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 ส่วนที่ 1   
 บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พุทธศักราช 2552 และใน
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การปกครองท้องถิ่น 
จึงเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางให้แก่ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมาย และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเอง    
  1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  1.3 ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด         
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.4 ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
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ส่วนจังหวัดปัตตานี  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมือ่พบจุดแขง็ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
  2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหนว่ยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้ดีขึน้ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
  2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 เพื ่อ เป ็นข ้อมูลส าหรับเร ่งรัด  ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเน ินงา น 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
  2.5 เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  2.6 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ที่ 171/2560  ลงวันที่  21  เมษายน  2560  ประกอบด้วย 
  1. นายอดุลย์ หะยีสาเมาะ สมาชิกสภา อบจ.ปน. เขต อ.แม่ลาน ประธานกรรมการ 
  2. นายมะรูดิน ดาโต๊ะ  สมาชิกสภา อบจ.ปน. เขต 2 อ.หนองจิก  กรรมการ 
  3. นายราเชนทร์  กาหลง สมาชิกสภา อบจ.ปน. เขต 3 อ.ยะรัง  กรรมการ 
  4. นายซัยนูรดิน นิมา  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)     กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3  กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  6. ผอ.ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี 

              (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)    กรรมการ 
  7. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี   กรรมการ 
               (ผู้แทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง)    
  8. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์   (ผู้แทนประชาคม อ.ปะนาเระ)   กรรมการ 
  9. นายแวฮารน  แวมามะ   (ผู้แทนประชาคม อ.เมือง)   กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการกองช่าง                กรรมการ
   11. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                กรรมการและเลขานุการ 
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ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานฯ  ท าการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ด าเนินการในปี 2560 ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี           หัวหน้าคณะท างาน 
  2. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ           รองหวัหน้าคณะท างาน 
  3. นายมนัโซะ   กาหลง       หวัหน้าฝ่ายส ารวจฯ            คณะท างาน 
  4. นางวาสนา   อินทรสมบูรณ ์  หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม          คณะท างาน  
  5. นางรอบีอะ๊     แนราฮิง   นกัสังคมสงเคราะห์ช านาญการ            คณะท างาน 
  6. นางสมลักษณ์  มะมิง    เจ้าพนกังานการเงนิและบญัชีปฏิบตัิการ        คณะท างาน 
  7. นางณฐัฎินี      มามะ    นกัวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ          คณะท างาน 
  8. นายดลมาลิก   จติกาหลง   นกัวิชาการศึกษาปฏิบัตกิาร             คณะท างาน 
  9. นางรุจิพร       ณรงพิทักษ ์   ประชาคมจังหวดั                            คณะท างาน 
  10. นายยาลี    ดอืราแม   ประชาคม อ.สายบุร ี              คณะท างาน 
  11. หัวหน้าฝ่ายตรวจตดิตามและประเมนิผลแผนงานและโครงการ     เลขานกุารคณะท างาน
  12. นางรซูดีา     จารงค์       นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  13.น.ส. ฐติิรัตน์  วัชรเกียรติกร     นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  คณะท างานเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตาน ีประจ าป ี 
ตามแบบที่ได้ก าหนด   
  2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 
  4. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานีมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนใน อบจ.ปัตตานี ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร าย งาน ผ ล แ ล ะ เส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  5.7 ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแตล่ะคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

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



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 - ข้อมูลพื้นฐำนจังหวัดปัตตำนี 

   - ข้อมูลองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของจังหวัดปัตตานี 

1. ประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
  หลักฐานเอกสารโบราณปรากฏนามเมือง หรือรัฐส าคัญแห่งหนึ่งบนแหลมมลายู ซึ่งออกเสียง
ตามส าเนียงในแต่ละภาษา เช่น หลังยาซูว หลังยาซีเจีย (ภาษาจีน) ลังคาโศกะ อิลังคาโศกะ (ภาษาสันสกฤต 
ภาษาทมิฬ) เล็งกะสุกะ (ภาษาชวา) ลังคะศุกา (ภาษาอาหรับ) ลังกะสุกะ สังกาสุกะ (ภาษามลายู) โดย
นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อเมืองเดียวกันที่น่าจะเคยตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  
และจังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน นักวิชาการทางประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคด ีเชื่อว่าปัตตานีเปน็ที่แวะพักจอดเรอื
เพื่อแลกเปลี่ยน ซื้อ – ขายสินค้าระหว่างพ่อค้าชาวอินเดียทางตะวันตกกับพ่อค้าชาวจีนทางตะวันออก และชน
พ้ืนเมืองบนแผ่นดิน และหมู่เกาะใกล้เคียงต่างๆ 
  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเดิมปัตตานีเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ และมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 
เนื่องจากมีหลักฐานทางโบราณคดีวา่บรเิวณอ าเภอยะรังมซีากร่องรอยของเมอืงโบราณขนาดใหญ่ซอ้นทับกันถึง 
3 เมือง มีซากโบราณสถานและศาสนสถานหลายแห่ง นอกจากนี้ยังค้นพบโบราณวัตถุจ านวนมาก โดยวัตถุ    
บางชิ้นมีตัวอักษร ซึ่งนักภาษาโบราณอ่านและแปลว่าเป็นอักษรปัลลวะ (อินเดียใต้) ภาษาสันสกฤตเขียนเป็น
คาถาในพุทธศาสนาลัทธิมหายานพระโพธิสัตว์สัมฤทธิ์ และเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่  
12 - 13 สอดคล้องกับจดหมายเหตจุีนที่ได้กล่าวถึงไว้ นอกจากนั้นหลักฐานที่ได้ขดุคน้พบยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
บริเวณที่ตั้งอ าเภอยะรังในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต  และต่อมาได้ย้ายเมืองปัตตานีมา
บริเวณบ้านกรือเซะ สันนิษฐานว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ท าให้เมืองเดิมไม่เหมาะในการเป็น
เมืองท่าการค้า 
  เมืองปัตตานี ได้ชื่อว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ปลายแหลมมลายูที่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของ
กรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991–2031) เป็นต้นมา จนในปี พ.ศ. 2054 
โปรตุเกสยึดครองมะละกาได้ส าเร็จ และพยายามขยายอิทธิพลทางการค้าขึ้นมาทางตอนเหนือของคาบสมุทร
มลายู ประกอบกับพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034 – 2072) ทรงยินยอมให้โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าใน
เมืองชายฝั่งทะเล เช่น นครศรีธรรมราช มะริด ตะนาวศรี และปัตตานี ท าให้ปัตตานีกลายเป็นเมืองท่าหลัก
เมืองหนึ่ง แม้ว่าปัตตานีจะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา แต่ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่มีความเจริญมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ท าให้เจ้าเมืองปัตตานีต้องการความเป็นอิสระ และท าการแข็งเมืองอยู่บ่อยครั้งเมื่อมีโอกาส 
  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เมืองโบราณยะรังทราบว่า แต่เดิมชาวเมืองปัตตานีนับถือ
ศาสนาพุทธและพราหมณ์ และเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม หลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอ านาจ   โดย
ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์มัชปาหิตในชวาที่แผ่อ านาจเข้ามาสู่แหลมมลายู ก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเมือง
และด้านเศรษฐกิจท าให้การค้าในภูมิภาคเข้มแข็ง และส่งผลให้ศาสนาอิสลามมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น 
นอกจากนี้มีการก่อสร้างมัสยิดเพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจที่ส าคัญ  คือ มัสยิดกรือเซะ และมัสยิดบ้านดาโต๊ะ 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325–2352) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพหลวงมาปราบปรามพม่าที่มาตีหัวเมืองทางแหลมมลายูจน
เรียบร้อย และในปี พ.ศ. 2328 กรมพระราชวังบวรฯ เสด็จลงไปประทับที่เมืองสงขลา ได้มีกระแสรับสั่งออกไป
ยังหัวเมืองปัตตาน ีเมืองไทรบุรี และเมืองตรังกาน ูให้มายอมเป็นเมืองขึ้นเช่นเดิม แต่สุลต่าน  มูฮัมหมัด พระยา
ปัตตานีในขณะนั้นขัดขืน กรมพระราชวังบวรฯ จึงมีรับสั่งให้พระยากลาโหมยกกองทัพไปตีเมืองปัตตานีได้ในปี 
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พ.ศ.2329 โดยได้กวาดต้อนครอบครัวและศาสตราวุธมาเป็นจ านวนมาก รวมทั้งปืนใหญ่ 2 กระบอก  แต่
สามารถน ามาได้เพียงกระบอกเดียว จึงน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และทรง
โปรดเกล้าฯ ให้จารึกชื่อปืน “พญาตานี” นับว่าเป็นปืนใหญ่กระบอกใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ปัจจุบันตั้งอยู่หน้า
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) เกิดความไม่สงบ
บ่อยครั้ง จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้ก ากับดูแลหัวเมืองมลายู โดยแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง ประกอบด้วย 
เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองระแงะ เมืองรามันห์ และเมืองยะลา ต่อมาใน       
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ยกเลิกวิธีการปกครองแบบจตุสดมภ์ (เวียง วัง 
คลัง นา) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา โดยจัดการปกครองแบบ 12 กระทรวง  มีกระทรวงมหาดไทยเป็น
กระทรวงการแผ่นดินจัดการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล โดยจัดแบ่งเป็นมณฑลทรงใช้ นโยบาย
ประนีประนอมและด าเนินการเป็นขั้นตอน เพ่ือไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อการปกครองของเจ้าเมืองทั้ง 
7 หัวเมือง ประกอบด้วย ปัตตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ระแงะ รามันห์ และยะลา ซึ่งขึ้นกับมณฑล
นครศรีธรรมราช มีข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลเป็นผู้ว่าราชการเมืองดูแล ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้แยกหัวเมือง
ทั้ง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาตั้งเป็นมณฑลปัตตานี พร้อมทั้งเปลี่ยนฐานะเมืองเป็นอ าเภอและ
จังหวัด ได้แก่ 
  จังหวัดปัตตานี รวมเมืองหนองจิกและเมืองยะหริ่ง 
  จังหวัดสายบุรี รวมเมืองระแงะ 
  จังหวัดยะลา รวมเมืองรามันห์ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจ าเป็นต้องตัดทอนรายจ่ายให้น้อยลงเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ จึงให้ยุบเลิกมณฑลปัตตานีคงสภาพเป็นจังหวัดยุบจังหวัดสายบุรี
เป็นอ าเภอตะลุบัน (ภายหลังชื่ออ าเภอสายบุรี) และแบ่งพ้ืนที่บางส่วนของสายบุรี คือ ระแงะ และบาเจาะไป
ขึ้นกับจังหวัดนราธิวาส 
ที่มา : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปัตตานี  
 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
  ที่ตั้งอาณาเขต 
  จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพฯ 1,055 กม. มีเนื้อที่ประมาณ  
1,940.35  ตร.กม. หรือประมาณ 1,212,723 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย 
  ทิศใต้  ติดต่อกับเขตอ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและเขตอ าเภอ 
    บาเจาะจังหวัดนราธิวาส 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา 
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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 2 แห่ง  ต าบล 15 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  และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี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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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา  
  การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542 และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ,2,3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษากอ่นประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1,2,3 ร่วมจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี มีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน จ านวน 1,324 แห่ง 
จ านวนครู/อาจารย์/ผู้สอน จ านวน 16,629 คน นักเรียน/นักศึกษาและผู้เรียน จ านวน 284,337 คน  อัตราส่วน
ของครู/อาจารย์/ผู้สอน 1 คน ต่อนักเรียน 17 คน   
  4.2. ประเพณี  วัฒนธรรม  
  4.2.1 ประเพณีและงานประจ าปี  
  งานประเพณีและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี เทศกาลสรงน้ าหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
ประเพณีชักพระ อ าเภอโคกโพธิ์ ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี ประเพณีของชาวไทยมุสลิม ซึ่ง
ประกอบด้วย พิธีการเกิด และการโกนผมไฟ การเข้าสุหนัต หรือมาโซะยาวี ซึ่งเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของ
อิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกหลายกิจกรรม  
  4.2.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  การละเล่นพ้ืนเมืองที่ส าคัญ คือ ดิเกร์ฮูลูหรือลิเกฮูลู  ร็องเง็ง  มะโย่ง 
  อาหารประจ าถิ่นที่ส าคญั คือ นาซิดาแฆ เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอร่อย 
ไก่กอและ สะเต๊ะเนื้อ ซอเลาะพริกหยวก รอเยาะ ข้าวย า โรตีมะตะบะ โรตีปาแย ชาชัก ซัมบูซะ กรือโป๊ะ    
(ข้าวเกรียบปลาสด) และบูดู ส าหรับการสื่อสารใช้ภาษาถิ่นภาษายาวี และภาษาใต้ 
  4.2.3 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  - อาหารทะเลแปรรปู ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ยุโรป และ
เอเชีย 
  - เครื่องแต่งกายมุสลิม  ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  และ
มาเลเซีย  
  - ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทอาหาร ประเภทผ้า       
เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ของตกแต่ง บูดู ข้าวเกรียบ หมวกกะปิเยาะ อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป 
และเครื่องแต่งกายมุสลิม    
5. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  5.1 น้ า  

 อ่าวปัตตานี เป็นมรดกธรรมชาติที่ส าคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม และนิเวศวิทยา ฯลฯ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก 
เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ าขังชายฝั่งทะเลที่ควรแก่การอนุรักษ์จากองค์การสากลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และทรัพยากร
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แห่งโลก หรือ IUCN ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อ่าวปัตตานีถือว่าเป็น “อ่าวประวัติศาสตร์” เนื่องจาก
ปรากฏหลักฐานนักเดินเรือได้ใช้เป็นที่แวะพักหลบลมมรสุม ซ่อมแซมเรือ และเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
ของพ่อค้าชาติต่างๆ มาตั้งแต่สมยัลังกาสุกะจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตก เช่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ได้เข้ามาค้าขาย ตั้งสถานีการค้า ท าให้ อ่าวปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และมีท่าเรือที่ได้รับความนิยมจากนักเดินเรือมากมายเป็นเวลานาน อ่าวปัตตานีได้อ านวยประโยชน์ให้กับ
ชุมชนชายฝั่งในหลากหลายรูปแบบ เช่น การประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือ เพ่ื อการ
คมนาคมขนส่ง การพักผ่อนเพ่ือนันทนาการ การเป็นที่ตั้งเขตอุตสาหกรรมและชุมชนรอบอ่าวปัตตานี กล่าวได้
ว่า อ่าวปัตตานีเป็นมรดกธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและการด ารงชีพของประชากร ได้แก่ แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู 
และชายฝั่งทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 
  แหล่งน้ าชลประทาน จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี  
ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง 
สามารถระบายน้ าสูงสุดได ้1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบางลาง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 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 
  5.2 ป่าไม้    
  สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น 99,649 ไร่ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 25,995.375  
ไร่ อุทยานแห่งชาต ิ2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบโูด - 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 คือ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
รังไก่   
  ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,940.35 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 1,212,722 ไร่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ดังนี้  
  - พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ  86,135  ไร่ ประกอบด้วย  ป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึง
หรือป่าพรุ   
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 943,211 ไร่ ประกอบด้วย  สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
นาข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  - พ้ืนที่แหล่งน้ า มีเนื้อที่ประมาณ 27,957 ไร่  ประกอบด้วย พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าคลองระบายน้ า  
ทะเลสาบ บึง และล าคลอง 



12 
 
  - พ้ืนที่ชุมชนและสถานที่ส าคัญ มีเนื้อที่ประมาณ 114,811 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่
อาศัย ตัวเมือง ย่านการค้า หมู่บ้าน สถานที่ราชการ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
  - พ้ืนที่อื่นๆ มีเนื้อที่ประมาณ 40,608 ไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ลุ่ม พื้นที่ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับ
ไม้พุ่ม เหมืองแร่ เหมืองเก่า และบ่อขุด  
  5.3 ภูเขา  
  ภูเขาทรายขาว อยู่ในทิวเขาสันกลาคีรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
  5.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากร
ทางทะเลซึ่งแหล่งประกอบอาชีพชองชาวประมง      
6. ด้านการเมือง  การบริหาร  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  6.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  1) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จ านวน 30 คน (ปัจจุบัน 27 คน) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิ่น และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 คน และรองประธานสภาจ านวน 2 คน อยู่ในวาระคราวละ 
4 ปี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และด าเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามหน้าที่และกระท ากิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมาย           
  อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  และมีอ านาจ ดังนี้ 
  1. เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญและบุคคลซึ่งมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญ 
  2. ตั้งคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ให้
ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติชั่วคราว 
  2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 
คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน 5 คน 
และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าที่ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัด    
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  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
  1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย                                                          
  2) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3) แต่งตั้งถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  6) ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอื่น 
  6.2 การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง
การก าหนดโครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547 และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการข้าราชการในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 แบ่งส่วนราชการภายใน
และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังนี้ 
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  3. กองแผนและงบประมาณ 
  4. กองคลัง 
  5. กองช่าง 
  6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน   
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้ 
  1.1 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานเลขานุการผู้บริหาร 
       - งานรัฐพิธี/ราชพิธี  
       - งานประชาสัมพันธ์ 
       - งานประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ  
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย                                    
  1.2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานการเจ้าหน้าที่ 
       - งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิสวัสดิการ 
       - งานอัตราก าลัง 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   
 
 
 
    



14 
 
  1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานการสอบสวน 
       - งานนิติกรรมสัญญา 
       - งานจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐและการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานข้อมูลข่าวสาร 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  1.4 ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานสังคมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       - งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       - งานพัฒนาชุมชน 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 16 คน  
ลูกจ้างประจ า 7 คน พนักงานจ้าง 9 คน 
  2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังน้ี 
  2.1 ฝ่ายกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานเลขานุการประธานสภา อบจ./รองประธานสภา อบจ.  
       - งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2 ฝ่ายการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       - งานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย    
  โดยมีผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบมีข้าราชการ     
7 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน พนักงานจ้าง 1 คน 
  3. กองแผนและงบประมาณ  แบ่งออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังน้ี 
  3.1 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       - งานศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
(Clinic Center) 
       - งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานจัดประชุมประชาคมจังหวัด 
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       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานงบประมาณและพัฒนารายได้ 
       - งานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
       - งานพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
       - งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  3.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 
       - งานเงินอุดหนุนทั่วไป 
       - งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       - งานเงินอุดหนุนตามแผนถ่ายโอนฯ 
       - งานถ่ายโอนบริการสาธารณะ 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณเป็นผู้ รับผิดชอบ  มีข้าราชการ 11 คน       
พนักงานจ้าง 4 คน 
  4. กองคลัง แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังน้ี 
  4.1 ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานบ าเหน็จบ านาญเงินเดือนและสวัสดิการ 
       - งานตรวจหลักฐานและการจ่ายเงิน 
       - งานรับ- จ่ายเงินเก็บรักษาและขอกันเงิน 
       - งานรับรองเงินเดือนและค่าจ้าง 
       - งานเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด 
       - งานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเงิน 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  4.2 ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานบัญชีและทะเบียน 
       - งานสถิติการคลังและงบประมาณ 
       - งานตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบงบการเงิน ของ สตง. 
       - งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานจัดซื้อจัดจ้าง  จัดหาตามงบประมาณของกองคลัง 
       - งานทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบและจ าหน่าย 
       - งานการถ่ายโอนเงินอุดหนุน และเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
       - งานการจัดท าแผนและจัดหาพัสดุ 
       - งานการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
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       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  4.4 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
       - งานส่งเสริมและพัฒนารายได้ 
       - งานวางแผนเร่งรัดการจัดเก็บตามแผนพัฒนารายได้ 
       - งานข้อมูลรายได้ 
       - งานบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี 
       - งานบริหารจัดการศูนย์รวมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
       - งานบริหารจัดการตลาดเทศวิวัฒน์       
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 14 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน  
พนักงานจ้าง  4  คน 
  5. กองช่าง แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังน้ี 
  5.1 ฝ่ายส ารวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานส ารวจออกแบบและจัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม 
       - งานออกแบบและเขียนแบบ 
       - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  5.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
       - งานควบคุมการก่อสร้าง 
       - งานบูรณะและซ่อมบ ารุง 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  5.3 ฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานแผนงานวิศวกรรมเครื่องกล 
       - งานบ ารุงเครื่องจักรกล 
       - งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล 
       - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  5.4 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานแผนงานและจัดการสิ่งแวดล้อม 
       - งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
       - งานบริการเผาขยะติดเชื้อ 
       - งานพัฒนาลุ่มน้ า 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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  โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 16 คน ลูกจ้างประจ า 16 คน 
พนักงานจ้าง  40  คน  
  6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังน้ี 
  6.1 ฝ่ายกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       - งานนิเทศ 
       - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       - งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 
       - งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
       - งานด าเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
       - งานทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
       - งานข้อมูล รศ.รค. 
       - งานบริหารงานบุคคลข้าราชการครู 
       - งานพัสดุสถานศึกษาในสังกัด 
       - งานโครงการอาหารกลางวัน 
       - งานโครงการอาหารเสริม (นม) 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  6.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานแผนงานและวิชาการ 
       - งานประเมินมาตรฐานด้านการศึกษา 
       - งานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน 
       - งานถ่ายโอนสถานศึกษา 
       - งานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เรียนฟรี 15 ปี)  
       - งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - งานคณะกรรมการที่ปรึกษาการจัดการศึกษาของ อบจ. 
       - งานสารสนเทศ 
       - งานพัสดุกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
       - งานธุรการ 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  6.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
       - งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
       - งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว   
           - งานห้องสมุดประชาชน 
       - งานบริหารจัดการสนามกีฬา 
       - งานส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด 
       - งานลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด 
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       - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้มอบหมาย 
  โดยมีผู้อ านวยการกองการศกึษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบมขี้าราชการจ านวน 9 คน พนักงานจ้าง 22 
คน ข้าราชการสังกัดสถานศึกษา 40 คน ลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา 2 คน พนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา 
20 คน 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานตรวจสอบภายใน 1 
       - งานตรวจสอบภายใน 2 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการจ านวน 3 คน  
รวมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 คน ลูกจ้างประจ า 27 คน พนักงานจ้าง 86 คน 
  - ข้าราชการสังกัดสถานศึกษา 40 คน ลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา 2 คน พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง 20 คน  

 

ที่มา : ข้อมูล จ านวนบุคลากร ณ วันที่ 23 เมษายน 2561  
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วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 
*************    

1. ยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารสว่นจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2561-2564) 
    1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 “ สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ”   
    1.2  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์   

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มคีุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พฒันาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเปน็เลิศและสง่เสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ส่งเสริมการรักษาความมัน่คงและเสริมสร้างสนัติสขุ 

        1.3 เป้าประสงค์  
       1. จัดการศึกษาทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 

และสถานศึกษา 
       2. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบตัิตนถกูต้องตามหลักศาสนา 

          3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ได้รับการสง่เสรมิในทุกกิจกรรม   
       4. ประชาชนทกุระดบัมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้ 
       5. ด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคก์ร 
       6. ประชาชนไดร้ับบริการอย่างสะดวกรวดเรว็และมคีุณภาพ 

        7. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนกัในระบบประชาธิปไตย 
       8. สร้างเครือข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
       9. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิง่แวดลอ้มให้สมดุล 
      10. ประชาชนมอีาชีพและมรีายได้เพียงพอ 
      11. ประชาชนทุกกลุ่มทกุวัยให้ความสนใจ  ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือ 

รักษาสุขภาพ   
     12. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวเดิม และวางแผนพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหม ่  

13.หน่วยงาน สว่นราชการ และองค์กรอื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการดแูลรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ภายในจังหวัดไดร้ับการสนบัสนุนในทุก ๆ  ด้านอย่างทัว่ถึง 
     1.4 ตัวชีว้ัด  

1.โรงเรียนในสังกัดทีไ่ด้รับการส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาจากองค์การบรหิารสว่น 
จังหวดัปตัตาน ี

2.ประชาชนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาดา้นศาสนา และการแกป้ัญหา 
สังคมอย่างทั่วถึง  

3.ประชาชนที่ได้รบัความสะดวกและพงึพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. เยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนรุักษ์และรกัษาสิ่งแวดลอ้มแบบยั่งยนื 
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5.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
6.ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ  
7. ประชาชนมีความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    1.5 ค่าเป้าหมาย  เพิ่มขึ้นในปีแรกร้อยละ  2  ในทุกปี   
    1.6 กลยุทธ์  

        1. ส่งเสริม  สนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  
          2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
ให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว 
           3. ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ  การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           4. ปรับปรุง  จัดหาปัจจัยเครื่องมือ  เครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน 
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 
           5. ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า สะพานระบบ 
การขนส่งทางน้ าและท่าเทียบเรือ 
            6. ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
            7. ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  และโครงการตามแนวพระราชด าริ  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
           8. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมดา้นกีฬา  นันทนาการใหก้ับประชาชนทุกระดับและพัฒนาทักษะ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
            9. ปรับปรุง  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   แหล่งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
          10. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  กิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

       นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี 
  1. นโยบายเร่งดว่น  
  1.1 สนับสนนุและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยใหค้วามร่วมมือและบูรณาการกับ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 พัฒนาสนามกีฬาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานีให้เป็นสนามกีฬาทีม่ีมาตรฐานระดับ
สากลและยกระดบัความสามารถด้านกีฬาของนกักีฬาจงัหวดัปตัตานีสูค่วามเปน็เลศิในระดับชาตแิละอาชีพ  
  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาตา่งประเทศเพื่อพัฒนาติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน  
  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เปน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งมีความ
รุนแรงและส าคัญระดับโลก 
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  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 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตใหป้ระชาชนด้านสาธารณสขุ และสขุภาพด้านการกีฬา 
โดยสนบัสนนุอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
  2.10 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนใหก้ารสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ                       
  2.11 ส่งเสริมและสนบัสนนุการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่ เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน 
  2.12 ด าเนนิการโครงการอบรมสญัจรเพื่อใหบ้ริการประชาชน และรบัทราบปญัหาอุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
  2.13  สนับสนนุการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.) 
  3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
        3.1 สนับสนนุกลุ่มอาชีพตา่งๆ ใหม้ีรายได ้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึน้  
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรปู การจ าหน่ายสนิค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ  
  3.3 ส่งเสริมสนิค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ ในด้านนวตักรรม เช่น พัฒนาการผลิต การบรรจุ
ภัณฑ์ เพ่ือเพิ่มมูลค่าผลผลติ  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  การ
ฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจดัให้มตีลาดกลางจ าหน่ายสินค้าพื้นเมอืง จดัโชว์แสดงสนิค้าหนึง่
ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ของจังหวดัปตัตานีสูต่ลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง  
               3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนสนิค้า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภัณฑ์” ของจังหวดัปตัตานีใหเ้ป็นทีรู่้จัก
แพร่หลาย  
              3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท า มีอาชพีเสริม เพ่ือเป็นการสร้างรายได้  
               3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันให้จังหวดัปตัตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้             
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  4. นโยบายด้านการศกึษา  
  4.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้มคีุณภาพ  
  4.2 ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัปตัตานี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  4.3 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดา้นการศกึษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผูคุ้ณภาพ  มีทักษะ 
และศกัยภาพตามมาตรฐานสากล 
  4.4 สนับสนนุสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ดอ้ยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ทันสมยั เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ หอ้งสมุดอัจฉริยะ 
  4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืและ
ประกอบการศกึษา  
  4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบใหม้ีคณุภาพ 
  4.7 สนับสนนุให้มกีารสอนเสริม (ติวเตอร์) ใหก้ับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 และนักเรียนชั้น   
ม.5 - ม.6 เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาที่มุง่หวงั  
  4.8 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง และท าให้ผู้เรียนเกดิทักษะ
ประสบการณ์ และมคีวามสขุในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู ้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมีเวลาให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตัิเหมาะสมกบัวยั 
  5. นโยบายด้านการบรกิารและการท่องเทีย่ว  
               5.1 ส่งเสริมด้านการท่องเทีย่วของจงัหวัดปัตตานีให้มกีารพัฒนา บรูณะแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ 
ของจังหวดัปตัตาน ี 
              5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ท าใหม้ีผู้มาเยีย่มเยียนจังหวดัปตัตานี เช่น การแขง่ขนั
กีฬาในระดับภูมิภาค ระดบัประเทศ  
               5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศนูย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วฒันธรรม และอืน่ๆ เพื่อรองรบั
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6. นโยบายด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี  
               6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชือ่ถือ ศรทัธาของ
ประชาชน ในวนัส าคญัของทุกศาสนา  
             6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมจารตี ประเพณ ีวฒันธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิน่ 
              6.3 ส่งเสริมอนุรกัษ์และพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมของ
ท้องถิน่  
               6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวดัปตัตาน ีโดยการจัดท าแผนที่ท่องเทีย่วตดิตาม
แหล่งชุมชนหาดใหญ่ เชน่ สถานขีนส่ง สถานีรถไฟ เพื่อเผยแพร่แกน่ักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จัดท าเอกสารการ
ท่องเที่ยวทีร่วบรวมแหล่งทอ่งเที่ยวส าคัญทางประวัตศิาสตร์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกน่ักทอ่งเที่ยวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
  7. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
               7.1 ก่อสร้าง ปรบัปรุงเสน้ทางการคมนาคมอย่างทัว่ถงึ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
และแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลติทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยว และพื้นที่อืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชวีิตของประชาชน             
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  7.2 ก่อสร้าง ซอ่มแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณปูโภค และสาธารณูปการ  
  7.3 ประสาน สนับสนุน ใหค้วามร่วมมือกบัส่วนราชการ และองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นอื่น 
เพื่อสนับสนนุเครื่องมือ เครือ่งจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบตังิานที่มคีวามช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม  
  7.4 สนับสนนุการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพ่ือ
ลดความซ้ าซอ้นของพ้ืนที ่และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน  
  7.5 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภยั ให้มีแสงสวา่งเพียงพอ เพื่อความ
มั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  7.6 แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทีม่ีการร้องขอรอ้งทุกข์
โดยเร่งดว่น และเร่งรดัประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแกป้ัญหาที่เกิดขึ้น 
  8. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

              8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนรว่มมือกับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคเอกชน  
ในการพัฒนาฟ้ืนฟแูละอนุรกัษ์แหลง่น้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปา่ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
               8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ในการจดัท า
ระบบก าจดัขยะรวม เพื่อจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูอย่างเปน็ระบบ  
               8.3 สนับสนนุการจัดท าแผนแมบ่ทดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน  
               8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่นรว่มของประชาชน ชุมชน ให้มีจติส านกึใน                 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งสนับสนนุการใช้พลังงาน
ทางเลือกจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรอืน เพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 
      9. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  9.1 ส่งเสริมการกีฬาให้แก ่เด็ก เยาวชน ทกุระดับ  
  9.2 พัฒนาสนามกีฬาองค์การบรหิารสว่นจังหวดัปตัตานีให้ได้มาตรฐาน  
           9.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกฬีาและนนัทนาการระดับเยาวชนเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  
              9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เดก็ เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลศิมุ่งสู่มอื
อาชีพ  
              9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแขง่ขันกีฬาเพ่ือสรา้งความสมานฉันทร์ะหว่างองค์กร
ต่างๆ  
  9.6 ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด  
              9.7 สนับสนนุให้มกีารสร้างสนามกีฬาให้มีระดบัมาตรฐานและสถานที่ออกก าลงักาย 
สวนสาธารณะ เพื่อให้บรกิารประชาชนอย่างทัว่ถงึ 
  10. นโยบายการบริหารจัดการบา้นเมืองทีด่ี  
               10.1 ปรับปรงุโครงสร้างการบรหิารงานขององค์การบรหิารสว่นจงัหวัดปัตตาน ีเพื่อให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที ่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสทิธิภาพ  
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               10.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อให้บรกิารกับประชาชนให้
ได้รบัความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชนส์ูงสุดของประชาชน 
               10.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การท า
วิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
               10.4 บูรณาการการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพัฒนาทอ้งถิน่ สร้างประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนในจังหวัดปัตตานี  
               10.5 เปิดโอกาสใหป้ระชาชน ได้เข้ามามีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย และความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจงัหวัดปัตตานี 
  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัปตัตานนีี้ ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม   ในระบบการบริหารงาน 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี ให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ซึ่งความส าเร็จที่จะบังเกิดขึ้นก็ด้วยความ
สนับสนุน จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทุกท่าน 
  ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 
  การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นการประเมินผลการน าแผน 
พัฒนาประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาจากจ านวน
โครงการและงบประมาณในแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 กับจ านวนโครงการและงบประมาณที่
ด าเนินการจริงในปี  2560 ปรากฏผลดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสนับสนุนบทบาทของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป   
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 219 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.25 โครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  27,765,293.38  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางพัฒนาเพ่ือด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า การติดตั้งไฟฟ้า ก่อสร้างประปา ก่อสร้างสะพาน 
และจัดให้มีและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 113 โครงการ  สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.01 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณ
ด าเนินการทั้งสิ้น  71,118,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา 
เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน และสนับสนุนการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 22 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  21,954,000 บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 8 โครงการ ไม่มีการด าเนิน
โครงการ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬา สู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้ง
การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งโบราณสถาน  แหล่ง
โบราณวัตถุ 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 16 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  3,645,796 บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข มีแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และจัดให้มีระบบรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
  มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 2 โครงการ สามารถ
ด าเนินการจริง จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการทั้งหมด เป็นเงินงบประมาณด าเนินการ
ทั้งสิ้น  831,840 บาท 
  การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  2560  จ านวน  388 โครงการ ได้ด าเนินการจริง  จ านวน  
119 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 30.67 ของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี 

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

 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
วิธีกำรและเครื่องมือกำรติดตำม 

และประเมินผล 
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         ส่วนที ่ 3 
วิธีการและเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 

  การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยได้ก าหนดองค์ประกอบและวิธีการ ตาม
รายละเอียดดังนี้  

 

1. แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการประเมินผล มีดังนี้ 
เอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ     

เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย   
  ส่วนที่ 1 การประเมินตนเอง ประกอบด้วย 
  แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี    
  แบบที่ 2 การติดตามต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  แบบที่ 3 การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามรายยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี          
  แบบที่ 4 การประเมินความพึงพอใจแบบรายโครงการ  
  

3. วิธีการเก็บข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การประเมินตนเอง 

  แบบที่ 1 การประเมินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เอกสารและรายงาน ที่เกี่ยวข้อง 
  แบบที่ 2  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  โดยการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ด าเนินโครงการ  
  แบบที่ 3 การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามรายยุทธศาสตร์ (ผลการด าเนินงาน) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีโอนเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการด าเนินงานของแตล่ะส่วนราชการทีร่ับผดิชอบโครงการฯ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประเมินผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจแบบรายโครงการ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
ส ารวจความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในพื้นที่ที่ด าเนินในแต่ละโครงการ  
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  ส่วนที่ 2 การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดย
ก าหนดให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง  และโครงการที่อุดหนุนให้กับ
หน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ เป็นโครงการที่แล้วเสร็จหรือโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วิเคราะห์จากเอกสาร หลักฐาน การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนการจังหวัดปัตตานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  4.2 วิเคราะห์โดยการประมวลหาค่าร้อยละผลการด าเนินงานและงบประมาณตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

    ส่วนที่ 4  
รำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีแล้ว

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

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.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

ส่วนท่ี  2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถ่ิน

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล P

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผน P

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน P

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน P

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด P

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน P

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน P

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา P

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด P

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา P

แบบท่ี  1  แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

ประเด็นกำรประเมิน
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ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 

0

50

100

150

200

250

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

245

163

35

4
17

4

147

67

3 0 6 4

139

16
0 0 5 4

136

11
0 0 2 4

จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ าแนกตามรายยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564



33 
 
 

 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561–2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข 
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แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ไตรมาสที่ 1 - 2 (จ านวนโครงการ)
โครงการที่ยังไมได้ด าเนินการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ โครงการที่ด าเนนิการแลว้เสร็จ



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.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงานเดือน  เมษายน 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปี 
3.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 245 9 
2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 163 12 
3. ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 35 2 

4. ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4 - 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 17 - 
6. ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 4 - 

รวม 468 23 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/2) 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 64.76 31.02 4.22 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 63.25 32.23 4.52 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 60.24 36.45 3.31 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 54.22 40.36 5.42 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 45.18 50.00 4.82 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 60.24 36.14 3.62 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

66.26 29.82 3.92 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 69.28 27.71 3.01 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 72.29 24.70 3.01 

ภาพรวม 61.75 34.27 3.98 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน 332 คน ชาย  199 คน  หญิง 133 คน) 
 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                      
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.43 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.39 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.26 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.32 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.31 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.52 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.39 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.57 

ภาพรวม 8.40 
 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน 9  โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  132 คน)  แยกรายละเอียดได้ดังนี ้
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โครงการ จ านวน (คน) 
1.โครงการจ ากัดปลวก 10 
2.โครงการจัดจ้างท าผ้าระบายและผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ 12 
3.โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู 15 
4.โครงการจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 15 
5.โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (เงนิอุดหนุน) 20 
6.โครงการปรับปรุงอาคารส านกังานองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี และอาคารกองกิจการสภา
เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10 

7.โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 20 
8.โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้
และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ 

20 

9.โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค ์ 10 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 

1)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.74 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.71 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.77 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.65 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.70 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.18 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.25 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.29 

ภาพรวม 7.91 
 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  12 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิน้  167 คน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้) 
 

โครงการ จ านวน (คน) 
1.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036  บ.บาเลาะ - บ.ปา่ทุ่ง 
ต.ปะเสยะวอ  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี 

10 

2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0047 บ.ปูแลปโูละ๊ - บ.บาซาเวาะเซ็ง 
(ตอนที่ 1) ต.ยะรัง  อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี

12 

3.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ม.1 ต.กอล า - บ.ดูซงปาแย ม.2  ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง 15 
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสาย บ.กอแลมิและ  ม.6  ต.ปะกาฮารัง   
อ.เมือง -  ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

15 
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โครงการ จ านวน (คน) 
5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 สายล าหยัง -ทุ่งแรด ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตก อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตาน ี

20 

6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.4  ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน - ม.5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี 10 
7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3,4,8 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง - ม.4 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี  
8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.3 ต.คอลอตันหยง  อ.หนองจิก - ม.4  ต.ปุโละปโุย อ.หนองจิก   
จ.ปัตตาน ี

12 

9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1  ต.ยาบี อ.หนองจิก - ม.2  ต.คลองใหม่  อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี 15 
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายคูลึกล าอานเหนือ  ม.6  ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตก อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตาน ี

15 

11.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายวังพรายบัวสวนใน  ม.5  ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตก อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตาน ี

20 

12.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน ถ.1-0024  ต.ตะโละ - บ.ปุลากง อ.ยะหร่ิง   
จ.ปัตตาน ี

10 

 
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  2 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  33  คน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้) 
 

โครงการ จ านวน (คน) 
1.โครงการขุดลอกคลอง ม.1, ม.3  ต.สาคอบน - ต.ระแว้ง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตาน ี 15 
2.โครงการขุดลอกคลอง ม.2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก - ม.4  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี 18 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

-ไม่มี- 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

-ไม่มี- 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  
-ไม่มี- 

 
 

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



 
 
 
 
 
 

    ส่วนที่ 5  
-  สรุปผลจำกกำรติดตำมฯ  รำยโครงกำร 

    -  สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดา้นพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกตดิตำม  
จ ำนวน  12  โครงกำร  จำกโครงกำรทีด่ ำเนนิกำรแลว้เสร็จ  12  โครงกำร    

ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
 

  1. โครงการก าจัดปลวก งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 85,600.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคม
ให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้สำมำรถใช้
งำนได้ตำมปกติ และปกป้องและก ำจัดปลวก แมลงบริเวณอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี และอำคำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  100,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 100,000.-บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)   

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือจ้ำงเหมำก ำจัดปลวกอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี  และอำคำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้เพ่ือก ำจัดปลวกและแมลง  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น จำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่
ได้รับคือ อำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และอำคำรกองกิจกำรสภำฯ  ได้รับกำร
ก ำจัดปลวกท ำให้อำคำรคงทน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำขององค์กำรบรหิำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ   
-ไม่ม-ี 

 

  2. โครงการจัดจา้งท าผา้ระบายและผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์  งบประมาณตั้งไว้ 
195,000.- บาท  งบประมาณในการเบกิจ่าย  184,250.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้
มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคอื เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมคีวำมคล่องตวั 
สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ และกำรจัดงำนรัฐพิธี  กำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีส ำเร็จลุล่วง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ก ำหนดไว้ในปี  2561 งบประมำณ  195,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 195,000.-บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)    
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เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดจ้ำงผ้ำระบำยและผ้ำม่ำน พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด ณ 
หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

1. ผ้ำม่ำนเวที   ขนำดกว้ำง 12.00 x 5.25 เมตร จ ำนวน  1  ชุด  
2. ผ้ำม่ำนหลุยส์เวที ขนำดกว้ำง 12.00 x 1.20 เมตร จ ำนวน  1  ชุด 
3. กล่องเหล็กรำงม่ำน ขนำดกว้ำง 12.00  เมตร   จ ำนวน  1  ชุด  
 จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์

ไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ และกำรจัดงำน
รัฐพิธี  กำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่
ได้รับ คือ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเกิดควำมคลอ่งตวั
มีประสิทธิภำพ  เกิดควำมสวยงำมสำมำรถจัดงำนรัฐพิธี  และรองรับกำรจัดกำรประชุมได้ส ำเร็จลุล่วง  

 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 

 

ความเห็นของคณะท างานฯ   
- เป็นโครงกำรที่รองรับกำรรบัเสด็จ ฯ  ได้อย่ำงสมพระเกียรต ิ  

 

3.โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกรู  งบประมาณตั้งไว้ 240,000.- บาท  งบประมาณในการเบกิจ่าย  240,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้
มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  รองรับกำรเตรียมกำรรับเสดจ็ฯ  ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีส ำเร็จลุลวง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 2)  ก ำหนดไว้ในปี  2561 งบประมำณ   240,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบญัญัตปิีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) จ ำนวนเงิน 240,000.-บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)    

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดซื้อซุม้เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่ัวมหำวชิรลง 
กรณบดินทรเทพยวรำงกรู   ขนำด 3.50 x 6.00 เมตร  ประกอบด้วย  

1. กรอบรูปไฟเบอรก์ลำส  ขนำด 2.20 x3.60  เมตร 
2. ติดตั้งตรำสญัญำลักษณ์ วปร. สูง 1.00  เมตร 
3. ครุฑ  ขนำด  30 เซนติเมตร  
4. พำนพุ่มเงิน  พุ่มทอง ขนำด 1.00 เมตร 
5. ฐำนรองกรอบรูป  ขนำด 3.50 x 1.40 เมตร   
6. ป้ำยทรงพระเจรญิไฟเบอร์กลำส ขนำด 0.36 x 2.00 เมตร 
7. พระบรมฉำยำลกัษณ์ ขนำด  1.44 x2.60 เมตร  
8. โครงเหลก็ยึดพื้นทีเ่พื่อตดิตัง้กรอบรูปและฐำนรองทั้ง  2 ด้ำน  
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ และกำรจัดงำน
รัฐพิธี  กำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลที่
ได้รับ คือ กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเกิดควำมคล่องตัวมีประสิทธิภำพ  เกิดควำมสวยงำมสำมำรถจัด
งำนรัฐพิธี  และรองรับกำรจัดกำรประชุมได้ส ำเร็จลุล่วง  

 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ   

- เป็นโครงกำรที่รองรับกำรรบัเสด็จ ฯ  ได้อย่ำงสมพระเกียรต ิ  
 

4.โครงการจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดนิทร 
เทพยวรางกรู  งบประมาณตั้งไว้  7,200.- บาท งบประมาณในการเบกิจ่าย  4,800.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป  (00110)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคม
ให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  3  สร้ำงควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  รองรับกำรเตรียมกำรรับเสดจ็ฯ  ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีส ำเร็จลุลวง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 2)  ก ำหนดไว้ในปี  2561 งบประมำณ  7,200.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) จ ำนวนเงิน 7,200.-บำท  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อโต๊ะเตรียมกำรรับเสด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณบดินทร 
เทพยวรำงกูร และพระบรมวงศำนุวงศ์ โดย จัดซื้อโตะ๊ขำ้งโซฟำ จ ำนวน  2  ตัว  ขนำด  60x60x45 
เซนติเมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้เพื่อกำรปฏิบัติงำนของบคุลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว กำรแสดงถึงควำมจงรกัภักดตี่อสถำบนั
พระมหำกษัตริย์ และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  รองรับกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ สอดคล้องกับควำม
เป็นจริงที่เกิดขึน้ จำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลที่ไดร้ับ  คือ  กำรเตรียมสถำนที่รับเสด็จได้ส ำเร็จลุล่วง 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    

 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ   

- เปน็โครงกำรทีร่องรับกำรรับเสด็จฯ  ได้อย่ำงสมพระเกียรต ิ  
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กองคลัง 
  5. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  (อุดหนุน)  
งบประมาณตั้งไว้  6,000,000.- บาท   งบประมาณในการเบิกจ่าย  6,000,000.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  
สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร เพือ่กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  รวมถึง 
กำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตำนี  และส ำหรับกำรตรวจสำรเสพติดของเด็กและ
เยำวชนและกลุ่มอื่นที่อำจใช้สำรเสพติด  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 6,000,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  6,000,000.- บำท งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)    

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรโดยจ่ำยเป็นเงนิอุดหนุนให้กับต ำรวจภูธรจังหวัดปัตตำน ี ด ำเนนิ
โครงกำรจัดซื้อชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะเพ่ือใช้ในภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี        

จำกกำรติดตำมและประเมนิผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ไว้เพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รวมถึงกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในระดับพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตำนี  และส ำหรับกำรตรวจสำรเสพติดของเด็กและเยำวชนและกลุ่มอื่นที่อำจใช้สำรเสพติด   ผลที่
ได้รับคือ สำมำรถป้องกันกำรติดยำเสพติดของเยำวชนในสถำนศึกษำได้   โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดให้มีโครงกำรนี้ทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรที่มีประโยชน์สำมำรถป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดให้กับเยำวชนได้   

กองช่าง 
  6. โครงการปรับปรุงอาคารส านกังานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปตัตานี และอาคาร
กองกิจการสภาเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (00240)  และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำม
มั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร เพือ่ปรับปรุงอำคำรให้อยู่ในสภำพที่สะอำดเรียบร้อย  
สวยงำมสมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสเสด็จปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี  จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2)  ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 1,850,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  1,850,000.- บำท งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)      
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เป็นกำรด ำเนินโครงกำรโดยปรับปรุงห้องประทับและหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี งำนวำงระบบไฟฟ้ำ งำนฝ้ำเพดำน งำนจัดภูมิทัศน์  และงำนอื่นๆ  ให้อยู่ในสภำพที่
สะอำดเรียบร้อย ใช้งำนได้และสวยงำม        

จำกกำรติดตำมและประเมนิผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ไว้เพ่ือปรับปรุงอำคำรให้อยู่ในสภำพที่สะอำดเรียบร้อย รองรับกำรรับเสด็จ ผลที่ได้รับคือ ห้องประทับ
และหอประชุมได้รับกำรปรับปรุง ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ความเห็นของคณะท างานฯ 
      - ไม่มี- 
 

กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7. โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิต งบประมาณตั้งไว้  70,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  69,970.-บาท   

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร เพือ่ให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
คุณธรรมและจริยธรรม และเพ่ือให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก ประพฤติปฏิบัติตำมหลักของศำสนำ
อิสลำม  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ  70,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 จ ำนวนเงิน  70,000.- บำท งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเด็ก
นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – มัธยมศึกษำปีที่  3    

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์  ก ำหนดไว้เพือ่ให้ 
นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  และเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก 
ประพฤติปฏิบัติตำมหลักของศำสนำอิสลำม  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   ได้ประเมิน
ควำมพึงพอใจ โดยสอบถำมกับผู้เข้ำร่วมโครงกำรและประชำชนที่มีส่วนเกีย่วข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรนี้เพรำะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเยำวชน  
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8. โครงการคดัเลือกและเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรยีนสังกดัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในรอบคัดเลือกระดบัภาคใต้  และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ งบประมาณตั้งไว้  
350,000.- บาท  งบประมาณในการเบกิจ่าย  264,148.80.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด มี
ทักษะด้ำนกีฬำมีร่ำงกำยแข็งแรงเกิดควำมร่วมมือร่วมใจมีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่ำงนักเรียน
ในสังกัด อบจ.ปัตตำนี  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ  500,000.-บำท  และน ำไปตัง้ในขอ้บัญญตังิบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 350,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรที่ส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก  ระดับภำคใต้  ครั้งที่  35 “เมืองลุงเกมส์” ระหว่ำงวันที่  11  
ตุลำคม – 20  ตุลำคม  2560  และ ระดับประเทศ  ครั้งที่  35  “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่ำงวันที่  1 -10 
ธันวำคม  2560  ณ  จังหวัดภูเก็ต   
  จำกกำรติดตำมและประเมนิผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด  มีทักษะด้ำนกีฬำมีร่ำงกำยแข็งแรงเกิดควำมร่วมมือ
ร่วมใจมีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่ำงนักเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตำนี สอดคล้องกับควำมเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนไีดส้อบถำมผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนนิโครงกำรภำพรวมอยูใ่น
ระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ -ไม่มี- 
 

  9. โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์  งบประมาณตั้งไว้ 19,000.- บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 19,000.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือดูแลสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  19,000.-
บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  
19,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์   เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน กำรใช้เครื่องสูบน้ ำเพื่อระบำยน้ ำ    

จำกกำรติดตำมและประเมนิผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้คือ  เพ่ือจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ ส ำหรับปรับแต่งสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด



46 
 
ปัตตำนี  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก  
ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ไม่มี- 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำม 12  
โครงกำร  จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 12 โครงกำร 
  1. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1 - 0036 บ้าน     
บาเลาะ – บ้านป่าทุ่ง ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบประมาณ  4,250,000.- บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย  4,052,427.- บาท 
  ปรำกฎในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
4,250,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561    
จ ำนวนเงิน  4,250,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  จากการติดตามและประเมนิผล พบว่า ประเด็นของวตัถปุระสงค์ได้ก าหนดวัตถุประสงคไ์ว้
คือ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเปน็จรงิ
ที่เกิดขึ้นจากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีได้สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออก
ติดตามตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 
  - โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 4,250,000.-บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  
4,052,427.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 197,573.- บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อ
ปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

 

  2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1 - 0047 บ้านปูแลปูโล๊ะ – 
บ้านบาซาเวาะเซ็ง ต าบลยะรัง จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้  2,830,000.- บาท งบประมาณใน
การเบิกจา่ย 2,698,704.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 
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  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  
2,830,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561   
จ ำนวนเงิน 2,830,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
  เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีต ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร  ยำว 1,000 
เมตร หนำ 0.04  เมตร  ไหล่ทำงข้ำงละ 0.00 - 1.00  เมตร 
  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร
ได้สะดวกขึ้น    
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออก
ติดตามตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 
  -  โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 2,830,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร   
2,698,704.- บำท ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 131,296.- บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำ และซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อ
ปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 

  3. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ม.1 ต าบลกอล า - บ้านดูซงปาแย ม. 2 ต าบล
เมาะมาวี อ าเภอยะรัง จังหวัดปตัตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,075,000.-บาท งบประมาณในการเบกิจ่าย 
1,020,009.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
1,079,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561     
จ ำนวนเงิน  1,075,000.-บำท ต่ ำกว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เป็นโครงกำรปรบัปรงุถนนหนิคลุก  ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว  1,100 เมตร  ลงดนิถม 
หนำ  0.2  เมตร หินคลุกหนำ 0.15 เมตร   
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  จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 1,075,000.- บำท แต่ 
งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  1,020,009.- บำท  ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ 
จ ำนวน 54,991.- บำท กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์    
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออก
ติดตามตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 

- ควรพัฒนำเส้นทำงถนนให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อควำมสะดวกในกำรสัญจร  
 

 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสาย บ้านกอแลมิและ ม.6 ต าบล
ปะกาฮารัง อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 
2,297,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,123,860.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  
เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำ
ระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร   
  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,398,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จ ำนวนเงิน  2,297,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

 เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีตสำย ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 700 
เมตร หนำ 0.03 เมตร ลงหนิคลุกหนำ 0.15 เมตร  
   จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรได้สะดวกขึ้น    
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - โครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 2,297,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร  
2,123,860.- บำท ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 173,140.- บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อ
ปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
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  5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6  สายล าหยัง – ทุ่งแรด ต าบลทรายขาว – ต าบล
ช้างให้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  5,721,000.- บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 5,721,000.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึง่มคีวำมสอดคล้องกบัยุทธศำสตร์จังหวดัปตัตำน ียุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิน่ให้นำ่อยู่ และเปน็แหล่งสรำ้งงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
5,800,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561    
จ ำนวนเงิน 5,721,000.- บำท ต่ ำกว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

 เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนหนิคลุก ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 4,200 เมตร ลงหนิคลกุหนำ 
0.20  เมตร  
   จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์   
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 

  6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 ต าบลม่วงเตีย้ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปตัตานี – 
ม.5 ต าบลดาโต๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2,866,000.- บาท งบประมาณใน
การเบิกจา่ย 2,822,099.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 2,866,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 2,866,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกบัแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณทีต่ัง้
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก  ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว  3,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ 
0.15  เมตร  
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  จำกกำรติดตำมและประเมนิผล พบว่ำ ประเด็นของวตัถปุระสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงคไ์ว้
คือ เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 

 

  7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3,4,8 ต าบลปะกาฮารัง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,694,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 3,535,286.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 3,694,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 3,694,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีแ่ละงบประมำณทีต่ัง้
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนหนิคลุก ขนำดกว้ำง 5.50 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหินคลุก
หนำ 0.15 เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมนิผล พบว่ำ ประเด็นของวตัถปุระสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงคไ์ว้
คือ เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเปน็จรงิ
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
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  8. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ต าบลคอลอตันหยง – ม.4 ต.ปุโละปุโย อ าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,174,000.- บาท งบประมาณที่เบกิจ่าย 3,033,422.- 
บาท   
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร คือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 3,174,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  3,174,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนหนิคลุก ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหนิคลกุหนำ   
0.15  เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมนิผล พบว่ำ ประเด็นของวตัถปุระสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงคไ์ว้
คือ เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเปน็จรงิ
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
 

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1 ต าบลยาบี  อ าเภอหนองจิก ม.2 ต าบล
คลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 2,333,000.- บาท  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย  2,237,845.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี  
2561 งบประมำณ  2,333,000.- บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561  จ ำนวนเงิน  2,333,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนหนิคลุก  ขนำดกว้ำง  6.00 เมตร  ยำว  2,000  เมตร   
ลงหินคลุกหนำ  0.15  เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
คือ  เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมคีวำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเปน็จรงิ
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  

 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคูลกึล าอานเหนือ  ม.6 ต าบลทรายขาว – 
ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตัตานี งบประมาณตั้งไว้  1,654,000.- บาท งบประมาณ
ในการเบกิจ่าย 1,654,000.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย   จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไวใ้นปี 
2561 งบประมำณ  1,654,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  1,654,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสรำ้งถนนหนิคลุก  ขนำดกว้ำง  4.00  เมตร  ยำว  1,500  เมตร   
ลงหินคลุกหนำ  0.15  เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
คือเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
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11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังพรายบัวสวนใน  ม.5  ต าบลทรายขาว – 
ต าบลช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตัตานี  งบประมาณตั้งไว้   2,330,000.-บาท  งบประมาณ
ในการเบกิจ่าย  2,229,015.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ  2,330,000  บำท  และน ำไปตั้งในข้อบญัญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  2,330,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และ
งบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับ
ควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรถนนหนิคลกุ ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร  ยำว  3,000  เมตร ลงหนิคลุกหนำ   
0.15  เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
คือ  เพื่อให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมคีวำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเปน็จรงิ
ที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 

 

12. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรตีสาย ปน  ถ.1 – 0024  บ้านตะโละ  
ต าบลตะโละ – บ้านปุลากง  อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปตัตานี  งบประมาณตั้งไว้  2,990,000.- บาท  
งบประมาณในการเบกิจ่าย  2,859,460.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)  และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำม
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ  2,990,000 บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  2,990,000 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณ
ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็น
จริงในปัจจุบัน  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 
1.00 เมตร ยำว 260.00 เมตร กว้ำง 6.00  เมตร  ยำว 796.00  เมตร และกว้ำง 5.50 - 6.00 เมตร ยำว 
310 เมตร  หนำ 0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 8,716.00  ตำรำงเมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้
คือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว ้โดยคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององคก์ำรบริหำรสว่น
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อม
ส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออก
ติดตำมตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำร
ออกติดตำม จ ำนวน  2  โครงกำร  จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  2  โครงกำร 

1. โครงการขดุลอกคลองสาย ม.1, ม.3  ต าบลสาคอบน - ต าบลระแว้ง  อ าเภอยะรัง  
จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  2,150,000.-บาท งบประมาณในการเบกิจ่าย  2,056,110.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
ป้องกันน  ำท่วมขัง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,150,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 2,150,000.- บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง  15 เมตร  ยำว  2,500 เมตร  ควำมลึกไม่น้อย 
กว่ำ 3.50 เมตร จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น  ท ำกำรเกษตร 
เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน ได้
อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำก
ที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัปตัตำนี  
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก   
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรงุรักษำและขดุลอกเป็นประจ ำทุกๆ ป ี เพ่ือป้องกนักำรตื นเขนิ และขยะ
มูลฝอยขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กบัประชำชน 

- แจง้ให้ผู้รบัผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนนิกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ  เพื่อออก
ติดตำมตั งแต่เริ่มด ำเนนิกำรด้วย   

2. โครงการขดุลอกคลองสาย  ม.2  ต าบลบ่อทอง  อ าเภอหนองจิก - ม.4  ต าบล 
ท่าเรือ  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  2,816,000.- บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 2,688,783.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร  คือ  เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 
ป้องกันน  ำท่วมขัง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,062,000.- บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 2,816,000.-บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบญัญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร  ยำว  8,000 เมตร  ควำมลึกไม่น้อย 
กว่ำ 2.50 เมตร  

จำกกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น  ท ำกำรเกษตร 
เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน ได้
อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำก
ที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัปตัตำนี  
ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก   
ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
   - เห็นควรบ ำรงุรักษำและขดุลอกเป็นประจ ำทุกๆ  ปี  เพ่ือป้องกนักำรตื นเขนิ และขยะ
มูลฝอยขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กบัประชำชน 
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี 

*********** 
จากการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561- 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งท่ี  1  
( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ) มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ปัญหาอุปสรรค 
  1.1 จากการสอบถามประชาชนและบุคคลทั่วไป ประชาชนมีเวลาจ ากัดต้องไปประกอบอาชีพ 
ท าให้ตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วนตามโครงสร้าง ต้องมาคัดแยกแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร 
  1.2 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผล  
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือกับช่าง
ควบคุมงานประจ าแต่ละอ าเภอ เพ่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรแจกแบบสอบถามโครงการทันที เพราะ
ประชาชนหรือผู้รับประโยชน์จากโครงการมีส่วนร่วมรับทราบและรู้เห็นขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
  2.2 การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  แต่ยังไม่ด าเนินโครงการแต่อย่างใด  จึงให้พิจารณาด าเนินโครงการในคราวต่อไป 
  2.3 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี ได้ตัง้
ข้อสังเกตว่าในการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ยังด าเนิน
โครงการและเบิกจ่ายน้อยเกินไป และบางยุทธศาสตร์ก็ยังไม่มีการด าเนินการ ควรด าเนินการให้มากกว่านี้ 
 

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



 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
- ภำพถ่ำยโครงกำรตำมรำยยุทธศำสตร์ 

   - ตัวอย่ำงแบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการก าจัดปลวก
งบประมาณ 85,600.-บาท  



โครงการจัดจ้างท าผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 184,250.- บาท  



โครงการจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งบประมาณ 4,800.- บาท  



โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
งบประมาณ 240,000.- บาท  



โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี
(อุดหนุนต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี)  งบประมาณ 6,000,000.-บาท



โครงการปรังปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและอาคารกองกิจการสภา
เตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  งบประมาณ 1,850,000.- บาท  



โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
งบประมาณ 69,970.-บาท



โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้
และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ  งบประมาณ 264,140.80 บาท  



.โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ 
งบประมาณ 19,000.- บาท



โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0036  บ.บาเลาะ - บ.ป่าทุ่ง
ต.ปะเสยะวอ  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี  งบประมาณ 4,052,427.-บาท    



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0047 บ.ปูแลปูโล๊ะ - บ.บาซาเวาะเซ็ง
(ตอนที่ 1) ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,698,704.-บาท 



โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ม.1 ต.กอล า - บ.ดูซงปาแย ม.2 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี  งบประมาณ 1,020,009.-บาท



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสาย บ.กอแลมิและ  ม.6  ต.ปะกาฮารัง  
อ.เมือง - ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  งบประมาณ  2,123,860.-บาท



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 สายล าหยัง -ทุ่งแรด ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี งบประมาณ 5,721,000.-บาท



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน - ม.5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี  งบประมาณ 2,822,099.-บาท



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.3,4,8 ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง - ม.4 ต.ดอนรัก  อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี งบประมาณ  3,535,286.-บาท 



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.3 ต.คอลอตันหยง  อ.หนองจิก - ม.4 ต.ปุโละปุโย
อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี งบประมาณ 3,033,422.-บาท   



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1 ต.ยาบี อ.หนองจิก - ม.2 ต.คลองใหม่  อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,237,845.-บาท   



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคูลึกล าอานเหนือ  ม.6 ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี งบประมาณ 1,654,000.-บาท 



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังพรายบัวสวนใน  ม.5 ต.ทรายขาว - ต.ช้างไห้ตก
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี งบประมาณ 2,229,015.-บาท  



โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน ถ.1-0024 บ้านตะโละ ต.ตะโละ - บ.ปุลากง
อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี  งบประมาณ 2,859,000.-บาท 



โครงการขุดลอกคลอง  ม.1 ,ม.3  ต.สาคอบน  - ต.ระแว้ง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี
งบประมาณ  2,056,110.- บาท



โครงการขุดลอกคลอง  ม.2 ต.บ่อทอง  อ.หนองจิก -ม.4 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
งบประมาณ  2,688,783.- บาท



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปงบประมาณ 2560

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ  |  โทร. 0-7333-6560
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