจานดาวเทียม จ านวน 5 คน       
49.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับ   
เครื่องคอมพิวเตอร ์  จ านวน 8 คน 
50.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED   จ านวน 6 คน     
51.โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 5 คน        
52.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน 10 คน 
53.โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ อปท. ระดับภาคใต้ จ านวน 10 คน 
54.โครงการตาดีกาสัมพันธ์   จ านวน 10 คน       
55.โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ จ านวน 10 คน     
56.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 10 คน 
57.โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ าภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี  จ านวน 10 คน       
58.โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)  จ านวน 10 คน 
59.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้่างๆในโรงเรียน   จ านวน 10 คน     
60.โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลถึงชั้น ป.6  จ านวน 10 คน 
61.โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  จ านวน 10 คน  
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62.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน จ านวน 10 คน   
63.โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  จ านวน 10 คน     
64.โครงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป จ านวน 10 คน  
65.โครงการค่าหนังสือเรียน  จ านวน 10 คน      
66.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 10 คน     
67.โครงการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 10 คน     
68.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น  (SBMLD)  จ านวน 10 คน 
69.โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั  จ านวน 10 คน   
70.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณโรงเรียน  จ านวน 10 คน    
71.โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  จ านวน 10 คน    
72.โครงการค่าหนังสือเรียน  จ านวน 10 คน    
73.โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 10 คน     
74.โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 10 คน     
75.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 10 คน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 

1)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.84 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.79 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.81 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.77 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.72 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.16 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.24 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.30 

ภาพรวม 7.95 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  26  โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  443 คน  แยกรายละเอียดไดด้ังนี)้ 
1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.3 ต.ทรายขาว - ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  จ านวน 20  คน   
2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.6 ต.คลองตาย - คูลึก ต.ทรายขาว – ต.ชา้งให้ตก   อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  
จ านวน  15  คน 
3.โครงการบุกเบิกถนน ม.4 ต.ควนโนรี - ม.3 ต.ปา่ไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน 
4.โครงการก่อสร้างถนนสาย ม.4 ต.กระหวะ - ม.4 ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  จ านวน  15  คน 
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.1  ต.ตอหลัง  - ม.5 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหร่ิง จ.ปัตตานี   จ านวน  10  คน 
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6.โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต  สายอบจ.ปน. 4071  บ้านตุยง - บา้นบางตาวา   
อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  จ านวน  19  คน       
7.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายบ้านโต๊ะกู ม.7  ต.ปะกาฮารัง - เสน้ปากาจนิอ  ม.6  ต.ดอนรัก 
อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน       
8.โครงการปรับปรุงถนนหินคลกุสาย  ม.1 ต.ลิปะสะโง - ม.4,3,1  ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง จ.ปัตตานี จ านวน  19  คน 
9.โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบา้นบ่อหว้าเหนือ ม.4  ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี - บ.ป่าพ้อ  ต.ล าใหม่   
อ.เมือง จ.ยะลา  จ านวน  10  คน 
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ  ม.5  บ.วังล้อ  ต.โคกโพธิ์ - ต.ท่าม่วง  อ.เทพา  จ.ปัตตานี จ านวน  10  คน 
11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านทุ่งยาว ม.6 ต.โคกโพธิ์ - ม.3 บ้านชา้งไห้ตก   ต.ช้างไห้ตก   
อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน       
12.โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.2  บ้านท่ากูโบ  ต.ปุโละปุโย - อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี    
จ านวน  18  คน 
13.โครงการบุกเบิกถนนโดยยกระดับลูกรังสาย ม.1 ต.บางเขา - ม.2  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  จ านวน 20 คน 
14.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายกาแจโตะ๊ปีเยาะ ม.1 - 5 ต.มะนังดาล า  ม.5 ต.ตะบิ้ง  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 
จ านวน  10  คน 
15.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสาย ม.5  ต.ตะบิ้ง - ม.6  ต.กะดุนง  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน 
16.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านปายอกูดง  ม.4  ต.สะนอ - บา้นปรือเยาะ  ม.2  ต.สะนอ  อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน 
17.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายม.3  บ.ลูโบะบาลา  ต.เขาตูม - ม.5  ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
จ านวน  20  คน 
18.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายม.1  ต.กอล า - ม.3  ต.กระโด  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี   จ านวน  20  คน 
19.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายริมแม่น้ าสายบุรี  ม.9 - ม.5  ต.ตะโละดือรามัน ต.กะรุบี   
อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี จ านวน  20  คน               
20.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายดินแดง  ต.ตาแกะ  - ประปาเทศบาล  ม.3 –  
ม.5  ต.ยามู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี จ านวน  10  คน 
21.โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย อบจ.ปน.  แยกทางหลวงหมายเลข 4061 -  
บ้านท่ากะดี  ม.2  ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จ านวน  19  คน       
22.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.8  ต.โคกโพธิ์ - ม.6  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี    จ านวน  20  คน                          
23.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน - ปอเนาะปากาลียะ  ม.6  ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง -  
ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  จ านวน  18  คน      
24.โครงการก่อสร้างถนนสายม.1  ต.ปุลากง  ม.3 - ต.ตะโละ๊  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน  
25.โครงการก่อสร้างทางลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลต าบลรูสะมิแล - เทศบาลเมืองปัตตานี  อ.เมือง   
จ.ปัตตานี    จ านวน  10  คน         
26.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอเซ็ง - ศูนย์เด็กก าพร้า  ม.2 - 3  ต.ตาลีอายร์ - ต.ปุลากง   
อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  จ านวน  20  คน  
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.60 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.72 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.48 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.59 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.99 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.17 

ภาพรวม 7.79 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  11 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  220  คน  แยกรายละเอยีดได้ดังนี้) 
1.โครงการขุดลอกคลองสายต าบลบางตาวา - ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี   จ านวน  25  คน 
2.โครงการขุดลอกคลองสายต าบลตุยง - ต าบลปโุละปุโย - ต าบลเกาะเปาะ อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  จ านวน  
20  คน 
3.โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2,3  ต าบลสะดาวา อ าเภอยะรัง – ต าบลคลองมานิง อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตาน ี
จ านวน 25 คน 
4.โครงการขุดลอกคลองสายม.6,4,3  ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง - ต.ยาบี  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  จ านวน 10 คน  
5.โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ต.ดอน - ม.5 ต.ท่าน้ า อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  จ านวน 20 คน 
6.โครงการขุดลอกคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางปู - ต.ยามู  ม.1,2,3  ต.บางปู  อ.ยะหร่ิง  จ.ปตัตานี จ านวน  20 คน 
7.โครงการขุดลอกคลอง  ม.3  ต.ตุยง - ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี   จ านวน  20 คน 
8.โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.สะนอ - ต.สะดาวา - อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี    จ านวน  20 คน 
9.โครงการขุดลอกคลอง ม.3,4  ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี   จ านวน  20 คน 
10.โครงการขุดลอกคลอง ม.1  ต.ควน  อ.ปะนาเระ - ต.ลางา  อ.มายอ  จ.ปัตตานี  จ านวน  20 คน 
11.โครงการขุดลอกคลอง ม.4  ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ - ม.5  ต.สาบนั  อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตานี   จ านวน  20 คน 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

-ไม่มี- 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.38 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.24 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.15 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.78 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.64 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.68 

ภาพรวม 8.48 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  4  โครงการ  ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  40  คน  แยกรายละเอียดไดด้ังนี้) 
1.โครงการปรับปรุงอาคารทาสอัีฒจันทร์ อาคาร B  จ านวน  10 คน      
2.โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ 
ในระดับประเทศ จ านวน  10  คน 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี  (เงินอุดหนนุสมาคมกีฬาจังหวัดปตัตานี) 
จ านวน  10  คน 
4.โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กองการศึกษาฯ ) จ านวน  10  คน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.57 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.53 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.57 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.83 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.00 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.10 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 7.78 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  3  โครงการ  ผูต้อบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  30  คน  แยกรายละเอียดไดด้ังนี้) 
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1.โครงการปณิธานความดปีีมหามงคล   จ านวน  10  คน 
2.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนสง่ผู้โดยสารจังหวัดปตัตานี  จ านวน  10  คน 
3.โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยอาคารศูนยแ์สดงและจ าหน่ายสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)  จ านวน  10  คน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านส่งเสริมสนับสนุนการน าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

-ไม่มี- 
 

 
********************************* 



 
 
 
 

สรุปผล 
จากการติดตามและประเมินความพึงพอใจ 

รายโครงการ/กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำม  จ ำนวน  
75  โครงกำร จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  75  โครงกำร    
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

1. โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธีและราชพิธี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
458,380.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือเป็นกำรร่วมน้อมร ำลึกและสดุดีในพิธีกำรต่ำง ๆ   
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  300,000.-บำท  
และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  300,000.-บำท 
โอนงบประมำณเพ่ิม จ ำนวน 300,000.-บำท ไมเ่กินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือกำรจัดงำน  เช่น งำนรำชพิธี  งำนรัฐพิธี  และงำนอ่ืน ๆ ในรอบปี
ในวโรกำสต่ำงๆ  เช่น งำนวันจักรี วันฉัตรมงคล  เป็นต้น  ตำมอ ำนำจหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด โดย
จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรจัดงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือเป็นกำรร่วมน้อมร ำลึกและสดุดีในพิธีกำรต่ำงๆ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น จำกกำรก ำหนดไว้ทุก
ประกำรผลที่ได้รับคือ บุคลำกรได้มีโอกำสร ำลึกแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี  

- ควรรณรงค์ให้ประชำชนเข้ำร่วมในงำนรัฐพิธีให้มำกกว่ำนี้ 
 

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ งบประมาณในการเบิกจ่าย  75,950.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่   3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่ งมี เป้ำประสงค์ ในกำรด ำเนินกำรคือ  เ พ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ  จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 400,000.- บำท  และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำน  ในกำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ (วันแม่แห่งชำติ) เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำ
คุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และบุพกำรีเนื่องในโอกำสวันคล้ำยพระรำชสมภพ   
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เนื่องใน
วโรกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดข้ึน ผลที่ได้รับคือ บุคลำกรได้มีโอกำสแสดง
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพรำะเป็นกำรน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณฯ 
  3. โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณในการเบิกจ่าย  
487,189.18.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และพระมหำกรุณำธิคุณของพระบรมวงศำนุวงศ์เนื่องในวโรกำสปฏิบัติหน้ำที่ในพ้ืนที่จังห วัด
ปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560  งบประมำณ 
200,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
500,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำน ในกำรเตรียมจัดงำนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  ในโอกำสเสด็จ
ทรงพระรำชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี  ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์
และอ่ืน ๆ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้  
เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์   และพระมหำกรุณำธิคุณของพระบรมวงศำนุ
วงศ์สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกประกำร ผลที่ได้รับคือ  ข้ำรำชกำรและประชำชนได้มีโอกำสรับเสด็จ
ฯ พระบรมวงศำนุวงศ์อย่ำงใกล้ชิด  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
 

4. โครงการส่งเสริมศาสนาในเทศกาลต่าง  ๆ  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
1,750,791.50.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำ
ให้กับวัด มัสยิด และนักโทษในเรือนจ ำ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้
ในปี 2560 งบประมำณ 1,500,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 1,830,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2562)         
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เป็นโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนศำสนำกำรถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จัดซื้อสิ่งอุปโภค 
บริโภคให้กับวัด มัสยิด นักโทษในเรือนจ ำ และอ่ืนๆ  ในเทศกำลทำงศำสนำ    

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำให้กับวัด  มัสยิด และนักโทษในเรือนจ ำ ผลที่ได้รับคือ  
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น องค์กรภำครัฐ และประชำชนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมสนับสนุนศำสนำ
และสืบสำนวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรแจกจ่ำยสิ่งของที่อุปโภคและบริโภคให้มำกกว่ำเดิมเพรำะมีคนมำปฏิบัติศำสนกิจใน
เดือนรอมฎอนมำกข้ึนทุก ๆ ปี  
 

  5. โครงการจัดท าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
งบประมาณในการเบิกจ่าย  7,326,579.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้  ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  ของ 
อบจ. ปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
6,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
5,670,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  มีกำรโอนเงิน
ประมำณเพ่ิมเติม  จ ำนวน 1,950,000.- บำท  

เป็นโครงกำรที่จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ วำรสำร โปสเตอร์  แผ่นพับ ปฏิทินแผ่นพับคู่มือกำรใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และอ่ืนๆ เพ่ือรณรงค์ ให้เยำวชนและประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของ อบจ. ปัตตำนี สอดคล้องกับควำมจริงที่เกิดขึ้นทุกประกำร 
ผลที่ได้รับ คือ ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนีและนอกเขตจังหวัดปัตตำนี  ได้รับรู้ข่ำวสำรกำรด ำเนินโครงกำร
และกิจกรรมตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรของ อบจ.ปัตตำนี  
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  6. โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี งบประมาณในการเบิกจ่าย  694,600.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์  (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ประชำชนและเด็กทีด่้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิตที่ 
ดี เพือ่ให้ผู้บริหำรได้มีโอกำสพบปะประชำชนอย่ำงใกล้ชิด   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 1,000,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  800,000.-บำท งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)     
  เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ยำกไร้ ประชำชนและเด็กที่ด้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิต
ที่ดี เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรพบปะประชำชนอย่ำงใกล้ชิด  โดยกำรลงพ้ืนที่ในแต่ละอ ำเภอ ตำมโครงกำรจังหวัด
เคลื่อนที่  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนและเด็กที่ด้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิตที่ดี  เพ่ือให้ผู้บริหำรได้มีโอกำสพบปะประชำชนอย่ำง
ใกล้ชิดสอดคล้องกับควำมจริงที่เกิดข้ึนทุกประกำร ผลที่ได้รับคือ ประชำชนได้มีโอกำสพบปะกับภำครัฐสำมำรถ
น ำเสนอปัญหำควำมต้องกำรที่แท้จริง  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
 

  7. โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงวัยจังหวัดปัตตานี งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย  257,520.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพในกำร 
พัฒนำตนเองให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณค่ำในสังคม จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-
2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 1,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  300,000.- บำท งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562)    

 เป็นกำรด ำเนินโครงกำรกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ให้กับผู้สูงอำยุ 
ในพ้ืนที่ 12  อ ำเภอ จังหวัดปัตตำนี     

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองให้สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณค่ำใน
สังคม  ผลที่ได้รับคือ ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้จำกกำรฝึกอบรมฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  สอดคล้องกับควำม
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จริงที่ก ำหนดไว้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - อยำกให้มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ทุกปี เพรำะได้ประโยชน์มำก 
  - ด้ำนวิทยำกรควรน ำเรื่องสอดแทรก เรื่องภำยนอกเข้ำมำบ้ำงผสมผสำนด้ำนวิชำกำร 
   

  8. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  เด็กก าพร้าและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  44,882.50.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์  (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ ของคนพิกำรตลอดถึงให้
ควำมรู้แก่ ผู้ดูแลคนพิกำรให้สำมำรถช่วยเหลือคนพิกำรได้  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  200,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  100,000.-บำท  มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นทุกประกำร  และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ก็มี
ควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นกำรด ำเนินโครงกำร โดยกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่คนพิกำร ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร เด็ก
ก ำพร้ำ เด็กด้อยโอกำส  จัดอบรมเรื่องส่งเสริมกำรประกอบอำชีพและสิทธิคนพิกำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ควำมรู้แก่คนพิกำร  ส่งเสริมอำชีพคนพิกำร  เด็กก ำพร้ำ  เด็กด้อยโอกำส  ผลที่ได้รับคือ คนพิกำรได้รับ
ควำมรู้ในกำรด้ำนอำชีพและสำมำรถน ำไปประกอบอำชีพในชีวิตประจ ำวันได้และแบ่งเบำภำระของครอบครัว  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรเปลี่ยนเป็นกำรฝึกอำชีพกำรท ำขนมข้ำงพอง ของกลุ่มส้มโอแก้ว  ต ำบลเมำะมำวี  
อ ำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตำนี  
 

  9. โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตานี งบประมาณใน
การเบิกจ่าย  192,576.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์  (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ภำษำมือไทยในกำรสื่อสำรให้ 
กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี  
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2560 งบประมำณ  200,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จ ำนวนเงิน  200,000.- บำท  มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร  และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)    

เป็นกำรด ำเนินโครงกำร โดยกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่คนหูหนวกท่ีไม่รู้หนังสือ เพ่ือให้ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรใช้ภำษำมือไทยในกำรสื่อสำร เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ภำษำมือไทยในกำรสื่อสำรให้ กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ ผลที่ได้รับคือ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม มีควำมมั่นใจ มำกขึ้น สำมำรถโต้ตอบกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกันได้ และยังน ำควำมรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี  เป็นกำรเปิดโอกำสกลุ่มคนพิกำรทำงกำรได้ยิน ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สำมำรอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เป็นภำระให้กับสังคม 
  - ควรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำด้วยค ำศัพท์ และ
ประโยคในกำรสื่อสำรค ำศัพท์ใหม่ ๆ ใช้กับกำรเปลี่ยนแปลง ทันยุค ทันสมัย และมีควำมพึงพอใจ กับโครงกำรนี้
อย่ำงมำก  
 

10. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน งบประมาณในการเบิกจ่าย  
30,900.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษำได้ใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็นประโยชน์  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  36,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  36,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำท ำงำนในช่วงปิดเทอม เพ่ือช่วยแบ่งเบำภำระของ
ผู้ปกครองและสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ จ ำนวน 3 รำย   ระยะเวลำกำรจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม – 23 
มิถุนำยน  2560  อัตรำค่ำตอบแทน ดังนี้ 

- ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลำพัก    อัตรำวันละ 300.- บำท 
- ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง   อัตรำวันละ 150.- บำท 
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษำได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดย
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คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
- เป็นโครงกำรที่ดี เห็นควรด ำเนินกำรเป็นประจ ำและต่อเนื่องทุกปี  

 

  11. โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี งบประมาณในการ 
เบิกจ่าย  308,463.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ืออบรมให้ควำมรู้ให้กับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนทำงวิชำชีพกำร
บัญชีและกำรบริหำรกำรเงินให้แก่บุคลำกร  ตลอดจนให้สำมำรถใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตำมนโยบำยของ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 
2560 งบประมำณ  2,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 1,880,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2562) 
  เป็นโครงกำรที่อบรมให้ควำมรู้ให้กับข้ำรำชกำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรให้กับ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ตลอดจนกำรไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ืออบรมให้ควำมรู้ให้กับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนทำงวิชำชีพกำรบัญชีและกำรบริหำรกำรเงินให้แก่บุคลำกร  ผลที่ได้รับ คือ 
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตำมนโยบำยของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบบวิชำกำรบัญชี   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ระยะที่ 2  เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
  - ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  
  - ควรให้ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนนี้ร่วมอบรมทุกคน  
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  12. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล/เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  20,000.- บาท    

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ปัตตำนี  เพ่ือให้บริกำรต่ำง ๆ แก่ประชำชนในพ้ืนที่และผู้ที่สนใจในรูปแบบของกำรสื่อสำรสองทำงให้เกิด
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
30,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 จ ำนวนเงิน  
30,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลเว็บไซต์  ฐำนข้อมูล  เป็นค่ำเช่ำเว็บไซต์
และค่ำโดเมนเนม  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ด ำเนินกำรเป็นค่ำจ้ำงปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์
ของ อบจ.ปัตตำนี  และค่ำออกแบบท ำเว็บไซด์ของโรงเรียนบ้ำนเขำตูม และโรงเรียนตะบิงตีงี  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  เพ่ือให้บริกำรต่ำงๆ  แก่ประชำชนในพืน้ทีแ่ละผู้ที่
สนใจในรูปแบบของกำรสื่อสำรสองทำงให้เกิดประสิทธิภำพ  ผลที่ได้รับ คือ  ประชำชนได้รับข่ำวสำร  และ
โต้ตอบโดยกำรสื่อสำรสองทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรจัดเก็บข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มำใช้บริกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรก ำหนดระยะเวลำในกำรปรับปรุงเว็บไซต์  
 

  13. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์  (LED TV)  งบประมาณในการเบิกจ่าย  13,490.- บาท    
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรสื่อสำรข่ำวสำรใน 
งำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560- 2562)  
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  16,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 16,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 
2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ขนำด 43 นิ้ว  ยี่ห้อ Haier ควำมละเอียด
ของจอภำพ FULL HD 1920 X1080 ฟิกเซล จ ำนวน 1 เครื่อง  

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้   
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน   และกำรสื่อสำรข่ำวสำรในงำนต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ผลที่
ได้รับคือ กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
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องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรดูแลและรักษำเพ่ือกำรใช้งำนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ  

 

  14. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับคนพิการ  เด็กก าพร้า และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  44,882.50  บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิกำรมีอำชีพไม่ 
เป็นภำระให้กับสังคม และพัฒนำคนพิกำรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560- 562)  ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  200,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  100,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำนสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดจ้ำงท ำโต๊ะอลูมิเนียม พร้อมป้ำยอะคริลิค ตำมแบบที่ 
อบจ.ก ำหนด ประกอบด้วย  
  1. โต๊ะอลูมิเนียม ขนำดกว้ำง 80 เซนติเมตร ยำว 1.20 เมตร สูง 77 เซนติเมตร พร้อมเสำ
ป้ำยอะคริลิค ขนำดกว้ำง 1.20  เมตร  สูง 2.10 เมตร จ ำนวน  2  ชุด ๆ ละ  4,500.-บำท 
  2. ป้ำยอะคริลิค ขนำดกว้ำง 1.18 เมตร สูง 0.48 เมตร จ ำนวน  2  ป้ำยๆ ละ 5,000.-บำท 
รวมเป็นเงิน 10,000.-บำท  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้    
เพ่ือให้คนพิกำรมีอำชีพ  ผลที่ได้รับคือ คนพิกำรมีอำชีพเกิดรำยได้ไม่เป็นภำระของสังคม และมีชีวิตที่ดีขึ้น
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี ได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์ส ำหรับผู้พิกำร  
   

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

15.  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
งบประมาณในการเบิกจ่าย  1,177,650.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเสริมสร้ำงและเพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำง
กำรเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ    
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
2,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,000,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร ซึ่งในกำรตั้งข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไม่เพียงพอกับกำรด ำเนินงำน จึงมีกำรโอนงบประมำณเพ่ิมเติม จ ำนวน 
1,212,500.-บำท 

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด    
จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้น ำท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี  โดยกำรบรรยำยให้ควำมรู้กับผู้น ำศำสนำ 
จ ำนวน 2 รุ่น   รุ่นที่ 1  ระหว่ำงวันที่  19-26  กุมภำพันธ์  2560  รุ่นที่ 2  ระหว่ำงวันที่  7-10  เมษำยน  
2560  ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท     

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือเสริมสร้ำงและเพ่ิมควำมรู้ควำมเข้ำใจในทำงกำรเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมต่ำงๆ เพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-   เป็นโครงกำรที่ดี  พร้อมทั้งเสนอแนะควรเพิ่มกิจกรรมในกำรพัฒนำควำมรู้ให้สอดคล้องกับ
กำรด ำรงชีวิต  และคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยให้ทั่วถึง อีกท้ังควรด ำเนินโครงกำรให้ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 
 

16. โครงการจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณในการเบิกจ่าย
25,960.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรสื่อสำรข่ำวสำรในงำน 
ต่ำง ๆ ของขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 - 2562)  
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  46,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  25,960.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อโทรทัศน์ 

1. โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ Haier  ขนำด 43 นิ้ว  รำยละเอียดดังนี้   
- จอภำพ 1920 x 1080 ฟิกเซล 
- รองรับสัญญำญดิจิตอล DVB – T2 ได้ในตัว  
- Smart Function ด้วยระบบปฏิบัติกำร Android  
- เชื่อมต่อสัญญำญ WIFI ได้ในตัว 
- ก ำลังเสียง 8w + 8w   
- ช่องตัว HDMI X3 , RF 1X1 ,Composite x1, Component x 1 , VGA X1,LAN X1 ,  
USB X1    

2.  โทรทัศน์ แอลอีดี ยี่ห้อ Haier  ขนำด 49 นิ้ว  รำยละเอียดดังนี้   
- จอภำพ 1920 x 1080 ฟิกเซล 
- รองรับสัญญำญดิจิตอล DVB – T2 ได้ในตัว  
- Smart Function ด้วยระบบปฏิบัติกำร Android  
- เชื่อมต่อสัญญำญ WIFI ได้ในตัว 
- ก ำลังเสียง 8w + 8w   
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- ช่องตัว HDMI X3 , RF 1X1 ,Composite x1 , Component x 1 , VGA X1, LAN X1 , 
USB X1    

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 

17. โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
29,950.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนได้เรียนรู้ในหลักศำสนำที่ถูกต้องและ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ใน
ปี 2560 งบประมำณ 40,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 จ ำนวนเงิน  40,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี โดยกองแผนและงบประมำณ จัดฝึกอบรม
ให้ควำมรู้แก่เยำวชนในพ้ืนที่ต ำบลเขำตูม อ ำเภอยะรัง  จ ำนวน 250  คน  เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ตำมบทบัญญัติ
ของศำสนำอิสลำม  รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  ห่ำงไกลยำเสพติด  ระหว่ำงวันที่  12-15 เมษำยน 2560 
ณ  มัสยิดดำรุลอำมำน  หมู่ที่  3  บ้ำนโสร่ง  ต ำบลเขำตูม  อ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี  โดยในภำคเช้ำ จัด
ฝึกอบรมและฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ และภำคบ่ำยจัดกิจกรรมนันทนำกำร แข่งกีฬำเชื่อม
ควำมสัมพันธ์  อำทิเช่น ฟุตบอล ตะกร้อ  และวอลเล่ย์บอล  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนได้เรียนรู้ในหลักศำสนำที่ถูกต้องและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงที่ เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้  ผลที่ได้รับเยำชนเกิดควำมรู้ในคุณธรรมและจริยธรรม  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำก  เน้นกำรใช้เวลำว่ำงช่วงปิดเทอมให้เป็น

ประโยชน์  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเติมงบประมำณ  และขยำยเวลำเพ่ิมมำกข้ึน 
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18. โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนเสริมสร้างสันติสุข งบประมาณในการเบิกจ่าย 
133,900.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนได้เรียนรู้ในหลักศำสนำที่ถูกต้องและ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 150,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  150,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และ
งบประมำณท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำม
เป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี โดยกองแผนและงบประมำณ จัดฝึกอบรม
ให้ควำมรู้แก่เยำวชนในพ้ืนที่ 3 ต ำบลคือ ต ำบลกะรุบี  ต ำบลปล่องหอย ต ำบลตะโล๊ะดือรำมัน  อ ำเภอกะพ้อ
จังหวัดปัตตำนี  จ ำนวน 205 คน  โดยวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศำสนำและ
แนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง   รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  ห่ำงไกลยำเสพติด  ระหว่ำงวันที่  17-20  เมษำยน  
2560  ณ มัสยิดบำโง  อ ำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตำนี   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนได้เรียนรู้ในหลักศำสนำที่ถูกต้องและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน  สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ ผลที่ได้รับคือ เยำวชนได้เรียนถึงคุณธรรมและจริยธรรม และปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์อย่ำงมำกและได้รับรำงวัลพระปกเกล้ำทองค ำ สำขำกำร
มีส่วนร่วมและควำมโปร่งใส ซึ่งสำมำรถขยำยเป็นโครงกำรต้นแบบให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ   ทั้งนี้ควรจะเพ่ิมเติม
งบประมำณและเพ่ิมกิจกรรมในส่วนทัศนศึกษำนอกสถำนที่ 
 

19. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์  งบประมาณในการเบิกจ่าย  158,100.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ

กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือรับทรำบสภำพปัญหำและร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ร่วมกับผู้น ำท้องถิ่น   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  250,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  250,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และ
งบประมำณท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำม
เป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยกองแผนและงบประมำณ  จัดโครงกำร
รอมฎอนสัมพันธ์โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้น ำศำสนำ  ผู้น ำท้องที่  ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนในจังหวัดปัตตำนี  
ในวันที่  5  มิถุนำยน  2560  ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตำนี 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือรับทรำบสภำพปัญหำและร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ร่วมกับผู้น ำท้องถิ่น 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-  เป็นโครงกำรที่ดี เป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น และประสำนควำมร่วมมือ

ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆของท้องถิ่น 
 

 20. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณในการเบิกจ่าย  332,556.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือวำงกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดปัตตำนี และประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตำนี  รวมถึงกำร
เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  500,000.-บำท  และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  450,000.-บำท ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรประสำนแผน 
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  แผนด ำเนินงำน  โดย กำรจัดท ำประชำคมทั้ง 12 อ ำเภอ เพ่ือ
รับทรำบสภำพปัญหำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์  ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ไว้เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  และกำรประสำนแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตำนี  รวมถึงกำรเพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ผลที่ได้รับคือ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้จัดท ำ
กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และแผนพัฒนำฯ  และกำรติดตำมและประเมินผล ให้เห็นเป็นประจักษ์และ
สำมำรถน ำมำใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำจังหวัดปัตตำนี  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
 

21.โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED งบประมาณในการเบิกจ่าย  6,780.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้

มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว   
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560  งบประมำณ 8,600.-  บำท  
และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  8,600.- บำท  
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มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อจอภำพยี่ห้อ Acer  จ ำนวน  2  เครื่อง  จอภำพแบบ LED  ขนำด 21.5 นิ้ว  
รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผล  1920 x 1080  Pixels   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ด้วยควำมสะดวกรวดเร็วสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำ
มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  -  ควรออกตรวจบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
   -  ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรจัดซื้อด้วย 
 

กองคลัง 
 

22. โครงการพัฒนาการศึกษาด้านจริยธรรม (อุดหนุน) งบประมาณในการเบิกจ่าย 
48,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีและกลุ่มสตรีมุสลิมมี
ควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  48,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  48,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีควำมเหมำะสมกับควำม
เป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่โรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนพีระยำนุเครำะห์ฯ 4 
โดยจ้ำงวิทยำกรสอนศำสนำ  จ ำนวน  2  คน  ท ำกำรสอนนักเรียนระดับประถมศึกษำสัปดำห์ละ  3  วัน ใน
กำรเรียนรู้หลักศำสนำเบื้องต้น  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  พร้อมทั้งเสนอแนะให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีเพ่ิมเติม
งบประมำณในกำรจ้ำงวิทยำกรซึ่งน้อยเกินไป เฉลี่ยคนละ 2,000 บำท/เดือน  และสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำร
สอนส ำหรับวิชำจริยธรรมเพิ่มเติม 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีและกลุ่มสตรีมุสลิมมีควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม สอดคล้อง
กับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำ เนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
- ควรเพิ่มเติมค่ำตอบแทนซึ่งน้อยเกินไป   และสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำน

และทันสมัย 
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 23. โครงการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน  “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช   
เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยวปัตตานี  (อุดหนุน ) งบประมาณในการเบิกจ่าย  350,000.- บาท    

 ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260)  และยุทธศำสตร์พัฒนำ 
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่  3 สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   
           ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการ คือ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์ประเพณีโบรำณ 
และส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตำนี กระตุ้นให้มีกำรเดินทำงมำท่องเที่ยวใน
จังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ 350,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จ ำนวนเงิน  350,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)                                                                                                                                                                                                                   

เป็นโครงกำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่มูลนิธิเทพปูชนียสถำนจังหวัดปัตตำนี   โดยจ่ำยเป็น 
ค่ำสื่อประชำสัมพันธ์ เช่น ค่ำโปสเตอร์  ค่ำไวนิล ค่ำแผ่นพับ ค่ำใบปลิว ค่ำโฆษณำผ่ำนหนังสือพิมพ์  ค่ำจ้ำง
เหมำถ่ำยท ำวีดีโอประชำสัมพันธ์  ค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรพิธีเปิด-ปิดงำน  ค่ำจ้ำงเหมำระบบเสียงช่วงพิธีลุยไฟ 
 ระหว่ำงวันที่ 7-13 กุมภำพันธ์ 2560  ณ บริเวณลำนเอนกประสงค์ ศำลเจ้ำเล่งจูเกียง (ศำลเจ้ำแม่ลิ้มก่อ
เหนี่ยวปัตตำนี)  อ.เมือง  จ.ปัตตำนี  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย กำรแสดงแสง  สี  เสียง สื่อผสม 3 อำรยธรรม
ปัตตำนี พิธีแห่ ลุยน้ ำ ลุยไฟ กำรแข่งขันเชิดสิงโตบนเสำดอกเหมย ชมนิทรรศกำรภำพวำด และภำพถ่ำยใน
โครงกำรแผ่นดินทอง  กำรออกร้ำนจ ำหน่ำยอำหำรพื้นเมือง 3 วัฒนธรรม ฯลฯ      
  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว  กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก  พร้อมทั้งเสนอขอให้เพ่ิมเติมด้ำนงบประมำณ  และเพ่ิมกิจกรรมด้ำนต่ำงๆเพ่ิมข้ึน 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรที่สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของจังหวัด
ปัตตำนี  เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี   

  

    24. โครงการจัดงานประเพณีชักพระและมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”  
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (อุดหนุน) งบประมาณในการเบิกจ่าย 150,000.-  บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมนโยบำยของ
รัฐบำล  และสืบสำนอนุรักษ์งำนประเพณีชักพระให้คงอยู่กับอ ำเภอโคกโพธิ์ และพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
จัดท ำเรือพระอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่น ต่ำงจำกท้องถิ่นอ่ืน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  300,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  150,000 บำท ซึ่งต่ ำกว่ำงบประมำณ และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  และต่ ำกว่ำวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
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  เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอโคกโพธิ์   เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำ
เต้นท์ในโครงกำรจัดงำนประเพณีชักพระและมหกรรมสินค้ำชุมชนหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  อ ำเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตำนี  ครั้งที่  67  ระหว่ำงวันที่ 14  ตุลำคม - 23 ตุลำคม 2559 ณ ลำนอเนกประสงค์หน้ำที่ว่ำกำร
อ ำเภอโคกโพธิ์    

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร       
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  พร้อมทั้งเสนอแนะให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีเพ่ิมเติมงบประมำณ 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของภำคใต้   เห็นควร
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  แต่ควรก ำชับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด   

 

         25. โครงการจัดงานวันแตงโมหวานทุ่งยางแดง (อุดหนุน)  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
60,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้กำรเกษตรปลูกแตงโม
ปลอดภัยจำกสำรพิษให้เกษตรกรบริโภคแตงโมที่มีคุณภำพ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 
2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 60,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  60,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุก
ประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่ส ำนักงำนกำรเกษตรอ ำเภอทุ่งยำงแดง  ในกำรจัดงำน
แตงโมของดีอ ำเภอทุ่งยำงแดง  ในวันที่ 24  เมษำยน  2560  ณ  สนำมหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งยำงแดง  ม.1   
ต.ตะโละแมะนำ  อ.ทุ่งยำงแดง  จ.ปัตตำนี  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  กำรประกวดแตงโมคุณภำพ  กำร
แข่งขันกินแตงโม  กำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ  กำรจ ำหน่ำยผลผลิตแตงโมของเกษตรกร กำรแข่งขันกำร
ประกอบอำหำรจำกแตงโม  กำรสำธิตกำรท ำปุ๋ยทำงด่วนและสำรก ำจัดศัตรูพืช กำรแสดงดนตรี ฯลฯ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแตงโมปลอดภัยจำกสำรพิษให้เกษตรกรบริโภคแตงโมที่มีคุณภำพ   
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ ำนวน 20 คน  พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรก ำหนดช่วงเวลำจัดงำนให้ตรงกับฤดูกำล 
- ควรเพิ่มเติมงบประมำณเนื่องจำกเป็นงำนประจ ำปีของอ ำเภอทุ่งยำงแดง  และมีผู้สนใจเข้ำ 

โครงกำรเป็นจ ำนวนมำก  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่หลำกหลำย งบด ำเนินกำรมีไม่เพียงพอ  และช่วงเวลำจัดงำน ณ 
ช่วงเวลำนั้นผลผลิต คือแตงโมมีไม่มำก  ท ำให้ต้องใช้งบประมำณเพ่ือซื้อแตงโมจำกพ้ืนที่อ่ืน  เพ่ือใช้ด ำเนินใน
กิจกรรม  และใช้เป็นของที่ระลึก สินค้ำพรีเมี่ยมประจ ำอ ำเภอ 
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-  เพ่ือควำมยั่งยืนในอำชีพของเกษตรกร  ควรแก้ปัญหำโรคที่มำจำกน้ ำ  และโรคเถำเหี่ยว 
รำกเน่ำ  โคนเน่ำ   โดยจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้   และสนับสนุนจัดซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์แตงโม ให้แก่เกษตรกร 

26.  โครงการวิทยุรอมฎอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง (อุดหนุน) งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 25,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพื่อจัดรำยกำรวิทยุมุ่งเน้นให้ควำมรู้ประชำชนเกี่ยวกับ
คุณค่ำในกำรปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอน   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้
ในปี 2560 งบประมำณ  25,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  25,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่โรงเรียนศำสนูปถัมภ์   โดยกำรจัดรำยกำรวิทยุ ชื่อว่ำ 
“เสียงรอมฎอน” กระจำยเสียงทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตำนี คลื่น เอฟ.เอ็ม 101 
MHz   และวิทยุชุมชนโรงเรียนศำสนูปถัมภ์ คลื่น เอฟ.เอ็ม 99.50 MHz เวลำ 17.00 น. – 18.00 น.  
โดยประมำณขึ้นอยู่กับเวลำในกำรละศีลอดในแต่ละวัน   ตลอดทั้งเดือนรอมฎอน  และอีก 6 วันของเดือนถัดไป 
เป็นรำยกำรที่เน้นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ สอนหลักกำรทั้งภำคปฏิบัติและภำคทฤษฎี   
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือจัดรำยกำรวิทยุมุ่งเน้นให้ควำมรู้ประชำชนเกี่ยวกับคุณค่ำในกำรปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนสอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ควรขยำยระยะเวลำมำกกว่ำนี้ เนื่องจำกมีผู้สนใจรับฟังเป็นจ ำนวนมำก   
-ก่อนด ำเนินโครงกำรกองคลังควรซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเอกสำร  หลักฐำนกำร

ประกอบกำรเบิกจ่ำย  เพื่อควำมถูกต้องตำมระเบียบทุกครั้ง   

 

27. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่ (อุดหนุน)  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 70,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักค ำสอน
ของศำสนำอิสลำมในทุกมิติแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  70,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  70,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และ
งบประมำณท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำม
เป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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  เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่มูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตำนี ต ำบลตะลุโบะ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปัตตำนี จุดประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักค ำสอนของอิสลำมในทุกมิติ ทักษะ
กำรบริหำรจัดกำรครอบครัว เพ่ือเยี่ยวยำจิตใจ   สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครอบครัวใหม่ โดยจัดในรูปแบบ
บรรยำย และเสวนำทำงวิชำกำรอิสลำม  ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 09.00-12.00 น.  และวันอำทิตย์สุดท้ำยของเดือน
จะบรรยำยที่ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นมุสลิมใหม่ และบุคคลทั่วไป จ ำนวน 40 คน   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำมในทุกมิติแก่ครอบครัวมุสลิมใหม่
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

  

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-ควรมีกำรอบรมเชิงปฏิบัติให้มำก เพ่ือควำมถูกต้องในกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน และจัด

กิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ครอบครัวใหม่  เช่น เยี่ยมเยียนครอบครัวของมุสลิมใหม่ 
-ก่อนด ำเนินโครงกำรกองคลังควรซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเอกสำร  หลักฐำนกำร

ประกอบกำรเบิกจ่ำย  เพื่อควำมถูกต้องตำมระเบียบทุกครั้ง 
 

28. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันติสุข (อุดหนุน) 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 158,900.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้สตรีมุสลิมมี  
ควำมเข้มแข็ง เป็นฐำนพลังกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำให้กับชุมชนและสังคม สร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่สมบูรณ์ สำมำรถเป็นพลังกำรขับเคลื่อนสังคมสู่สังคม
สันติสุขด้วยวิถีอิสลำมเพ่ือเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำตนเองเพ่ือขยำยผลต่อเครือข่ำยสตรีกลุ่มอ่ืน ๆ        

จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  828,900.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  828,900.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรโดยจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมำคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตำนี   
เช่น   ค่ำท่ีพัก  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 
ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค ์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ไว้เพ่ือพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้สตรีมุสลิมมีควำมเข้มแข็ง เป็นฐำนพลังกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง ๆ เพือ่
แก้ไขปัญหำให้กับชุมชนและสังคม ผลที่ได้รับ คือ มุสลีมะห์สำมำรถน ำหลักกำรสอนมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน
และน ำมำสั่งสอนให้กับสมำชิกในครอบครัวได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 

29. โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์และบุคลากรทั่วไป ปีท่ี 11 (อุดหนุน) งบประมาณ 
ในการเบิกจ่าย 250,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในกลุ่มสตรีมุสลิม
ตลอดจนมีควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  250,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  250,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น
ทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรอุดหนุนงบประมำณให้แก่ชมรมมุสลีมะฮฺ  มัสยิดตะลุบัน อ ำเภอสำยบุรี จังหวัด
ปัตตำนี เพ่ือพัฒนำครอบครัวมุสลีมะฮฺและบุคคลทั่วไปให้เป็นคนดีมีควำมรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมตำมหลัก
ศำสนำอิสลำม สำมำรถเลี้ยงดูบุตรให้มีนิสัยและคุณลักษณะตำมแนวทำงอิสลำม น ำไปสู่สังคมสงบสุข  โดยจัด
ให้มีกำรบรรยำยธรรมทุกเดือนในวันอำทิตย์ที่สองของเดือน จ ำนวน 200 คน จ ำนวน 11 ครั้ง และมีกำรอบรม
จริยธรรมให้กับสมำชิกและบุคคลทั่วไปทุกวันเสำร์ของเดือนตลอดปี จ ำนวน  50 คน จ ำนวน  38  ครั้ง   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในกลุ่มสตรีมุสลิมตลอดจนมีควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-  ก่อนด ำเนินโครงกำรกองคลังควรซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับเอกสำร  หลักฐำนกำร

ประกอบกำรเบิกจ่ำย  เพื่อควำมถูกต้องตำมระเบียบทุกครั้ง  
-  สถำนที่ในกำรจัดงำนคับแคบ 
-  คุ้มค่ำกับงบประมำณ เพรำะโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำครอบครัวมุสลีมะฮฺ ได้  พบปะ

แลกเปลี่ยนถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ เพ่ือสร้ำงทัศนคติที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันให้ถูกต้องตำมหลักศำสนำ 

 

    30. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอ าเภอปะนาเระ (อุดหนุน) งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 150,00.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

มีเป้ำประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมรักควำมสำมัคคีและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยสตรีให้มีส่วนร่วมในกำรร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมรักควำมสำมัคคีในกลุ่มสตรี  ตลอดจน
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สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตในสังคม จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  341,050.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  150,000.-บำท ซึ่งน้อยกว่ำงบประมำณ  พ.ศ. 2560 มี
ควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  และต่ ำกว่ำวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   โดยกองคลัง อุดหนุนคณะกรรมกำรสตรี 
อ.ปะนำเระ  โดยคณะกรรมกำรสตรีระดับต ำบลจ ำนวน 150 คน เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี  
ระหว่ำงวันที่ 13-14  มีนำคม 2560  ณ หอประชุมอ ำเภอปะนำเระ  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว 
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-เป็นโครงกำรที่ดี  เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกลุ่มคณะกรรมกำรสตรี  เกิดควำมรัก
ควำมสำมัคคีในกลุ่ม อีกท้ังยังสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชนและสำมำรถน ำควำมรู้มำถ่ำยทอดกับคนในชุมชนได้  

 

31. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณในการเบิกจ่าย 127,940.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวเกิด 
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี   (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560  
งบประมำณ  130,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  130,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเป็นค่ำเช่ำครุภัณฑ์  เครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3  เครื่อง ส ำหรับใช้
ในรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพ  ผลที่ได้รับคือ ท ำให้กำรท ำงำนเกิดควำมคล่องตัว
และเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดท ำโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 

  32. โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลต้นไม้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดปัตตานี งบประมาณในการเบิกจ่าย  213,677.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้สถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนีมีภูมิทัศน์ที่ดี  เกิด 
ควำมสะอำด มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ.2560-2562)  
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  216,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
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งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  216,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดและดูแลต้นไม้บริเวณสถำนี
ขนส่งจังหวัดปัตตำนี    

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้สถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนีมีภูมิทัศน์ที่ดี  เกิดควำมสะอำด  ผลที่ได้รับคือ  สถำนีขนส่งมีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอำด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงำม  โดย คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 

33. โครงการจัดซื้อพัดลมเพดานภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   ขนาด  
16 นิ้ว จ านวน 12  ตัว งบประมาณในการเบิกจ่าย 15,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์  (00330) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ     

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 15,000.-  บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 15,000.- บำท มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อพัดลมเพดำนภำยในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี  ขนำด 16 นิ้ว 
จ ำนวน 12 ตัว  เพ่ือติดตั้งภำยในสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ ผลที่ได้รับคือ 
ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   

ความเห็นของคณะท างานฯ 
- ควรออกตรวจบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
- ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

34. โครงการจัดซื้อสัญญานจานดาวเทียม  งบประมาณในการเบิกจ่าย  8,000.- บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรสถำนีขนส่งจังหวัด 
ปัตตำนี ได้รับข่ำวสำรและควำมบันเทิงในระหว่ำงรอกำรเดินทำง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  
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(พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  8,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  8,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเป็นค่ำจัดซื้อกล่องรับสัญญำนดำวเทียมพร้อมจำนดำวเทียม จ ำนวน 
1 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ สถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนี    

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์  ก ำหนดวัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรสถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนี ได้รับข่ำวสำรและควำมบันเทิงในระหว่ำงรอกำร
เดินทำง ผลที่ได้รับคือ ประชำชนที่มำใช้บริหำรสถำนีขนส่งได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมบันเทิงได้อย่ำง
สมบูรณ์  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชำชนในลักษณะเช่นนี้ต่อไป  
 

35. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  พร้อมชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  งบประมาณในการเบิกจ่าย 79,200.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิด 
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
79,200.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน   
79,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์   
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพ  ผลที่ได้รับ คือ ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัวมำก
ขึ้น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำม
กับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรก ำหนดกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
 

  36. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
6,600.-บาท   

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิด 
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
6,600.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
6,600.-บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 



67 
 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์   
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพ  ผลที่ได้รับ คือ ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัวมำก 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรมีกำรตรวจซ่อมบ ำรุงตำมระยะเวลำกำรใช้งำน 
 

37. โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  งบประมาณในการเบิกจ่าย 11,200.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิด 
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
12,800.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
12,800.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำนเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์   
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว  เกิดประสิทธิภำพ  ผลที่ได้รับ คือ ท ำให้กำรท ำงำนมีควำมคล่องตัว 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรมีกำรตรวจสอบบ ำรุงตำมระยะเวลำกำรใช้งำน  
 

กองช่าง 
 

38. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง งบประมาณในการเบิกจ่าย 
37,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน      
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือปรับปรุงห้องประทับรับรอง ส ำหรับรับเสด็จทรง
งำน ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้
ในปี 2560 งบประมำณ 37,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 37,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
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เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศขนำดไม่น้อยกว่ำ 30,000  BTU  พร้อมติดตั้ง 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงห้องประทับ
รับรอง ส ำหรับรับเสด็จทรงงำน ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ฯ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
   -  ควรออกตรวจบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
  -  ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออกติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

39. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด งบประมาณในการเบิกจ่าย  32,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ 
มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรมสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน  จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  200,000.- บำท  และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  200,000.-บำท ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรฝึกอบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม น ำมำ
ปรับใช้กับกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร  ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำพำหนะ  และค่ ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์   
เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมสำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน ผลที่ได้รับคือ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำควำมรู้คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีขึ้น และสำมำรถเข้ำใจรูปแบบของกำรท ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร  
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40. โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท.ประจ าปี 
2560 งบประมาณในการเบิกจ่าย 20,164.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีควำมตื่นตัว
ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ และเพ่ือให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันคนเก่งใน
ระดับประเทศ   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
50,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
30,000.- บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นประจ ำปี 2559 ก ำหนดให้มีกำรสอบแข่งขัน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระหว่ำงวันที่ 18 พ.ย.-15 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรม 
ริเวอร์ไซค์ เขตบำงพลัด  กรุงเทพมหำนคร        

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีควำมตื่นตัวในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ และ
เพ่ือให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันคนเก่งในระดับประเทศสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ครูผู้สอนควรมีกำรสอนเสริมทักษะทำงวิชำกำรให้นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกมำกข้ึนและ 
สม่ ำเสมอ  

41. โครงการคัดเลือกนักเรียนและครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ  อปท.  
ระดับภาคใต้  งบประมาณในการเบิกจ่าย  188,753.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในสังกัดมี 
ควำมตื่นตัวในกำรค้นหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอยู่เสมอ  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู จำกกำรก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  250,000.- บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 250,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนและครูเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ของ อปท.ระดับภำคใต้ ประจ ำปี 2560    

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนในสังกัดมีควำมตื่นตัวในกำรค้นหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอยู่เสมอ  
และเป็นกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู ผลที่ได้รับคือ นักเรียนเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
ทักษะด้ำนวิชำกำร และมีประสบกำรณ์มำกขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - คุณครูผู้สอนควรน ำผลกำรแข่งขันของนักเรียนที่อยู่ในระดับต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มำพัฒนำ
ทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น  
 

    42. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณในการเบิจ่าย 1,200,000.- บาท 
 ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  และยุทธศำสตร์พัฒนำ  กำรศึกษำและสังคมให้ม ี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

    มีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำน  คือ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กให้มีโอกำสเปิดโลกทรรศ์และกล้ำ
แสดงออก จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
1,200,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  
350,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้ งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)                                                                                                                                                                                                                    

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
จัดงำนวันเด็กให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และนักเรียนในสังกัดระดับประถม 
ศึกษำ ของภำครัฐและเอกชนภำยในจังหวัดปัตตำนี  ในวันเสำร์ที่  14  มกรำคม  2560  ณ  สนำมกีฬำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย  กำรแสดงบนเวทีจำกโรงเรียนต่ำงๆ  กำรบริกำรอำหำร
และขนม  นม  กำรแจกของรำงวัล  กำรออกบูธจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ฯลฯ  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว 
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก  เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมและมีเวทีในกำรแสดงควำมสำมำรถ พร้อมทั้งเสนอแนะดังนี้ 

- ควรให้มีกำรเล่นเกมส์แจกของขวัญมำกกว่ำกำรแสดง 
- ควรเตรียมของรำงวัลให้มำกกว่ำนี้ 
- ควรมีกำรประสำนงำนออกบูธจำกหน่วยงำนต่ำงๆเพ่ิมมำกข้ึน 
- ควรบริหำรจัดกำร วำงแผนและจัดเตรียมเครื่องเล่นและเจ้ำหน้ำที่ให้พร้อมมำกกว่ำนี้   

ความเห็นของคณะท างานฯ 
เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมเยำวชน  เห็นควรด ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี   
 

43. โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนของข้าราชการ  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
29,200.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น เพ่ือเป็น
แบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  30,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
จ ำนวนเงิน  30,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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เป็นโครงกำรปฐมนิเทศ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
พนักงำนของโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 82 คน ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรมปำร์ควิวว รีสอร์ท 
ปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับนักเรียน  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่
เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรที่ดี เห็นควรด ำเนินกำรเป็นประจ ำและต่อเนื่องทุกปี  
 

 44. โครงการตาดีกาสัมพันธ์  งบประมาณในการเบิกจ่าย  954,792.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ

กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของ 
โรงเรียนตำดีกำ เพ่ือนักเรียนและครูผู้สอนผู้บริหำรโรงเรียนตำดีกำในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ใน
ปี 2560 งบประมำณ  400,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  400,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-
2562)  และโอนเงินงบประมำณเพ่ิมเติม  จ ำนวน  600,000.-บำท  
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรจัดงำนและเข้ำร่วมงำนมหกรรมตำดีกำสัมพันธ์ ระดับอ ำเภอ 
และห้ำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมภำควิชำกำร  และภำคกำรแข่งขันกีฬำ     

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ   
เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนตำดีกำ เพ่ือนักเรียนและครูผู้สอนผู้บริหำรโรงเรียน 
ตำดีกำในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนตำดีกำ
มีแรงจูงใจ แรงกระตุ้น และแรงผลักดันให้เด็กและเยำวชนในพ้ืนที่ ได้เรียนรู้และเข้ำใจในหลักศำสนำ สำมำรถ
พัฒนำตนเองตำมวิถีมุสลิมอย่ำงถูกต้อง  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับดี 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - กิจกรรมควรปรับเปลี่ยน ตำมสถำนกำรณ์  
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  45. โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
519,620.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่   3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม 
ของท้องถิ่นอีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำ
อิสลำม สร้ำงสำยสัมพันธ์ควำมสำมัคคี ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชำชน  จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  600,000.-  บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  600,000.- บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562)   
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรจัดงำนเนื่องในวันฮำรีรำยอฮัจย์  โดย จัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
มีกลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำ เยำวชน  และประชำชน ในจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 
ประมำณ  5,000.- บำท  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ   
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม ของท้องถิ่นอีกทั้งเพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำอิสลำม ผลที่ได้รับ คือ ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
กำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญของศำสนำอิสลำม สร้ำงสำยสัมพันธ์ที่ดี ควำมสำมัคคี  โดยคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรแบ่งกำรจัดกิจกรรมชำย/หญิง ให้ชัดเจน  
 

46. โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
3,300,067.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ของ อบจ.ปน. และ
ให้สตรีมุสลิมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  4,500,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  4,500,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และ
งบประมำณท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำม
เป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  
  เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  
ร่วมกับ  มหำวิทยำลัยฟำฏอนี  วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี องค์กำร
สตรีมุสลิมเพ่ือสันติภำพ และสมำคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตำนี  จัดงำนวันพบปะมุสลีมะห์  ครั้งที่ 12 
ประจ ำปี  2560  กำรบรรยำยภำยใต้หัวข้อ "หัวข้อ : วะกัฟ เศำะดำเกำะฮฺญำริยะฮฺ ข้อเท็จจริง ควำมประเสริฐ 
และกำรปฏิบัติ " ในวันที่  6  พฤษภำคม 2560 ณ  โครงกำรมะดีนะตุสลำม  
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ของ อบจ.ปน. และให้สตรีมุสลิมได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกจิกรรมต่อเนื่องทุกปี 

- ห้องน้ ำ ที่ละหมำดควรเพ่ิมให้มำกกว่ำเดิม บริเวณที่จัดงำนควรหำสถำนที่ที่มีบริเวณ
กว้ำงขวำงกว่ำนี้ 

 - ควรเลือกจัดงำนในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงฤดูร้อน 
 

47. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด   งบประมาณในการเบิกจ่าย  83,620.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ 
มีควำมรู้ใหม่ๆ และสำมำรถน ำมำพัฒนำกำรจัดบริหำรองค์กร  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมสำมัคคี ของ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-
2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  350,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน 350,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำ
สำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรฝึกอบรมน ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำดูงำน 
โรงเรียนในสังกัด อปท. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ โดยจ่ำยเป็น   เช่น  ค่ำที่พัก  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม  
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ  และสำมำรถน ำมำพัฒนำกำรจัดบริหำร
องค์กร  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมสำมัคคี ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ผลที่ได้รับคือ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี สำมำรถร่วมก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - ควรมีหัวข้อกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย 
  - ควรมีกำรดูงำนนอกสถำนที่  
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  48. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ าภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี   
งบประมาณในการเบิกจ่าย 107,419.-บาท   

 ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือดูแลห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดปัตตำนี  ให้มีควำมสะอำด   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  
2560 งบประมำณ  108,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560  จ ำนวนเงิน 108,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำบริเวณสนำมกีฬำกลำงองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  จ ำนวน 1 รำย    

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ดูแลห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีให้มีควำมสะอำด ผลที่ได้รับ   คือ ประชำชน
ที่มำใช้บริกำรสนำมกีฬำมีห้องน้ ำที่สะอำด โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
                                                 

  49. โครงประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
265,875.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ 
ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  480,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน 480,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดอบรบให้ควำมรู้ในกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตำนี  

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์  ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ   
ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดปัตตำนี  ผลที่ได้รับคือ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมฝึกอบรมได้รับควำมรู้ในเรื่องแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ที่โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
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โรงเรียนเขาตูม 
50. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน (ร.ร.บ้านเขาตูม) งบประมาณในการ 

เบิกจ่าย 50,000.-บาท  
 ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ และเห็นคุณค่ำของ 
แหล่งเรียนรู้  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี   (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ 50,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
จ ำนวนเงิน 50,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร  แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน และก ำหนดรูปแบบในกำร
จัดแหล่งเรียนรู้ และจัดหำวัสดุและอุปกรณ์ ในกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้     

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ และเห็นคุณค่ำของแหล่งเรียนรู้   ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพ  และนักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้มำกขึ้น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
                    - ควรให้โรงเรียนและชุมชนเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญของแหล่งเรียนรู้ สภำพภำยในโรงเรียน
ให้คงอยู่และคงทนถำวร 
  - ควรให้นักเรียนเล็งเห็นและตระหนักในคุณค่ำในกำรดูแลรักษำแหล่งเรียนรู้และ
สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง      
 

51. โครงการปรับปรุงหลักสูตร งบประมาณในการเบิกจ่าย 19,985.-บาท  
   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเพ่ือจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
20,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
20,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

เป็นโครงกำรนิเทศตำมกำรด ำเนินงำนปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนตำม
รำยวิชำ 11 กลุ่มสำระ 

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเพ่ือจัดท ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่



76 
 
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่ วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
- เห็นควรก ำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมของหลักสูตรแยกรำยวิชำ แยกตำมกลุ่มสำระ 
 

52. โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลถึง ช้ัน ป.6  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
1,865,016.-บาท  

 ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนได้มีอำหำรกลำงวันที่ถูกตำมหลัก 
โภชนำกำรตำมหลัก  5 หมู่ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  
2560 งบประมำณ  2,050,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน 2,049,600.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี   
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร จัดซื้ออำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำล ถึง ป.6 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนเขำตูม        

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีอำหำรกลำงวันที่ถูกตำมหลักโภชนำกำรตำมหลัก  5  หมู่  ผลที่ได้รับคือ นักเรียนได้บริโภค
อำหำรที่ครบ 5 หมู่  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
  

53. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 10,000.- บาท   

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำรของ อปท. หรือ
หน่วยงำนอ่ืนๆ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  10,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  10,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำรระดับภำคใต้  ครั้งที่ 13 
ระหว่ำงวันที่ 21-23  มิถุนำยน  2560  ที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ผลปรำกฏว่ำ ได้เหรียญทอง 4 กิจกรรม เหรียญ
เงิน  4 กิจกรรม  เหรียญทองแดง  4  กิจกรรม (รวม 2 โรงเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี)  
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันทักษะด้ำนวิชำกำรของ อปท. หรือหน่วยงำนอื่นๆ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-  เห็นควรเพิ่มงบประมำณ ฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอุปกรณ์ฝึกซ้อมเพ่ือใช้ในกำรแข่งขัน 
 

54. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  (โรงเรียนบ้านเขาตูม) งบประมาณในการเบิกจ่าย 
100,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  สนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียน
อย่ำงแท้จริง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  100,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  100,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
สนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียนอย่ำงแท้จริง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรเพิ่มงบประมำณ   และสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ได้มำตรฐำนและทันสมัย 
          

 55. โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน งบประมาณในการเบิกจ่าย   
49,500.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนในกำรศึกษำ  
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ที่บิดำ/มำรดำยำกจน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี   
(พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  142,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 102,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือพิจำรณำเด็ก
นักเรียนที่ขำดแคลนที่บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครองมีรำยได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40 ,000.-บำท  พร้อมมอบ
ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับเด็กนักเรียนที่ยำกจน    
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      จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
ให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนในกำรศึกษำ  ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ที่บิดำ/มำรดำยำกจน  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี        
  - เวลำประชุมผู้ปกครองให้ทำงโรงเรียนชี้แจงเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับเงินให้ผู้ปกครองเข้ำใจ  
   

56. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด  งบประมาณในการเบิกจ่าย 15,000.-บาท    
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรเสพยำเสพติดในกับนักเรียน 
ในโรงเรียนบ้ำนเขำตูม จำกกำรก ำหนดไว้ใน แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 
งบประมำณ 15,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 
จ ำนวนเงิน 15,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ กำรจัดบอร์ดกิจกรรม และกำรเดินรณรงค์ต่อ
สำธำรณะชนในเรื่องของโทษยำเสพติด            

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได ้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เป็นกำรป้องกันกำรติดยำเสพติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนเขำตูม   ผลที่ได้รับคือ นักเรียนมีควำมรู้เรื่อง 
ยำเสพติด และน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
   

57. โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน งบประมาณในการเบิกจ่าย   
10,000.-บาท     

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี 
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยำกำศท่ีน่ำอยู่  และเอ้ือต่อกำร 
เรียน จำกกำรก ำหนดไว้ใน แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
10,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 จ ำนวนเงิน 
10,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน  โดย จ่ำยเป็นวัสดุกำรเกษตร
ในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้ำนเขำตูม           

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ  
เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยำกำศที่น่ำอยู่ และเอ้ือต่อกำรเรียน ผลที่ได้รับคือ โรงเรียนมีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียน
กำรสอน โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
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  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน   
   

58. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  งบประมาณในการเบิกจ่าย  33,000.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภำพ ส ำหรับใช้ใน 
กำรติดต่อและประสำนงำน  จำกกำรก ำหนดไว้ใน แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 
งบประมำณ 33,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 
จ ำนวนเงิน 33,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  จำกบริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด 
(มหำชน) เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่  กรุงเทพ ควำมเร็ว 20/2 Mbps Silver 60/10            
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภำพ ผลที่ได้รับคือ กำรติดต่อสื่อสำรทำงระบบอินเตอร์ เน็ตมีประสิทธิภำพ  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

59. โครงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารทั่วไป งบประมาณในการเบิกจ่าย   
795,700.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
ให้เพียงพอและตรงกับกลุ่มสำระ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 
2560 งบประมำณ 795,700.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จ ำนวนเงิน 795,700.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนทั่วไปของโรงเรียน
บ้ำนเขำตูม เช่น ค่ำสื่อ ค่ำวัสดุ ค่ำอุปกรณ์ และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง             

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
นักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอและตรงกับกลุ่มสำระโดย คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
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60. โครงการจัดซื้อค่าหนังสือเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  249,443.- บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณป์ระกอบกำรเรียนกำรสอน 
ให้เพียงพอและตรงกับกลุ่มสำระ จำกกำรก ำหนดไว้ใน  แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  
2560  งบประมำณ  269,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560 จ ำนวนเงิน 269,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อหนังสือของโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ได้แก่ หนังสือเรียน
รำยวิชำพ้ืนฐำนฯ หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ 
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง              

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ      
ให้นักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอและตรงกับกลุ่มสำระ ผลที่ได้รับคือ นักเรียนมี
หนังสือที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

61. โครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  148,980.-บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนประกอบกำรเรียน 
ของโรงเรียนบ้ำนเขำตูม  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ  152,000.-  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  152,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงนิงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม จ ำนวน  2 เทอม รวม  
420 คน โดยแบ่งตำมระดับกำรศึกษำดังนี ้
  -ระดับอนุบำล  จ ำนวน    78  คน ๆ ละ   100.-  บำท 
  -ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน  342  คน ๆ ละ   195.-  บำท 
 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้  ผลที่เกิดขึ้น คือ 
นักเรียนมีเครื่องแบบอย่ำงเพียงพอ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
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- เห็นควรแจ้งผู้ปกครองทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดระยะเวลำกำรรับเงินค่ำอุปกรณ์ 
กำรเรียน 

62. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย 149,300.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องแบบในกำรศึกษำ จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  149,300.- บำท  และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  149,300 .- บำท มี
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูมสวมใส่ปีกำรศึกษำ
ละ 1 ครั้ง รวม 420 คนโดยแบ่งตำมระดับกำรศึกษำดังนี้ 
  -ระดับอนุบำล  จ ำนวน    78  คน ๆ ละ   300.-  บำท 
  -ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน  342  คน ๆ ละ   360.-  บำท 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
คือ  เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องแบบในกำรศึกษำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำม 
กับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-  เห็นควรแจ้งผู้ปกครองทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรก ำหนดระยะเวลำกำรรับเงินค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน  

63. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  197,700.- บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี 

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร 
สอน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560  งบประมำณ  
202,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 จ ำนวนเงิน 
202,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี วัสดุในกำรจัดกิจกรรม ใน
กำรพัฒนำผู้เรียน ของโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ได้แก่ กิจกรรมวิชำกำร  กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ/เนตรนำรี/ 
ยุวกำชำด กิจกรรมกำรทัศนศึกษำ และกำรบริกำรสำรสนเทศ/ICT และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง        

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลที่ได้รับคือ นักเรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนกำร
สอนที่ดีขึ้น  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
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ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
  - เป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนและควรจัดกิจกรรมให้มีควำมหลำกหลำย  
 

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
64. โครงการปรับปรุงหลักสูตร  งบประมาณในการเบิกจ่าย  12,800.- บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี 

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับ 
หลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
สำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560  งบประมำณ  20,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน  20,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในกำรในกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของ ของโรงเรียน
บ้ำนตะบิงตีงี  ค่ำใช้จ่ำย  เช่น  ค่ำวัสดุ  อุปกรณ ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงคไ์ดก้ ำหนดวัตถุประสงค์  เพ่ือ    
ให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพื้นฐำน และตรงกับควำมต้องกำร
ของประชำชน ผลที่ได้รับคือ โรงเรียนมีหลักสูตรที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

65. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
(SBMLD)  งบประมาณในการเบิกจ่าย 288,000.- บาท    

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำม 
คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ  จำกกำรก ำหนดไว้ใน 
แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  750,000.-บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน  750,000.-บำท  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  ได้แก่  ค่ำท่ีพัก  ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรฝึกอบรม  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม  ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำร  ค่ำเช่ำที่พัก  ค่ำพำหนะ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล   พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผู้เรียนได้เต็มศักยภำพ  ผลที่ได้รับคือ นักเรียนมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
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แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

    66. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
  50,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

มีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่ำแหล่งเรียนรู้และสภำพแวดล้อม 
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงถูกต้อง และท ำให้โรงเรียนบริเวณโรงเรียนน่ำอยู่และสะอำด
เหมำะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้  

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดย  กองกำรศึกษำ  ศำสนำ  และ
วัฒนธรรม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้จำกธรรมชำติ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำระบบนิเวศน์ทำง
ธรรมชำติ  ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน  243  คน 

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว  กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับดี  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดให้มีกิจกรรมภำคปฎิบัติให้มำกขึ้น เป็นแรงจูงใจให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจในกำรเรียน
มำกขึ้น 

 

67. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
1,091,688.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนไดรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำง 
โภชนำกำรครบตำมหลัก 5 หมู่ และน้ ำที่สะอำด จำกกำรก ำหนดไว้ใน แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  1,219,200.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  จ ำนวนเงิน  1,219,200.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอำหำรกลำงวัน  ส ำหรับเด็กอนุบำลถึง
ระดับมัธยมปีที่ 3 ของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ   
ให้นักเรียนไดรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบตำมหลัก 5 หมู่  และน้ ำที่สะอำด  ผลที่ได้รับคือ 
นักเรียนได้บริโภคอำหำรครบ 5 หมู่  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก    
 



84 
 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

 68. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด  งบประมาณในการเบิกจ่าย 15,000.- บาท   
    ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ  (00210)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี 

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่  3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

         ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการ คือ เพ่ือปลูกจิตส านึก ลดและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัย 
ยาเสพติด ให้กับเด็กในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 15,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  15,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุก
ประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 
2560-2562) 

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยกองกำรศึกษำ ศำสนำ  และวัฒนธรรม  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยำเสพติด โดยเชิญวิทยำกรจำกสถำนีอนำมัยมำบรรยำยให้
ควำมรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตะบิงตีงิ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน  214  คน  
โดยจัดกิจกรรมดังนี้                                                                                                                                                                                     

- กิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้หน้ำเสำธง 
- กิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรำย 
- จัดบอร์ด 
- จัดป้ำยนิเทศตำมห้องเรียน 
- ประกวดวำดภำพยำเสพติด 
- กิจกรรมโทษของบุหรี่ 
จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย

ภำพรวมอยู่ในระดับดี  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดให้มีกิจกรรมภำคปฎิบัติให้มำกขึ้น 
 

69. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน งบประมาณในการเบิกจ่าย 10,000.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงำมและน่ำอยู่เอ้ือต่อ 
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน จำกกำรก ำหนดไว้ใน แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ใน
ปี 2560 งบประมำณ  10,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2560  จ ำนวนเงิน  10,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับภูมิทัศน์ จัดสวนไม้ประดับ จัดสวนพฤกษำ
ศำสตร์บริเวณโรงเรียน ให้เป็นสถำนที่ส ำหรับนักเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้   
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงำมและน่ำอยู่เอ้ือต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน  ผลที่ ได้รับคือ  ภำยใน
บริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่น่ำเอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน เกิดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  โดยคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี    
 

70.โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน งบประมาณในการเบิกจ่าย   
97,500.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนในกำรศึกษำ  
ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี  ที่บิดำ/มำรดำยำกจน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี   
(พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  163,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 163,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือพิจำรณำเด็ก
นักเรียนที่ขำดแคลนที่บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย พร้อมมอบปัจจัยพ้ืนฐำนส ำหรับเด็กนักเรียนที่
ยำกจน         

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ   
ช่วยเหลือให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนในกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี ที่บิดำ/มำรดำยำกจน 
ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนที่ขำดแคลนได้รับกำรดูแลด้ำนทุนทรัพย์ในระดับหนึ่ง  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี        
  - เวลำประชุมผู้ปกครองให้ทำงโรงเรียนชี้แจงเกณฑ์และวิธีกำร กำรรับเงินให้ผู้ปกครองเข้ำใจ  
 

71. โครงการค่าหนังสือเรียน งบประมาณในการเบิกจ่าย  161,109.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 
ทุกช่วงชั้น  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 
งบประมำณ  168,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จ ำนวนเงิน 168,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เช่น  สมุด  ปำกกำ ดินสอ วัสดุฝึก
อำชีพ กระดำษ สีเทียน ดินน้ ำมันไร้สำรพิษ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
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   จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี   
 

  72. โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย 82,420.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงเพียงพอและ 
ทั่วถึงทุกช่วงชั้น  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี  2560 
งบประมำณ  96,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จ ำนวนเงิน  96,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี   เช่น  
สมุด  ปำกกำ ดินสอ ยำงลบ เครื่องมือเรขำคณิต วัสดุฝึกอำชีพ  กระดำษ สีเทียน ดินน้ ำมันไร้สำรพิษ  กระเป๋ำ
นักเรียน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
   จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี   
 

73. โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณในการเบิกจ่าย 84,030.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องแต่งกำยสวมใส่อย่ำงเพียงพอ 
และทั่วถึงทุกช่วงชั้น ตำมนโยบำยของรัฐบำล  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560 -2562) 
ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  97,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 97,000.- บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี            
   จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี        
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74. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย 133,830.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่ง 
เรียนรู้ที่หลำกหลำย เกิดควำมเพลิดเพลินในกำรเรียนกำรสอนเรื่องวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำมำรถน ำ
ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ 150,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 150,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  
(พ.ศ. 2560-2562) 
  เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรม
วิชำกำร  กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด กิจกรรมกำรทัศนศึกษำ และกำรบริกำรสำรสนเทศ/
ICT และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดย ได้น ำนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 224 คน 
บุคลำกรครู จ ำนวน  30  คน  ไปทัศนศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้พลังคิด กฟฝ.จะนะ ต ำบลป่ำชิง อ ำเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลำ         
            จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  - สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมควรมีควำมหลำกหลำยและใหม่ ๆ      
 

75. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  งบประมาณในการเบิกจ่าย  99,987.- บาท   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการ คือ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ สนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียนอย่ำงแท้จริง นักเรียน
มีทักษะในกำรสืบค้นข้อมูลและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  เกิดนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้  จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 100,000.- บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 100,000.- บำท มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

 เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี โดยกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
ด ำเนินกำรจัดหำหนังสือ และสื่อพัฒนำกำร ในห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนตะบิงตีงิ  ในเดือนมีนำคม 2560 
เพ่ือให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิชำกำร และช่วยพัฒนำทักษะในกำรอ่ำน กำรใช้
สำรสนเทศของนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  จ ำนวน  243  คน 
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จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว  กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับดี  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
- เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อเนื่อง เพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักกำรอ่ำน 

และมีห้องสมุดท่ีได้มำตรฐำน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำม 26  โครงกำร  
จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  26  โครงกำร 

1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 3 ต.ทรายขาว – ต. นาประดู่  อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ  2,597,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,597,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 

 ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 2,600,000.-บำท  และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  2,600,000.-บำท มี
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม

ตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 
- โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 2,600,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  

2,597,000.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 3,000.- บำท และควรออกตรวจสอบ
สำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุด
โดยทันท ี

2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 สายคลองตาย – คูลึก ต.ทรายขาว – ต.ช้างไห้ตก   
อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,770,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 

 ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 2,850,000.-บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  2,850,000.-บำท มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562)  
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  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยหมู่ที่ 6 สำยคลองตำย–คูลึก ต.ทรำยขำว– ต.ช้ำงไห้ตก   
อ ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี  ขนำดควำมกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 2,000.00 เมตร หนำ 0.20 เมตร   

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร   
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม
ตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 

-  โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 2,850,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร   
2,770,000.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 80,000. - บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบ
ถนนช ำรุดโดยทันที 
 

3. โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี – หมู่ที่ 3  ต.ป่าไร่  อ.แม่ลาน จ. ปัตตานี 
งบประมาณในการเบิจ่าย  4,050,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 4,050,000.- บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  4,050,000.- บำท มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำม
ปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรบุกเบิกถนน หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี – หมู่ที่ 3 ต.ป่ำไร่  อ.แม่ลำน จ. ปัตตำนี ขนำด 
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  2,150.00 เมตร  ลงดินถมหนำ  0.2  เมตร หินคลุกหนำ 0.15 เมตร ท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.60 เมตร จ ำนวน 12 จุด  

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์  
 

  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม

ตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 
- ควรพัฒนำเส้นทำงถนนให้เป็นถนนแอลฟัลท์ติก เพ่ือควำมสะดวกในกำรสัญจร  
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  4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 ต.กระหวะ–ม 4  ต.บาโลย  อ.ยะหริ่ง  

จ. ปัตตานี งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,474,000.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำง
หมู่บ้ำน และขนผลผลิตทำงเกษตร   

 จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
2,550,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,550,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  

 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยหมู่ที่  4  ต.กระหวะ – ม 4 ต.บำโลย  อ.ยะหริ่ง  
จ. ปัตตำนี ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  1,700.00 เมตร  ยกลูกรังหนำ 0.2 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15 เมตร  
   จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์   
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- โครงกำรนี้  ก ำหนดรำคำกลำง 2,550,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  
2,474,000.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 76,000. - บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบ
ถนนช ำรุดโดยทันที 
 

 5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 1 ต.ตอหลัง–ม 5 ต.ตันหยงดาลอ  อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,620,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู ่และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 1,700,000.- บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  1,700,000.-บำท มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2560  ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี 
(พ.ศ. 2560-2562)  

 เป็นโครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยหมู่ที่ 1 ต.ตอหลัง – ม 5 ต.ตันหยงดำลอ   
อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตำนี ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว  1,700.00 เมตร  ลงหินคลุกหนำ 0.15  เมตร  
   จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์   
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ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- โครงกำรนี้  ก ำหนดรำคำกลำง 1,700,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  
1,62,000.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 80,000.- บำท และควรออกตรวจสอบ
สำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุด
โดยทันท ี

6. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัทลท์คอนกรีต  สาย อบจ. ปน. 4071  
บ้านตุยง - บ้านบางตาวา อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว 1,17500 ม.  กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,251,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
2,720,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,720,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

7.  โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านโต๊ะกู ม.7  ต.ปะกาฮารัง - เส้นปากาจินอ  
ม.6 ต. ดอนรัก อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว 2,000.00 ม.  กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. 
งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,108,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
2,108,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,108,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่ เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

8. โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ม.2  บ้านท่ากูโบ  ต.ปุโละปุโย  
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว 926.00  ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04  ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย 
3,200,000.-บาท   

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
3,200,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
3,200,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
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9.  โครงการบุกเบิกถนนโดยยกระดับลูกรังสาย ม.1 ต.บางเขา - ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก   
จ.ปัตตานี ระยะทางยาว 500.00 ม. กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม.งบประมาณในการเบิกจ่าย 761,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี   2560 
งบประมำณ 800,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  800,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์  ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.5  บ้านวังล้อ ต.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี – ต.ท่าม่วง  
อ.เทพา จ.สงขลา  ระยะทางยาว 1,600.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.20 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย  
3,640,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
3,700,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
3,700,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ   
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
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ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก   สายบ้านทุ่งยาว  ม.6 ต.โคกโพธิ์ – ม.3 
บ้านช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี ระยะทางยาว 1,815.00ม.  กว้าง 6.00 ม. หนา 0.03 ม. งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 4,896,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
4,896,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
4,896,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 ต.ตะบิ้ง - หมู่ที่ 6 ต าบลกะดุนง  อ.สายบุรี   
จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว 1,000.00 ม. กว้าง 5.00  ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย 
1,187,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,200,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,200,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

13. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกาแจโต๊ะปีเยาะ ม.1 - ม.5 ต. มะนังดาล า  
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ระยะทางยาว 1,900.00 ม. กว้าง 4.00 ม. ยกระดับลูกรังหนา 0.20 ม.หินคลุกหนา 
0.15 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,400,000.- บาท   

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
2,400,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิ น  
2,400,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

14. โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายบ้านบ่อหว้าเหนือ ม.4 ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี –บ.ป่าพ้อ ม.3 ต.ล าใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา  ระยะทางยาว  1,700.00 ม.  กว้าง 5.00 ม. ยกระดับ
ลูกรังหนา 0.20 ม.หินคลุกหนา 0.15 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย  4,467,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
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ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
4,478,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
4,478,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

15. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านปายอกูดง ม.4 ต.สะนอ - บ้านปรือเยาะ ม.2  
ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว 700.00 ม. กว้าง 6.00 ม. หนา 0.20 ม. งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 1,297,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,400,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,400,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
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 16. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.1 ต.ลิปะสะโง - ม.4,3,1 ต.ปะกาฮารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว  4,000.00 ม.  กว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย 
4,216,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
4,216,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
4,216,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

17. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.3  บ.ลูโบะบาลา  ต.เขาตูม - ม.5 ต.เมาะมาวี  
อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,374,000.- บาท   

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,374,000.-  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,374,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
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ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

  18. โครงกรปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ม.1 ต.กอล า–ม.3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,169,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

มีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
2,216,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,216,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

  19. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายริมแม่น้ าสายบุรี  ม.9– ม.5    
ต.ตะโละดือรามัน  ต.กะรุบี  อ.กะพ้อ  จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,423,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
2,445,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,445,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
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จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

  20. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายดินแดง ต.ตาแกะ ต.ยามู  
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 3,386,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
5,000,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
5,000,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน วงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

  21. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.ปน. แยกทางหลวง
หมายเลข 4061- บ้านท่ากะดี  ม.2  ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
1,937,000.-บาท   

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,937,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,937,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
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รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
-  ควรมีกำรซ่อมแซมถนนทุกปี ถนนช ำรุดเพรำะรถบรรทุกวิ่งผ่ำนตลอด   
 

  22.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 ต.โคกโพธิ์–ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,084,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
2,100,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,100,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  
ไดส้อบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

  23. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน–ปอเนาะปากาลียะ ม.6   
ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  3,111,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่   4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   



102 
 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
3,200,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
3,200,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกบัประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

  24. โครงการก่อสร้างถนน สาย ม.1 ต.ปุลากง ม.3–ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
งบประมาณในการเบิจ่าย 1,600,000.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,650,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,650,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
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  25. โครงการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเทศบาลต าบลรูสะมิแล-เทศบาล
เมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี งบประมาณในการเบิจ่าย  2,500,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
2,200,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
2,500,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

  26. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอเซ็ง - ศูนย์เด็กก าพร้า ม.2 – 3  
ต.ตาลีอายร์ – ต.ปุลากง งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,600,000.- บาท  

 ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
1,600,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
1,600,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
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ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

- ควรปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ช ำรุดบริเวณใกล้เคียง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออก
ติดตำม จ ำนวน  11  โครงกำร  จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  11  โครงกำร 

1. โครงการขุดลอกคลองสาย ต.บางตาวา - ต.บางเขา  อ.หนองจิก จ. ปัตตานี งบประมาณ 
ในการเบิกจ่าย 1,674,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซ่ึงมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำ
ท่วมขัง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
1,677,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
1,677,000.- บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรขดุลอกคลอง คลองสำย ต.บำงตำวำ–ต.บำงเขำ  อ.หนองจิก จ. ปัตตำนี ขนำด 
ควำมกว้ำง 8.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร ควำมยำว 4,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร จำกกำรติดตำม
โครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก เกษตรกรใน
พื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำกำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกัน
ปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝนไดอ้ย่ำงคล่องตัว   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกท่ีก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   
 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ  เพ่ือออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย   

-โครงกำรนี  ก ำหนดรำคำกลำง 1,677,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  
1,674,000.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้  จ ำนวน 3,000.- บำท  คณะท ำงำนฯ เห็น
ควรมีกำรด ำเนินกำรทุกๆ  ปี เพ่ือป้องกันและแก้ไขกำรระบำยน  ำในฤดูฝน ป้องกันน  ำท่วมและควรส่งเสริม
ปล่อยพันธุ์ปลำลงในคลอง เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรได้ในอนำคต  

 

  2. โครงการขุดลอกคลอง สาย ต.ตุยง–ต.ปุโละปุโย–ต.เกาะเปาะ  อ.หนองจิก  
จ. ปัตตานี งบประมาณในการเบิกจ่าย  3,178,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  ป้องกัน  
น  ำท่วมขัง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
3,185,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
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3,185,000.- บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง สำย ต.ตุยง – ต.ปุโละปุโย – ต.เกำะเปำะ  อ.หนองจิก  
จ.ปัตตำนี ขนำดกว้ำง 10.00 เมตร ยำว 6,000.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว 
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก เกษตรกรในพื นที่สำมำรถม ี
น  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำกำรเกษตรเพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วม เพรำะ
สำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝนไดอ้ย่ำงคล่องตัว  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกท่ีก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  สำมำรถ
ระบำยน  ำได้เป็นอย่ำงดี  
 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
- เห็นควรมีกำรบูรณะทุก ๆ  ปี เพ่ือป้องกันและแก้ไขกำรระบำยน  ำในฤดูฝน ป้องกันน  ำท่วม

และควรส่งเสริมปล่อยพันธุ์ปลำลงในคลอง เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรได้ในอนำคต 
  

3. โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 2,3  ต.สะดาวา อ.ยะรัง –ต.คลองมานิง   อ.เมือง  
จ. ปัตตานี  งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,263,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  ป้องกัน 
น  ำท่วมขัง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
2,268,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
2,268,000.- บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรขดุลอกคลอง สำยหมู่ที่ 2,3  ต.สะดำวำ อ.ยะรัง - ต.คลองมำนิง อ.เมือง  
จ. ปัตตำนี  ขนำดควำมกว้ำง  8.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่ำ 3.50 เมตร ควำมยำว 6,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น  ท ำกำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไข
ป้องกนัปัญหำน  ำท่วม เพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝนอย่ำงควำมคล่องตัว   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกท่ีก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 
 
 
 



107 
 
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   

- โครงกำรนี  ก ำหนดรำคำกลำง  2,268,000.- บำท  แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร   
2,263,000.-บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 5,000.- บำท คณะท ำงำนฯ เห็นควร
มีกำรบูรณะทุกๆ  ปี เพ่ือป้องกันและแก้ไขกำรระบำยน  ำในฤดูฝน ป้องกันน  ำท่วมและควรส่งเสริมปล่อยพันธุ์
ปลำลงในคลอง เพ่ือเป็นแหล่งอำหำรได้ในอนำคต   
 

4. โครงการขุดลอกคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางปู – ต.ยามู ม. 1,2,3  ต.บางปู  
อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว  5,500  ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย  4,000,000.-บาท   

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน   ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว  ป้องกัน 
น  ำท่วมขัง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
5,000,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
4,000,000.- บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกท่ีก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   
 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

 5. โครงการขุดลอกคลอง ม.3  ต. ดอน– ม.5  ต.ท่าน  า อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี  
ระยะทางยาว 2,000 ม. กว้าง 8.00 ม. ลึก 3.00 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย 798,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียใน 
แหล่งน  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี  2560  งบประมำณ 
798,000.-บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560  จ ำนวนเงิน 
798,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ น  จำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุก ๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

 

6. โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.6,4,3  ต. คลองใหม่ อ.ยะรัง–ต.ยาบี อ.หนองจิก    
จ.ปัตตานี  ระยะทางยาว  5,000  ม. กว้าง 8.00 ม. ลึก 2.50 ม. งบประมาณในการเบิกจ่าย  
1,708,000.- บาท   

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน   ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 1,708,000.- 
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 
1,708,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 
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  7. โครงการขุดลอกคลอง ม.3 ต.ตุยง - ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี งบประมาณ ใน
การเบิกจ่าย 1,610,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ 
1,613,000.-บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน 
1,613,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
สำมำรถระบำยน  ำได้เป็นอย่ำงดี โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

    

8. โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.สะนอ - ต.สะดาวา - อ. ยะรัง  จ.ปัตตานี  งบประมาณ  
ในการเบิกจ่าย 2,521,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน   ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี   2560  งบประมำณ 
2,521,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวนเงิน  
2,521,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
  
 

 



110 
 
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

   9. โครงการขุดลอกคลอง ม.3,4  ต.ตะโละไกรทอง  อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี งบประมาณ 
2,589,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 2,589,000.- 
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 จ ำนวนเงิน  
2,589,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก    
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

 

  10. โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.ควน  อ.ปะนาเระ- อ.มายอ  จ.ปัตตานี  งบประมาณ 
ในการเบิกจ่าย 450,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 450,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  450,000.-
บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ  เพ่ือออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

- ควรให้ผู้น ำท้องที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำร และประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ทรำบ  
  11. โครงการขุดลอกคลอง ม.4  ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ – ม.5  ต.สาบัน อ.ยะหริ่ง 
  จ.ปัตตานี งบประมาณในการเบิจ่าย  1,163,000.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน   ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่ง
น  ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี   (พ.ศ. 2560-2562)  ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ 
1,163,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  จ ำนวนเงิน  
1,163,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก   

 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนินกำร 

 - อยำกให้มีกำรขุดลอกคลองทุกปี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำร
ออกติดตำม  จ ำนวน  4  โครงกำร จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  4  โครงกำร 
 

กองคลัง 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี (เงินอุดหนุน)  

งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,600,050.- บาท  
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำร

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 3  สร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและกำรพัฒนำกำรกีฬำประเภท
ต่ำงๆ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำ กำรส่งเสริมกีฬำระดับชุมชน กำรบริกำรชุมชน และสร้ำงโอกำส 
ให้กับนักกีฬำของชมรมกีฬำต่ำง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-
2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ 3,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 3,000,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร 
และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้  
1. โครงกำรฝึกอบรม สัมมนำเพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ คณะกรรมกำรกีฬำและชมรม

กีฬำในสังกัดสมำคม  งบประมำณ  145,000.- บำท 
  2. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแข่งขันและส่งเสริมกีฬำของชมรม 
หน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ ด้ำนกิจกรรม กีฬำในสังกัดสมำคมกีฬำแห่งจังหวัดปัตตำนี  งบประมำณ 
238,000.-บำท 
  3. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำตัวแทนจังหวัดปัตตำนีในประเภทต่ำง ๆ  เพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน
ทัวร์นำเมนท์กีฬำระดับท้องถิ่น เขต ภำค และระดับประเทศ  งบประมำณ  94,000.- บำท  
  4. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่  33  เป็นเงิน  
492,000.-บำท  
  5. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่  45 ประจ ำปี 2560  
เป็นเงิน 573,000.-บำท (คัดเลือกภำค 4 ) 
  6. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่  45 ประจ ำปี 2560  
เป็นเงิน 780,000.-บำท (ระดับประเทศ) 
  7. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่  35 ประจ ำปี 2560  
เป็นเงิน 108,000.-บำท  
  8. โครงกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 33 ประจ ำปี 2560  
เป็นเงิน 150,750.-บำท (คัดเลือกภำค 4)  
  9. โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำสนับสนุนกิจกรรมของชมรม เพ่ือกำรให้บริกำรชุมชน  
เป็นเงิน 19,300.-บำท  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ   
เพ่ือให้สนับสนุนกิจกรรมและกำรพัฒนำกำรกีฬำประเภทต่ำงๆ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำ  กำร
ส่งเสริมกีฬำระดับชุมชน กำรบริกำรชุมชน และสร้ำงโอกำส ให้กับนักกีฬำของชมรมกีฬำต่ำง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตำนี  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
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แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
 - ควรสนับสนุนโครงกำรทุกปี เพรำะเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนให้มีควำม 
โดดเด่นด้ำนกำรกีฬำ  

กองช่าง 
2. โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์  อาคาร B  กว้าง 8.10 ม. ยาว 62.00 ม.  

งบประมาณในการเบิกจ่าย 500,000.-บาท 
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำร

กีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที ่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้อำคำรอัฒจันทร์มีควำมสวยงำม สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 
งบประมำณ 500,000.-  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
จ ำนวนเงิน  500,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 

เป็นโครงกำรปรับปรุงอำคำรอัฒจันทร์ อำคำร B โดยทำสีอัฒจันทร์ กว้ำง 8.10 ม. ยำว 
62.00 ม.  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือให้อำคำรอัฒจันทร์มีควำมสวยงำม สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่
เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

-  ควรออกตรวจบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
-  ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ  เพ่ือออกติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  งบประมาณใน 

การเบิกจ่าย  50,000.-บาท   
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและ

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน 
กีฬำท้องถิ่นให้นักกีฬามีความพร้อม มีความสมบูรณ์ในด้านร่างกาย และทักษะอยู่เสมอ  และนักกีฬามีระเบียบ 
วินัย ความคุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมทีม รู้จักการเข้าสังคม เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมพัฒนากีฬาสู่
ความเป็นเลิศและนักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี 
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 (พ.ศ.2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  80,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  50,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น
ทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 

เป็นโครงกำรส่งนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงติงี เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาในโรงเรียน  ให้นักกีฬาม ี
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ นักเรียนสนใจในการฝึกซ้อมในบริเวณโรงเรียน  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ   
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ ผลที่ได้รับคือ นักกีฬามีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ นักเรียนสนใจในการฝึกซ้อมในบริเวณ
โรงเรียน   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-  ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดแข่งขันแต่ละชนิดกีฬำอยู่เป็นประจ ำเพ่ือให้นักเรียนมี

ประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขันจริง   
 

4.  โครงการแข่งขันกีฬาคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด   อปท.  ใน 
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  (โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท. แห่ง
ประเทศบ้านดอนเกมส์ ประจ าปี 2559 ) งบประมาณในการเบิกจ่าย  350,000.- บาท    

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม  และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมแข่งขัน
กีฬำท้องถิ่น จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560 -2562) ก ำหนดไว้ในปี 2560 งบประมำณ  
500,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน  
350,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2560-2562) 

เป็นโครงกำรส่งนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม  และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงติงี  เข้ำแข่งขัน
กีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภำคใต้   ครั้งที่  34  “ บ้ำนดอน
เกมส์” ประจ ำปี  2559  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ระหว่ำงวันที่  19  พฤศจิกำยน - 28 พฤศจิกำยน 2559 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมนักกีฬำในกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำท้องถิ่นสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ ผลที่ได้รับคือ นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
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ความเห็นของคณะท างานฯ 

-  ควรสนับสนุนให้มีกำรจัดแข่งขันแต่ละชนิดกีฬำอยู่เป็นประจ ำเพ่ือให้นักเรียนมี
ประสบกำรณ์จำกกำรแข่งขันจริง   
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออก
ติดตำมจ ำนวน  3  โครงกำร จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  3  โครงกำร 
 

 1. โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล   งบประมาณในการเบิกจ่าย  17,040.- บาท 
 ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00111) และยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคงและ

เสริมสร้ำงสันติสุข ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศ์ศำนุวงศ์ ตลอดจนให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำก
กิจกรรมท ำควำมดีเพ่ือสังคมและสำธำรณะของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดท ำร่วมกัน  จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ 200,000.- บำท  และน ำไปตั้ง
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 50,000.- บำท มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกิจกรรมกำรปลูกต้นกันเกรำ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่ฯ  ในพ้ืนที่ที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดรับผิดชอบประกอบด้วย บริเวณส ำนักงำนและพ้ืนที่สำธำรณะ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  จ ำนวน 9,999 ต้น  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ   
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ และ
พระบรมวงศ์ศำนุวงศ์  ตลอดจนให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมท ำควำมดีเพ่ือสังคมและสำธำรณะ
ของบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดท ำร่วมกัน  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้  ผลที่
ได้รับ บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้มีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกัน  ตำมโครงกำรสืบสำน
ปณิธำนงำนของพ่อ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล
เดช   และปลูกฝังให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ให้มีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่ำ หวงแหน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนประชำชนยังได้รับประโยชน์จำกกำรปลูกต้นไม้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงนี้ทุกปี   
 

2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  
งบประมาณในการเบิกจ่าย  570,000.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) และยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำควำมมั่นคงและ
เสริมสร้ำงสันติสุข ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   
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ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน ตลอดจนรักษำทรัพย์สินทำงรำชกำร  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  570,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 855,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร แต่
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณสถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนี  
เพ่ือดูแลควำมปลอดภัยบริเวณสถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ  
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนรักษำทรัพย์สินทำงรำชกำร ผลที่ได้รับคือ 
บริเวณสถำนีขนส่งจังหวัดปัตตำนีมีควำมสงบเรียบร้อย  ประชำชนผู้มำรับบริกำรจำกสถำนีขนส่งมีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรที่ดี ช่วยปกป้องดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรเห็นควรด ำ เนินโครงกำรให้
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  เพรำะเป็นบริเวณท่ีประชำชนได้ใช้บริกำรอยู่เสมอ   
 

3. โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ OTOP งบประมาณในการเบิกจ่าย 244,800.- บาท 
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรรักษำ

ควำมมั่นคงและเสริมสร้ำงสันติสุข ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน ตลอดจนรักษำทรัพย์สินทำงรำชกำร  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2560-2562) 
ก ำหนดไว้ในปี  2560 งบประมำณ  216,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนเงิน 244,800.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร แต่
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2560-2562)  

เป็นโครงกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดยกองช่ำงจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย 
อำคำรศูนย์ OTOP  จ ำนวน  4  คน  ตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2560 รวมระยะเวลำ 12 เดือน เพื่อ
เป็นกำรรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้ปลอดภัย 

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
-เป็นโครงกำรที่ดี  ที่ช่วยปกป้องดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรเห็นควรด ำเนินโครงกำรให้

ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ให้เพ่ิมเติมเรื่องด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดมัสยิดในศูนย์ OTOP  
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลความเห็นของ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

*********** 
จากการประชุมในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนสามปี        

(พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ปัญหาอุปสรรค 
  1.1 งานตรวจติดตามและประเมินผลต้องท าในระยะเวลาจ ากัด ภายหลังจากโครงการสิ้นสุดใน
ปีงบประมาณ และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 1 ครั้ง   โดยครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม ซึ่งโครงการที่ท าการสุ่มตัวอย่างในการติดตามฯ กระจายในทุกอ าเภอใน
จังหวัดปัตตานี และมีจ านวนมาก ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องใช้เวลา พร้อมจัดท า
เอกสารรายงานการตรวจติดตามให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 จากการแจกแบบสอบถามประชาชนและบุคคลทั่วไป ประชาชนมีเวลาจ ากัดต้องไป
ประกอบอาชีพ ท าให้ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนตามโครงสร้าง ต้องมาคัดแยกแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับ
ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 
  1.3 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผล 
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือกับช่าง
ควบคุมงานประจ าแต่ละอ าเภอ เทื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรแจกแบบสอบถามโครงการทันที เพราะ
ประชาชนผู้ใช้บริการ หรือผู้รับประโยชน์จากโครงการมีส่วนร่วมรับทราบและรู้เห็นขั้นตอนการด าเนินงานตาม
โครงการ 
  2.2 การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ยังไม่ด าเนินโครงการแต่อย่างใด จึงให้
พิจารณาด าเนินโครงการในปีถัดไป 
  2.3 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสามปี (2560–2562) ติดตามและ
ประเมินผล มีโครงการบรรจุเปน็จ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดสรรอย่างแท้จริง จึงอยากให้
การด าเนินโครงการตามแผนให้มากกว่าเดิม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.4 การด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์   ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดของโครงการให้ทั่วถึง อาทิเช่น ทางโซเชียล
มีเดีย หรือผู้น าท้องถิ่นในพื้นที่ 
  2.5 การด าเนินโครงการควรศึกษาอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริบทในแต่ละพ้ืนที่ว่า ควร
ด าเนินการโครงการลักษณะไหน อย่างไร ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด 
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  2.6 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี ได้ตัง้
ข้อสังเกตว่าในการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 ( 1 ตุลาคม 2559–31มีนาคม 2560) ยังด าเนิน
โครงการและเบิกจ่ายน้อยเกินไป และบางยุทธศาสตร์ก็ยังไม่มีการด าเนินการ ควรด าเนินการให้มากกว่านี้ 
 

***************** 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  

 ตัวอย่างภาพถ่ายโครงการตามรายยุทธศาสตร์ 
   

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ 

 

    -แบบประเมิน  3/1 

    -แบบประเมิน  3/2 
    -แบบประเมิน  3/3 
     
 
 
 

 
 
 
 



1

โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี 
งบประมาณ 257,520.- บาท  



2

โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
งบประมาณ 694,600.- บาท  



3

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
งบประมาณ  1,177,650 .- บาท



4

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์และบุคลากรทั่วไป ปีที่ 11  
(อุดหนุนมัสยิดตะลุบัน) งบประมาณ  250,000.- บาท



5

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์
งบประมาณ  158,100 .- บาท



6

โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
งบประมาณ 519,620.- บาท



7

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี
งบประมาณ  3,300,067 .- บาท



8

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สายอบจ.ปน. 4071 บ้านตุยง -
บ้านบางตาวา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,251,000.- บาท



9

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ม.2 บ้านท่ากูโบ  ต.ปุโละปุโย -
อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี งบประมาณ  3,200,000.- บาท



10

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  สายบ้านโต๊ะกู ม.7  ต.ปะกาฮารัง - เส้นปากาจินอ  ม.6  
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,108,000.- บาท



11

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย อบจ.ปน.  แยกทางหลวง
หมายเลข 4061 - บ้านท่ากะดี  ม.2  ต.บ้านนอก  อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

งบประมาณ 1,937,000.-บาท



12

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะบาบอเซ็ง - ศูนย์เด็กก าพร้า  ม.2 - 3 ต.ตาลี
อายร์ 

ต.ปุลากง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 1,600,000.- บาท



13

โครงการขุดลอกคลองริมถนนเพชรเกษม ต.บางปู - ต.ยามู  ม.1,2,3  ต.บางปู  อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี งบประมาณ 4,000,000.- บาท



14

โครงการขุดลอกคลอง ม.1  ต.ควน  อ.ปะนาเระ - ต.ลางา  อ.มายอ  จ.ปัตตานี
งบประมาณ  450,000.-บาท



15

โครงการขุดลอกคลอง ม.4  ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ - ม.5  ต.สาบัน  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี
งบประมาณ  1,163,000.-บาท



16

โครงการขุดลอกคลอง ม.3,4 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี   
งบประมาณ  2,589,000.-บาท



17

โครงการขุดลอกคลอง ม.1 ต.สะนอ - ต.สะดาวา - อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี    
งบประมาณ 2,520,000.-บาท



18

โครงการปรับปรุงอาคารทาสีอัฒจันทร์ อาคาร B
งบประมาณ  500,000.- บาท



19

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี  
(เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี) งบประมาณ 2,600,000.- บาท



20

โครงการเข้าค่ายนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
งบประมาณ 50,000.- บาท



21

โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
งบประมาณ 17,040.-บาท  



22

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
งบประมาณ 570,000.-บาท



23

โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งบประมาณ  244,800.- บาท



แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1ครั้งหลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………………… 
2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน        …………………………….. 
ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปี 
3.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏบิัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
   
   
   

รวม   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 



แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
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ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน 

4)  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม 
   

 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม 
 

 

6. ความเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ...................................................... 

26 
  
 
 



ค าชี้แจง :แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 21ปี  (2)  21 – 31ปี   (3)  32 – 41ปี 
  (4)  42 – 51ปี  (5)  52 – 61ปี   (6)  มากกว่า 61ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
(7)  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
6. ความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่  ……..  ด้าน…………………………………. 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 21ปี  (2)  21 – 31ปี   (3)  32 – 41ปี 
  (4)  42 – 51ปี  (5)  52 – 61ปี   (6)  มากกว่า 61ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

(7)  อื่น ๆ (ระบุ)……….…………………………………………………………….. 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ด้าน………………………………….โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  
6. ความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .................................................................................................. 
........................................................................................................................... ...................................................... 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปงบประมาณ 2560

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ  |  โทร. 0-7333-6560
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