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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) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจดุหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิน่ตามแผนงาน  โครงการไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้ 
  1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร
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) โครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของ
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องค์การส่วนจังหวัดปัตตานี  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมือ่พบจุดแขง็ก็ตอ้งเร่งรบีด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด า เนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
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 ็นข้อมูลส าหรับ เร ่งร ัด  ปรับปรุง แก้ไข ข ้อบกพร่องของการด าเน ินงาน 
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. องค์ประกอบของระบบติดตำมและประเมินผล  
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  ใช้ตัวแบบทฤษฎีระบบ (Sytem 
Model) ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า ( Input) ส่วนของระบบติดตาม
(Process)  และส่วนของการประเมินผล  ผลลัพธ์  (Output , Goal)  ซึ่งสามารถอธิบายราละเอียดได้ดังนี้  
  3.1 ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  แผนด าเนินงาน
ประจ าปี  2561 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2561 โดยใช้เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล   
ตนเอง  โดยใช้แบบรายงานแบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เป็น
การทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอน อย่างไร 
  3.2 ส่วนของกระบวนการติดตามและประเมินผล (Process)   
   1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
   (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอตอ่สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั น
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
   และเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี  ที่ 171/2560  ลงวนัท่ี  21  เมษายน  2560  ประกอบดว้ย 
  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 
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  9. นายแวฮารน  แวมามะ   (ผู้แทนประชาคม อ.เมือง)   กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการกองช่าง                กรรมการ
   11. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                กรรมการและเลขานุการ 
  ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน ฯ  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 
  2) การรายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีมีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

4. 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 
  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

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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  5.6 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   

3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1  แห่ง 
3.2 เทศบาล  

1) เทศบาลขนาดใหญ่   2  แห่ง  (เทศบาลเมือง และเทศบาลตะลุบัน) 
2) เทศบาลขนาดกลาง  8  แห่ง  
3) เทศบาลขนาดเล็ก    7  แห่ง 
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3.3  องค์การบริหารส่วนต าบล  96  แห่ง 
      ขนาดใหญ่  1  แห่ง  (องค์การบริหารส่วนต าบลบานา)  
      ขนาดกลาง  78 แห่ง 
      ขนาดเล็ก      8 แห่ง 

  4. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน  18  หน่วยงาน 
  5. หน่วยงานอิสระ  จ านวน  9  หน่วยงาน 
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 และสนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา ดังนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ,2,3 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
การศึกษาก่อนประถมถึงมธัยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) นอกจากนี้มีหน่วยงานต่างสังกัดที่ตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1,2,3 ร่วมจัดการศึกษาจังหวัดปัตตานี มีสถานศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน จ านวน 1,324 แห่ง  จ านวนครูในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 
1,2,3  จ านวน  5,073  คน  นักเรียน  จ านวน  59,232  คน  และ สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดปัตตานี  ครูจ านวน  554  คน  และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
จ านวน  2  โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  60  คน  นักเรียน  จ านวน  639  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 
  4.2.3.1 อาหารทะเลแปรรูป ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ ประเทศแถบตะวันออกกลาง 
ยุโรป และเอเชีย 
  4.2.3.2 เครื่องแต่งกายมุสลิม  ส่งจ าหน่ายยังตลาดในประเทศ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
มาเลเซีย  
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  4.2.3.4 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
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 เพ่ือการ
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
ท่ีดินได้ดังนี้  
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  - พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ   86,135  ไร่  ประกอบด้วย  ป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึง
หรือป่าพรุ   
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ  943,211  ไร่  ประกอบด้วย  สวนยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน นาข้าว ไม้ยืนต้น ไม้ผลผสม และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  - พ้ืนที่แหล่งน้ า  มีเนื้อที่ประมาณ  27,957  ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่อ่างเก็บน้ าคลองระบาย        
น้ า  ทะเลสาบ บึง และล าคลอง 
  - 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 าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  
  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 และรองประธานสภา  จ านวน  2  คน  อยู่ในวาระ
คราวละ 4 ปี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  2  คน  ท าหน้าที่ช่วยประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 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    
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2  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จ านวน   
5  คน  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจ าที่ปฏิบัติงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด                                                                                                                
  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 
เรื่องการก าหนดโครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ลงวันที่  15  ตุลาคม 2547  และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการข้าราชการในการประชุมครั้งที่   2/2549  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 แบ่งส่วนราชการ
ภายในและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 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   
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  1.3 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานการสอบสวน 
       - งานนิติกรรมสัญญา 
       - งานจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐและการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       - งานข้อมูลข่าวสาร 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
  1.4 ฝ่ายพัฒนาสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานสังคมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       - งานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       - งานพัฒนาชุมชน 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 14 คน  
ลูกจ้างประจ า  6  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 13 คน       
พนักงานจ้าง  5  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 11 คน ลูกจ้างประจ า -  คน  
พนักงานจ้าง  3  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 
  โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการ 14 คน ลูกจ้างประจ า 18 คน 
พนักงานจ้าง  39  คน  
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  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 
       - งานบริหารงานทั่วไป 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้มอบหมาย 
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  โดยมีผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  เป็นผู้รับผิดชอบมีข้าราชการจ านวน  9  คน พนักงานจ้าง 
21 คน  ข้าราชการสังกัดสถานศึกษา 38  คน ลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา  2  คน  พนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษา  21  คน 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
       - งานตรวจสอบภายใน 1 
       - งานตรวจสอบภายใน 2 
       - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ มีข้าราชการจ านวน  3  คน  
รวมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  - ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 71 คน  ลูกจ้างประจ า 25 คน  พนักงานจ้าง 78  คน 
  - ข้าราชการสังกัดสถานศึกษา 38  คน  ลูกจ้างประจ าสังกัดสถานศึกษา 2 คน พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้าง  21  คน  

 

ที่มา : ข้อมูล จ านวนบุคลากร  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  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.ประชาชนมีอาชีพและมรีายได้เพียงพอ 
      11.ประชาชนทุกกลุม่ทุกวัยให้ความสนใจ  ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือ 

รักษาสุขภาพ   
     12.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดมิ และวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่   

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

1. โรงเรียนในสังกดัที่ได้รบัการส่งเสริม สนบัสนนุทางดา้นการศึกษาจากองค์การบรหิารสว่น 
จังหวดัปตัตาน ี

2. ประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนาด้านศาสนา และการแกป้ัญหา 
สังคมอยา่งทั่วถึง  

3. ประชาชนทีไ่ดร้ับความสะดวกและพึงพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
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 าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบรหิาร
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 าเนินงานของแต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการฯ  เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ประเมินผลความก้าวหน้าในการด 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
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

    ส่วนที่ 4  
รำยงำนผลกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...........องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี...........................................................................................

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 ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง

ประเด็นกำรประเมิน



ค ำช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใต้แผนพัฒนา  4  ปี
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  3  เดือน  เร่ิมต้ังแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี  1
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  .....องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี....
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี

(1)  ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม - ธันวาคม) (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม - มีนาคม)
(3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน - มิถุนายน) (4)  ไตรมำสท่ี  4  (กรกฎำคม - กันยำยน)

ส่วนท่ี  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  4  ปี
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี  

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

1.พัฒนาการศึกษาและสังคม 252       137,665,180          147       200,519,290          139       123,439,290          136       82,929,290           674       544,553,050          

ให้มีคุณภาพ
2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้ 182       746,668,500          67         421,956,300          16         73,555,000           11         47,290,000           276       1,289,469,800       

มาตรฐาน 
3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 41         84,171,500           3           17,800,000           -        -                      -        -                      44         101,971,500          

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
4.พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ 6           44,905,000           -        -                      -        -                      -        -                      6           44,905,000           

ความยากจน
5.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 17         100,195,100          6           75,120,000           5           7,620,000             2           4,000,000             30         186,935,100          

และส่งเสริมการท่องเท่ียว
6.ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง 4           812,000               4           812,000               4           812,000               4           812,000               16         3,248,000             

และเสริมสร้างสันติสุข
รวม 502       1,114,417,280      227       716,207,590        164       205,426,290        153       135,031,290        1,046    2,171,082,450      

29

ปีท่ี  4  2564

แบบท่ี  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ปีท่ี  1  2561 ปีท่ี  2  2562 ปีท่ี  3  2563 รวม
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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 
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จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ าแนกตามรายยุทธศาสตร์
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4.  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ

1.การสร้างเสริมเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง 23         152,564,100          3           75,120,000           5           7,620,000             2           4,000,000             31         285,010,100          

จากรากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต  

ฮาลาล การค้า การบริการ และการ

ท่องเท่ียว

2.การพัฒนาสังคม ชุมชนน่าอยู่ และ 291       245,519,180          150       218,319,290          139       123,439,290          136       82,929,290           705       665,071,050          

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่าง

ย่ังยืน

3.การเสริมสร้างความม่ันคง พัฒนา 178       260,489,180          71         422,768,300          20         124,251,290          15         83,741,290           273       1,483,630,380       

โครงสร้างพ้ืนฐาน และการเช่ือมโยง

สู่นานาชาติ

รวม 492       658,572,460        224       716,207,590        164       255,310,580        153       170,670,580        1,009    2,433,711,530      

31
ปีท่ี  1  2561 ปีท่ี  2  2562 ปีท่ี  3  2563 รวมปีท่ี  4  2564
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1.พัฒนาการศึกษาและ 92       36.51 42     16.67 118    46.82 - - - - 252   100

สังคมห้มีคุณภาพ

2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 40       21.98 21     11.54 121    66.49 - - - - 182   100

ให้ได้มาตรฐาน 

3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 16       39.02 3       7.32 22     53.66 - - - - 41     100

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.พัฒนาเศรษฐกิจและเอา 3         50.00 -    0.00 3       50.00 - - - - 6       100

ชนะความยากจน

5.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น 3         17.65 1       5.89 13     76.47 - - - - 17     100

เลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

6.ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง - - - - 4       100      - - - - 4       100

และเสริมสร้างสันติสุข

รวม 154     30.67 67     13.35 281   55.98 -    -    -      -       502   100

6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

1.พัฒนาการศึกษาและ

สังคมห้มีคุณภาพ

2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ให้ได้มาตรฐาน 

3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

4.พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ

ความยากจน

5.พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็น

เลิศและส่งเสริมการท่องเท่ียว

6.ส่งเสริมการรักษาความม่ันคง

และเสริมสร้างสันติสุข

รวม

จ านวนเงิน

32,194,117.00

จ านวนโครงการ

ท่ีมีการเพ่ิมเติม

-

จ านวนเงิน

-

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ

ท่ีเสร็จ อยู่ระหว่าง ท่ียังไม่ได้ ท่ีมีการยกเลิก

100               83,164              100                 -

100                 - -

ยุทธศาสตร์

100                 

-

รวม

-

-

-

ท้ังหมด

ด าเนินการ ด าเนินการ

-

83,164                

100              

227,370,449.23

100                 

100                

100                 

งบปกติ เงินสะสม

-

38,129,471.54

จ านวนเงิน ร้อยละ ร้อยละ

154,913,691.69 100               

ยุทธศาสตร์

154,913,691.69

32,194,117.00

2,050,005          

38,129,471.54

ร้อยละ

-

-

100               

-

2,050,005            

-

-

100              

100               

-

- 227,370,449.23
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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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ไตรมาสที่ 1 - 4 (จ านวนโครงการ)
โครงการที่ยังไมได้ด าเนินการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนนิการ โครงการที่ด าเนนิการแลว้เสร็จ
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ส่วนท่ี  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7.  โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561

สาย ปน ถ1-006 บ้านปาเส-บ้านจือโร๊ะ  

อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สาย ปน ถ1-009 (ตอนท่ี 2) บ้านกรือเซะ-

บ้านลือเมาะ (ปน 3028 บ้านตันหยงลูโล๊ะ -

บ้านปูยุด อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ส่วนท่ี  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้  ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ด าเนินการ

แล้วเสร็จ จ านวน 154 โครงการ จากโครงการท้ังหมด 502 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.67 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีงบประมาณไม่เพียงพอกับจ านวนโครงการท่ีจะด าเนินการ จึงด าเนินโครงการ
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

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

-

- P - 795,700              -

ด าเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้ งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

3.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ

- - P

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งวดท่ี 2
P - - 9,200,200            9,200,000       

-

- - - 18,761,000         17,965,000    รวม

โครงการ

1.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี งวดท่ี 1

2.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ท่ีได้รับ ท่ีเบิกจ่ายไปด าเนินการด าเนินการเสร็จแล้ว

ผลการด าเนินงาน

4.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ P - - 8,765,100            8,765,000       



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

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงานเดือน  ธันวาคม 
ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในปี 2561 
3.   ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 252 92 
2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 182 40 
3. ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 41 16 

4. ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน 6 3 

5. ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 17 3 

6. ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 4 - 
รวม 502 154 
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ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงาน(ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/2) 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 67.69 29.46 2.85 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 65.91 31.42 2.67 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 69.47 28.04 2.49 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 57.00 39.44 3.56 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 70.86 26.00 3.14 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 64.13 34.09 1.78 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

60.56 38.01 1.43 

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 69.47 28.93 1.60 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 64.13 34.80 1.07 

ภาพรวม 65.47 32.24 2.29 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน 2,807 คน ชาย 1,292 คน หญิง 1,515คน) 
 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์(ข้อมูลจากแบบประเมิน 3/3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ                      
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.24 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.27 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.21 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.20 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.18 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.40 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 

ภาพรวม 8.28 
 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  92  โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  1,654 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.ในรอบคัดเลือกระดับภาคใต้และ
รอบชิงชนะเลิศในระดบัประเทศ 

20 

9.โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค ์ 10 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (ส านักปลัดฯ) 10 
11.โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 30 
12.โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 10 
13.โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอ้ีประชุม 10 

14.โครงการจัดซื้อโพเดียม 10 

15.โครงการจัดซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์ 10 

16.โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประชุม 10 
17.โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 10 

18.โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (ส านักปลัดฯ) 10 

19.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูน้ าในพืน้ที่จงัหวัดปตัตานี 20 

20.โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(กองแผนฯ) 10 

21.โครงการจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ(กองแผนฯ) 10 

22.โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 10 

23.โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด 20 
24.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20 
25.โครงการคัดเลือกนักเรียนและข้าราชการครูเพื่อร่วมแข่งขันทักษะทางวชิาการของ อปท. ระดับ
ภาคใต้  

20 

26.โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 10 
27.โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี 20 
28.โครงการเคร่ืองปรับอากาศขนาด  36,000  BTU จ านวน  2  เครื่อง  ขนาด  40,000  BTU  
จ านวน  2 เครื่อง 

10 

29.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 20 
30.โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน 23 
31.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้นโรงเรียน 20 
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โครงการ จ านวน (คน) 
32.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน 20 
33.โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน 20 
34.โครงการจัดซื้อพัดลมแบบหมุน 360 องศา 20 
35.โครงการจัดงานเนื่องในวนัรฐัพิธีและราชพิธี 20 

36.โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ์ 20 

37.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 20 

38.โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 20 

39.โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี" 

20 

40.โครงการพัฒนาบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี" 

20 

41.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี

20 

42.โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 20 

43.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนพิการในจงัหวัดปัตตานี 20 

44.โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรบัคนพิการเด็กก าพร้า  และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดปตัตานี 20 

45.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี 20 

46.โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สงูอายุจงัหวัดปัตตานี 20 

47.โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE 20 

48.โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดบริเวณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปัตตานี 20 

49.โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ 20 

50.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกบับทบาทสภาท้องถิน่ยุคใหม่ในการ
พิจารณาข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

20 

51.โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอ่านตามแนวกีรออาตี 20 

52.โครงการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 38 

53.โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10 

54.โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดบริเวณสถานีขนสง่จังหวัดปัตตานี 20 

55.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจังหวัดปัตตานี 20 

56.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคลื่อนสังคมสันตสิุข 20 

57.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี 20 

58.โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนชีวิตเรียนรู้ร่วมกันที่รูสะมแิล 30 

69.โครงการพัฒนาศักยภาพมสุลีมะห์และบุคลากรทั่วไป  ปีที่  12 24 

60.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวติครอบครัวมุสลิมใหม่ 20 
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โครงการ จ านวน (คน) 

61.โครงการจัดซื้อถังขยะ - 
62.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด   20 

63.โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. 20 

64.โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานจา้ง
ของโรงเรียนในสังกัด 

20 

65.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
โรงเรียนในสังกัด 

20 

66.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่แบบข้อแข็ง - 
67.โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ าภายในสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี 20 
68.โครงการตลาดนัดวชิาการ 20 

79.โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ 20 

70.โครงการตาดีกาสัมพันธ ์ 20 

71.โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่นกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ 20 

72.โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบโรงเรียนบา้นเขาตูม 20 

73.โครงการอาหารกลางวัน 18 

74.โครงการพัฒนาห้องสมุด 20 

75.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ ในโรงเรียน 20 

76.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 20 

77.โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 

78.โครงการจัดซื้อค่าหนังสือเรียน 19 

79.โครงการจัดซื้อค่าอุปกรณ์การเรียน 20 

80.โครงการจัดซื้อค่าเครื่องแบบนักเรียน 20 

81.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 

82.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 20 

83.โครงการปรับปรุงหลักสูตร(รร.บ้านตะบิงตงีี) 20 

84.โครงการอาหารกลางวัน 20 

85.โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 20 

86.โครงการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียนบ้านตะบงิตีงี 20 

87โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 

88.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 20 

89.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 20 

90.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 20 

91.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์) 20 
92.โครงการอิสลามศึกษาเต็มรูปแบบโรงเรียนบา้นตะบิงตีง ี 20 

 
 
 



40 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 

1)   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.11 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.88 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.84 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.65 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.38 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.25 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

ภาพรวม 8.04 
(จากการสุ่มตัวอย่าง  จ านวน  40 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิน้  714 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 จ.ปัตตาน ี 15 
4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสาย บ.กอแลมิและ  ม.6  ต.ปะกาฮารัง  อ.เมือง -   
ต.ลิปะสะโง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 

15 

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.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.3,4,8 ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง - ม.4 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตาน ี 13 
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.ยะรังจ.ปัตตาน ี 15 
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายคูลึกล าอานเหนือ  ม.6  ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตกอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 15 
11.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายวังพรายบัวสวนใน  ม.5 ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตกอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี 20 
12.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน ถ.1-0024  ต.ตะโละ - บ.ปุลากงอ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตาน ี 10 
13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตพร้อมลานจอดรถบริเวณโรงเก็บเครื่องจักรกลอบจ.
ปัตตาน ี

11 

14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายต.รูสะมิแล - เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
(ตอนที่ 2)  อ.เมือง  จ.ปัตตาน ี

20 
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โครงการ จ านวน (คน) 
15.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตายแยกถนนสามัคคีสาย ข  เขตเทศบาล 
ต.รูสะมิแล - บ.จือแรนีบง  ต.สะบารัง อ.เมือง  จ.ปัตตานี 

19 

16.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ม.2 ต.คลองมานิง - ม.1 บ.ทา่ราบ (ปอเนาะตาระ – 
บาตอ)  ต.กะมิยอ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี 

20 

17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสาย  ม.6 (มัสยิดอัลมุฟลีฮนี)  ต.ควน  อ.ปะนาเระ - ม.5 ต.ลางา  
อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

20 

18.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  สาย ม.4 ต.คลองใหม่ - ม.2  ต.ยะรัง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตาน ี 20 
19.โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายปน ถ1-0094 แยกทางหลวงหมายเลข 4082 - 
บ้านจาเราะบองอ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

20 

20.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายปน ถ1-0094 บ้านเขาวัง  อ.มายอ-บา้นปุลากาซิง 
อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ี

20 

21.โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก ม.2,4 บ.บ่อหว้า ต.ปากล่อ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี - ม.3 ต.ล าใหม่ 
อ.เมือง  จ.ยะลา 

20 

22.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ ม.5  ต.บางโกระ - ม.1  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี  (ประตูน้ า –  
บ.ล้อแตก) 

20 

23.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายหลวงจนัทร์ ปา่ลาม ม.2 ต.ทรายขาว - ต.ชา้งไห้ตก อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตาน ี

20 

24.โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์สายปน - 0067 บ้านกะโผะ๊ บา้นช้างไห้ตก  ต.โคกโพธิ์  
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ี

20 

25.โครงการบุกเบิกถนนเลียบพรุคอ สายบ้านคอลี ม.6 - บ้านตะโละและห์ ม.7 ต.ตะโละดือรามัน –  
ม.6 บ.กอลอกาปะ - ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตาน ี

20 

26.โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ  ต.ปาหนัน - ต.สาคอบน  อ.มายอ  จ.ปัตตานี 20 
27.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  ม.4 ต.สะก า - บ.พอเบาะ , บ.ราวอ ต.กระหวะ   
อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

20 

28.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย อบจ.ปน. 4034  แยกทางหลวงหมายเลข 4061  
ต.เกาะจัน อ.มายอ - บ.บ่อม่วง ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

20 

29.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายปน.ถ.-0028 แยกทางหลวงหมายเลข 4061 – บ้าน 
บ่อม่วง อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

20 

30.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ม.2  ต.ม่วงเตี้ย  อ.แม่ลาน - ม.4  ต.ตาเซะ 
อ.เมือง  จ.ยะลา 

20 

31.โครงการเสรมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0025 บ้านกระเสาะ – บา้นกูวงิ อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

20 

32.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัต์ สายปน ถ1-0076 บ้านบูเกะกง – บา้นเขาวัง อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

20 
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โครงการ จ านวน (คน) 
33. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต  สาย ปน.ถ1-0027  บ.ดาลอ - บ.ปาเส  ต.มะนังยง 
อ.ยะหร่ิง  จ.ปัตตาน ี

20 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกาหยี ม.3ต.ตะโละดือรามนั อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี - บา้นเชิงเขา 
ต.ปะลูกาสาเมาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส 

20 

35.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  ม.2  ต.น้ าด า - ม.5  ต.ปากู  อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตาน ี 20 
36.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟลัต์สายปน ถ1-0092 แยกทางหลวงหมายเลข 4082-
บ้านจาเราะบองอ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 

20 

37. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายปน ถ1-0048 รอบเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง 
จ.ปัตตาน ี

17 

38.โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0078 สายบ้านโสร่ง ต.เขาตูม - อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี -บา้นตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา 

20 

39.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0023 บ้านพงสะตา - บา้นตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง  
จ.ปัตตาน ี

20 

40.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลตส์ายปน ถ1-0076 บ้านบุเกะกง - บา้นเขาวัง อ.มายอ จ.ปัตตาน ี 20 
3 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.84 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.88 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.82 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.70 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 7.80 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.27 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.43 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.41 

ภาพรวม 8.02 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  16 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  307  คน  แยกรายละเอยีดได้ดังนี้) 
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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 
3.โครงการขุดลอกคลอง ม.5 บ.ปูลากาชิง  ต.กอล า - ม.5  ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี 20 

4.โครงการขุดลอกคลอง  ม.2 บ.กูแว ต.กอล า อ.ยะรัง - ต.ปานนั - ต.เกาะจัน  อ.มายอ  จ.ปัตตานี 20 

5.โครงการขุดลอกคลองสาย ม.5 บ้านปุลากาซิง ต.กอล า - ม.5 ต.เมาะมาวี  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี 20 

6.โครงการขุดลอกคลองสาย บ.ดอนดินเหนือ  ม.4 ต.บ่อทอง - ม.7  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 20 

7.โครงการขุดลอกคลองสาย บ. ม.2  ต.บ่อทอง อ.หนองจิก - ม.4  ต.ท่าเรือ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี 17 

8.โครงการขุดลอกคลองตุยงบ้านปากาลือซง ต.ตุยง - ต.บางตาวา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 20 

9.โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.2 ต.ไทรทอง - ม.4 ต.ดอนทราย  อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 20 

10.โครงการขุดลอกคลองสาย ม.2 ต.เมาะมาวี,ต.กอล า,ต.กระโด อ.ยะรัง -ต.ปาหนนั อ.มายอ  
จ.ปัตตาน ี

20 

11.โครงการขุดลอกคลองสาย ต.กระเสาะ - ต.มายอ,ต.ถนน  อ.มายอ  จ.ปัตตาน ี 20 

12.โครงการขุดลอกคลอง  ม.3  ต.ดอนทราย - ม.4  ต.ไทรทอง  อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตาน ี 20 

13.โครงการขุดลอกคลอง  บ.สะตา  ม.3  ต.กอล า -อ.ยะรัง - ม.2  ต.มะหุด -  ต.ปะโด  อ.มายอ 
จ.ปัตตาน ี

18 

14.โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.2  บ.มะหุดต.ปะโด - ต.เกาะจัน  อ.มายอ  จ.ปัตตาน ี 20 

15.โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.5  ต.บ่อทอง - ม.3ต.บางเขา  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี 19 

16.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   20 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.66 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.76 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.84 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.02 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 9.08 

ภาพรวม 8.78 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  3 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  70  คน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้) 
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โครงการ จ านวน (คน) 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชพีตามแนวทางประชารัฐ อบจ.ปตัตานี 30 
2.โครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 20 
3.โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข
ของประชาชน 

20 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.81 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.31 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.30 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.28 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.81 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.63 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.71 

ภาพรวม 8.56 
(จากการสุม่ตัวอย่าง  จ านวน  3 โครงการ  ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น  62  คน  แยกรายละเอียดได้ดังนี้) 
 

โครงการ จ านวน (คน) 
1.โครงการรอมฎอนมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนศาสนปูถัมภ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดปัตตาน ี

17 

2.โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจนัทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี (เพื่อการรับเสด็จ) 20 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี 25 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข  
-ไม่มี- 

 
 

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



 
 
 
 

    ส่วนที่ 5  
- สรุปผลจำกกำรติดตำมฯ รำยโครงกำร 

 - สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำมฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ  จ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำมจ ำนวน 92 
โครงกำร จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 92 โครงกำร 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1. โครงการก าจัดปลวก งบประมาณตั้งไว้  100 ,000.- บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย 
85,600.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพื่อรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ ปกป้องและก ำจัดปลวก แมลงบริเวณอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และอำคำรกอง
กิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ  100,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 100,000.-บำท  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อจ้ำงเหมำก ำจัดปลวกอำคำรส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี และอำคำรกองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อก ำจัด
ปลวกและแมลงสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น จำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลที่ได้รับคือ อำคำรส ำนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และอำคำรกองกิจกำรสภำฯ  ได้รับกำรก ำจัดปลวกท ำให้อำคำรคงทน  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ   
  -ควรจัดโครงกำรต่อเนื่อง 
 
  2. โครงการจัดจ้างท าผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณตั้งไว้ 195 ,000.- บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย  184,250.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรจัดงำนรัฐพิธี กำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีส ำเร็จลุล่วง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)ก ำหนดไว้ในปี2561 
งบประมำณ 195,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน195,000.-บำท  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) 

เป ็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดจ้ำงท ำผ้ำระบำยและผ้ำม่ำน พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน1 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  
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 จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ และกำรจัดงำนรัฐพิธี  กำร
เตรียมกำรรับเสด็จฯ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลท่ีได้รับคือ หอประชุม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เกิดควำมสวยงำมสำมำรถจัดงำนรัฐพิธี  และรองรับกำรจัดกำรประชุมได้ส ำเร็จ
ลุล่วงกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเกิดควำมคล่องตัวมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ   

- เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรรับเสด็จ ฯ  ได้อย่ำงสมพระเกียรติ  
 

3.โครงการจัดซื้อโต๊ะเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร งบประมาณต้ังไว้  7,200.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  4,800.- บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมี เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ รองรับกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีให้ส ำเร็จลุล่วง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี 2)ก ำหนดไว้ใน
ปี 2561 งบประมำณ 7,200.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่) 
จ ำนวนเงิน 7,200.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
(ครั้งท่ี 2) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้อโต๊ะเตรียมกำรรับเสด็จสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ โดยจัดซื้อโต๊ะข้ำงโซฟำ จ ำนวน 2 ตัว ขนำด 60x60x45 เซนติเมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
กำรปฏิบั ติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว กำรแสดงถึงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  รองรับกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้น จำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลท่ีได้รับ  คือ  กำรเตรียมสถำนท่ีรับเสด็จได้ส ำเร็จลุล่วงสำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ   

- เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรรับเสด็จฯ ได้อย่ำงสมพระเกียรติ   
 
  4.โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรงบ
ประมาณต้ังไว้ 240,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย  240,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรท่ัวไป (00110)และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   
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ซึ่งมี เป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  รองรับกำรเตรียมกำรรับเสด็จฯ  ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีส ำเร็จลุล่วง  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 240,000.- บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต้ังจ่ำยรำยกำร
ใหม่) จ ำนวนเงิน 240,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 -2564) 
เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)    
  เป็นกำรด ำเนินโครงกำรจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร ขนำด 3.50 x 6.00 เมตร  ประกอบด้วย  

1. กรอบรูปไฟเบอร์กลำส  ขนำด 2.20 x3.60เมตร 
2. ติดต้ังตรำสัญญำลักษณ์ 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. ป้ำยทรงพระเจริญไฟเบอร์กลำส ขนำด 0.36 x 2.00 เมตร 
7. พระบรมฉำยำลักษณ์ ขนำด 1.44 x2.60 เมตร  
8. โครงเหล็กยึดพื้นที่เพื่อติดต้ังกรอบรูปและฐำนรองทั้ง  2 ด้ำน  
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ

กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรมีควำมคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภำพ และกำรจัดงำนรัฐพิธี  กำร
เตรียมกำรรับเสด็จฯ  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลท่ีได้รับ คือ กำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรเกิดควำมคล่องตัวมีประสิทธิภำพ  เกิดควำมสวยงำมสำมำรถจัดงำนรัฐพิธี  และรองรับ
กำรจัดกำรประชุมได้ส ำเร็จลุล่วง 

 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้
สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ   

- เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรรับเสด็จ ฯ  ได้อย่ำงสมพระเกียรติ   
 
  5.โครงการจัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ งบประมาณตั้งไว้ 5 ,600.-บาท งบประมาณการเบิกจ่าย 
5,600.-บาท    

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 5,600.-บำท  และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 5 ,600.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ขนำด 800 VA  จ ำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมรำคำมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน    
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้เพื่อ
จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น จำกกำร
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีรับ ท ำให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องพบว่ำ กำรปฏิบัติงำนมีควำม
คล่องตัวมำกขึ้น  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ  เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
 
  6.โครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนงบประมาณตั้งไว้  1,830,000.-
บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,771,101.84.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในเดือนรอมฎอน    ให้กับ
มัสยิดในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนีจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 1,500,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 1,830,000.-บำท ท ำใหเ้กินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้ออินทผำลัม จ ำนวน 1,372 ลัง และจัดซื้อโปสเตอร์เพื่อก ำหนดเวลำในกำรถือ
ศีลอด จ ำนวน 60,000 แผ่น เพื่อแจกให้กับมัสยิดเรือนจ ำโรงพยำบำล สถำบันกำรศึกษำ ประชำชนท่ัวไปในพื้นท่ี
จังหวัดปัตตำน ี

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จัดซื้ออินทผำลัมและจัดซื้อโปสเตอร์เพื่อก ำหนดเวลำในกำรถือศีลอดให้กับมัสยิด เรือนจ ำในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น จำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร  ผลท่ีได้รับ กลุ่มเป้ำหมำยรับอินทผำลัมและจัดซื้อ
โปสเตอร์ใช้ประกอบศำสนกิจในเดือนรอมฎอนโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนเพรำะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของภำครัฐ 
กับภำคประชำชน  
 

  7. โครงการจัดซื้อเคร่ืองโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ งบประมาณตั้งไว้3 ,000.-บาท  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย  2,200.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำร
ประสำนงำนจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561งบประมำณ 
3,000.-บำท  และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 3,000.-บำท ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ จ ำนวน1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
และติดต่อรำชกำร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรประสำนงำน  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือกำรติดต่อประสำนงำนสะดวกรวดเร็ว โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำม
พึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ท ำให้กำรปฏิบัติงำนกำรติดต่อประสำนงำนรำชกำรเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 
 

8. โครงจัดการซื้อโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุม งบประมาณตั้งไว้ 76,000.- บาท   
งบประมาณในการเบิกจ่าย  76,000.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนกำรประชุมมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลจำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 76,000.-บำท และน ำไป
ต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 76,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

โครงกำรจัดซื้อเก้ำอี้และโต๊ะประชุม ประกอบด้วย โต๊ะเข้ำมุม  จ ำนวน 1 ตัวโต๊ะแบบตรง  
จ ำนวน  4  ตัว  และเก้ำอี้ประชุม จ ำนวน  16 ตัว  เพื่อใชใ้นกำรประชุมปฏิบัติงำนรำชกำร 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
กำรประชุมเกิดประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ กำร
จัดกำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนกำรประชุมเกิดประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 
 

  9. โครงการจัดซื้อโพเดียม งบประมาณตั้งไว้ 70,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย 70,000.- 
บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรเกิดประสิทธิภำพจำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ70,000.-บำท  และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  70,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อโพเดียมจ ำนวน2  ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรในโอกำส
ต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ 
คือ กำรจัดกิจกรรมและกำรจัดประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรในกำรประชุมเกิดประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
  10.โครงการจัดซื้อเคร่ืองโปรเจคเตอร์และจอรับภาพพร้อมอุปกรณ์งบประมาณตั้งไว้
50,100.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  50,000.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับกำรประชุม  และเพิ่ม
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ50,100.-บำท  และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน
เงิน 50,100.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภำพพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังจ ำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนกำรประชุมและกำรน ำเสนองำน   

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
กำรประชุมเกิดประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ
กำรน ำเสนองำนเกิดประสิทธิภำพ สำมำรถถ่ำยทอดข้อมูลให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทั่วถึง  โดยคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำกำรน ำเสนองำนของอบจ.ปัตตำนี และหน่วยงำนภำยนอกมีประสิทธิภำพมำกขึ้นมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและทันต่อ
เหตุกำรณ์  
 
  11. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงประชุม งบประมาณต้ังไว้  348,000.- บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 348,000.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์เพื่อให้กำรประชุมเกิดประสิทธิภำพ  ท้ังภำยในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี และหน่วยงำนภำยนอกผู้ขอรับกำรบริกำรจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ348,000.-บำทและน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 348,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและไมค์ส ำหรับกำรประชุม จ ำนวน 1 ชุด  พร้อมกำรติดต้ังเพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนกำรประชุม  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อใช้
ในกำรประชุมเกิดประสิทธิภำพ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีหน่วยงำนภำยนอกผู้ขอรับกำรบริกำร 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือท ำให้กำรประชุมเกิดควำมสะดวก
รวดเร็วและเรียบร้อยโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี
ได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้กำรปฏิบัติงำนรำชกำรด้ำนกำรประชุมเกิดประสิทธิภำพเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  12. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ งบประมาณต้ังไว้  4,300.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  
4,300.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
4,300.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 4,300.-
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)
ส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน1ชุด 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นวัตถุประสงค์ก ำหนดไว้ให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิด
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำรผลที่ ได้รับ 
คือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิมพ์เอกสำรรำชกำรเกิดควำมสะดวกและรวดเร็วคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ  เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
13.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณต้ังไว้ 25,800.-บาท  

งบประมาณในการเบิกจ่าย 25,800.- บาท      
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
25,800.-บำท  และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 25,800.-
บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรประมวลผล ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่1 (จอขนำด 19 นิ้ว) 
พร้อมติดตั้งชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM จ ำนวน1 ชุด ส ำหรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ เพื่อให้
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดควำมรวดเร็ว สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่ได้รับ คือ 
กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดควำมรวดเร็ว โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
  14.โครงการจัดงานเนื่องในวันรัฐพิธี และราชพิธี งบประมาณตั้งไว้  300,000.- บาท โอนเพิ่ม 
150,000.-บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย 401,568.45 บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่แ ละ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อร่วมน้อมร ำลึก และสดุดีในพิธีกำรต่ำง ๆ จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  300,000.- บำท โอนเพิ่ม 150,000.- บำท  และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 450,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อจัดงำนเนื่องในวันรัฐพิธี รำชพิธี และสดุดีในพิธีกำรต่ำง ๆ ในรอบปี ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ เพื่อ
เป็นกำรร่วมน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำร
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่ได้รับ คือ บุคลำกรได้มีโอกำสร ำลึกแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้บุคลำกรได้มีโอกำสแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  15.โครงการจัดเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาทโอนเพิ่ม 
200,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 495,013.05 บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนนิกำรเพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบรมวงศำนุวงศ์ เนื่องในโอกำสเสด็จปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 300,000.-บำท โอนเพิ่ม 200,000.-บำท และ
น ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
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งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 500,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดเตรียมกำรรับเสด็จฯ พระบรมวงศำนุวงศ์ เนื่องในโอกำสเสด็จปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำน ีประกอบด้วย 

1.ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ 
  2.ค่ำดอกไม้สด 
  3.ค่ำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่มส ำหรับรับรองคณะฯ 
  4.ค่ำป้ำยไวนิล 
  5.ค่ำเช่ำสถำนที่รับรองคณะฯ  
  6.ค่ำท ำควำมสะอำดหอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ เพื่อ
เป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระมหำกรุณำธิคุณของพระบรมวงศำนุวงศ์ เนื่องใน
โอกำสเสด็จปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

 
  16.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ีงบประมาณต้ังไว้ 30,000.-บาท งบประมาณในการเบกิจ่าย 20,000.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
เพื่อให้บริกำรต่ำง ๆ แก่ประชำชนในพื้นท่ีและและผู้ท่ีสนใจในรูปแบบของกำรสื่อสำรสองทำงให้เกิดประสิทธิภำพ
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 30,000.-บำท และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 30,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เช่น ค่ำเช่ำพื้นท่ีเว็บไซต์  ค่ำโดเมนเนม และค่ำใช้จ่ำยๆ อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และให้บริกำรต่ำง ๆ แก่ประชำชนในพื้นท่ีและผู้ท่ี
สนใจในรูปแบบของกำรสื่อสำรสองทำงให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดเก็บข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ 
ประชำชนได้รับข่ำวสำรและโต้ตอบโดยกำรสื่อสำรสองทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรจัดเก็บข้อมูลของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมำใช้บริกำรและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีควำมทันสมัย 
 

  17.โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  
5,000,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 4,975,013.05 บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนต่ำง ๆ ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ให้ประชำชนได้รับรู้ท่ัวกันจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 6,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 5,000,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ประกอบด้วย  
  1. วำรสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ อบจ.ปัตตำนี  

2. สื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว (ปฏิทินต้ังโต๊ะ, ปฏิทินแขวน) 
3. สื่อประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนกำรทุจริตของ อบจ.ปัตตำนี 
4. ป้ำยไวนิลกิจกรรมรณรงค์ “ล้ำงส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรำนต”์ขนำด 1.80 x 0.80 ม. 

  5. ป้ำยไวนิลโครงกำรจัดเวทีประชำคมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนฯ 
     ขนำด 1.2  x 2.4 ม. 
  6. ป้ำยไวนิลโครงกำรจัดหน่วยบริกำรจังหวัดเคลื่อนท่ีประจ ำปีงบประมำณ 2561  

    ขนำด 0.80 x 1.80 ม. 
7. ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์เรื่องประโยชน์ของไอโอดีน ขนำด 2.4 x 3.6 ม. 
8. ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ท ำเนียบบุคลำกรของส ำนักปลัดฯ ขนำด 1.20 x 0.9 ม. 
9. ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
    มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ในหลวงรัชกำลท่ี 10 ขนำด 1.2 x 2.4 ม. 

  10. ป้ำยไวนิลแสดงควำมยินดีบัณฑิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
     ขนำด 3.0 x 1.5 ม. 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 

เพื่อเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์กิจกรรมงำนต่ำง ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ให้ประชำชนได้รับรู้ทั่ว
กัน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ประชำชนได้รับรู้ข้อมูล
พื้นฐำนต่ำง ๆ ในด้ำนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชนและสำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี ตำมนโยบำยเข้ำใจ  เข้ำถึง  พัฒนำ ในหมู่เยำวชนและประชำชนในจังหวัดปัตตำนี โดยคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะในปัจจุบันกำรประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง 
ท ำให้ประชำชนได้รับข่ำวสำรอย่ำงท่ัวถึง เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงภำครัฐกับภำคประชำชน 
 
  18.โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้กับข้าราชการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ งบประมาณตั้งไว้ 2,000 ,000.-
บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 106,505.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 2,000,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่บุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 3  โครงกำร ดังน้ี 

1.โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกำรพัฒนำจิตของข้ำรำชกำร อบจ.ปัตตำนี  ต้ังแต่
เดือนมีนำคม – กันยำยน 2561  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

2.โครงกำรฝึกอบรม ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ณ 
หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  

3.โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ฯ วันท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้ควำมรู้และเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรให้กับบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีสอดคล้อง
กับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี ได้รับกำรพัฒนำจิตใจและพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะ เกิดส ำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำงสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมำนฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้ำงประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชำชนและประเทศชำติ  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมให้ด ำเนินกำรทุกปี เพรำะสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลำกร  
ไปในทำงที่ดี ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กรในภำพรวม    
 
  19.โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีงบประมาณตั้งไว้ 
300,000.- บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย  36,805.- บาท      
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ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้พัฒนำควำมรู้ต่ำง ๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำน
จ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 500,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 300,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี หลักสูตรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรให้กับลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 2 
โครงกำร ดังน้ี 

1.โครงกำรฝึกอบรม ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันท่ี 3 กรกฎำคม 2561 ณ 
หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  

2.โครงกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ฯ วันท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้พัฒนำควำมรู้ต่ำง ๆ ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี มีศิลปะในกำรท ำงำนเป็นทีม มีควำมสำมัคคีในกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มีใจรักงำนท่ีท ำ
อย่ำงมีพลัง เพื่อสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำ มีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี เพรำะเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน 
   

  20.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 200,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และรู้จักท ำงำนเป็นทีม  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 200 ,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนวีันท่ี 18 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้บุคลำกรสำมำรถน ำหลักคุณธรรม จริยธรรมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต และรู้จักท ำงำนเป็น
ทีม สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและเข้ำใจในกำรพัฒนำจิตท่ีถูกต้องตำม
หลักธรรมศำสนำ สำมำรถน ำหลักธรรมไปประโยชน์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม และน ำไปใช้ในกำร
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ปฏิบัติและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้บุคลำกรปรับเปล่ียนทัศนคติไปในทำงที่ดี 
 
  21.โครงการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนตามโครงการจังหวัดเคล่ือนที่  งบประมาณ
ตั้งไว้ 800,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 699,925.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนและเด็กนักเรียนท่ียำกจนและด้อยโอกำส มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้บริหำรสำมำรถพบปะเย่ียมเยียนรำษฏรและเด็กนักเรียนในพื้นท่ีอย่ำงใกล้ชิด จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 800,000.-บำทและน ำไป
ต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 800 ,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์กำรเรียน ถุง
ยังชีพ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ไ ด้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้ประชำชนและเด็กท่ีด้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิตท่ีดี และเพื่อให้ผู้บริหำรได้มีโอกำสพบปะประชำชนอย่ำง
ใกล้ชิด  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ประชำชนได้มีโอกำส
พบปะกับภำครัฐสำมำรถน ำเสนอปัญหำควำมต้องกำรท่ีแท้จริง โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  -ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี สำมำรถช่วยเหลือประชำชนให้มีวัสดุและอุปกรณ์ในกำรด ำรง 
ชีวิตได้ในระดับหน่ึง 
  22.โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดปัตตานี  
งบประมาณต้ังไว้ 100,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 91,780.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิกำร ตลอดถึงให้ควำมรู้แก่
ผู้ดูแลคนพิกำรให้สำมำรถช่วยเหลือคนพิกำรได้ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 350 ,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 100,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 
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เป็นโครงกำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
ประจ ำอ ำเภอ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และผู้ดูแลคนพิกำรจ ำนวน 56 คนระหว่ำงวันท่ี 13-14 เดือน
กันยำยน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิกำร ตลอดถึงให้ควำมรู้แก่ผู้ดูแลคนพิกำรให้สำมำรถช่วยเหลือคนพิกำรได้
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ คนพิกำรได้รับกำรบริกำรด้ำน
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพท่ีจ ำเป็นตรงกับควำมต้องกำร และผู้ดูแลคนพิกำรได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในสิทธิประโยชน์
จำกกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องและสำมำรถฟื้นฟูคนพิกำรในเบื้องต้นได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี เพรำะท ำให้ผู้พิกำรเกิดขวัญและก ำลังใจในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ 
 
  23.โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้ง
ไว้ 100,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 92,015.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์  (002300) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสงเครำะห์แก่คนพิกำร เด็กก ำพร้ำ และผู้ด้อยโอกำส ให้
ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงคนปกติท่ัวไป จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้
ในปี 2561 งบประมำณ 200,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561จ ำนวนเงิน 100,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมกำรสำนตะกร้ำด้วยเส้นพลำสติก พร้อมกำรบรรยำยเรื่องสิทธิสวัสดิกำร
และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิกำร ให้แก่ ผู้ดูแลคนพิกำรทุกประเภท ในอ ำเภอมำยอ(ท้ังชำยและหญิง) จ ำนวน 
30 คน ระหว่ำงวันท่ี 18–19 สิงหำคม 2561 ณ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดปัตตำนี หน่วยบริกำรมำยอ อ ำเภอมำ
ยอ จังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อพัฒนำศักยภำพคนพิกำร เด็กก ำพร้ำ และผู้ด้อยโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้และด ำรงชีวิตได้ด้วยกำรพึ่งพำตนเอง
ไม่เป็นภำระหรือสร้ำงปัญหำแก่สังคม  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ี
ได้รับ คือ เกิดควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัว และเด็กก ำพร้ำและผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรกำรพัฒนำศักยภำพ 
มีรำยได้และพึ่งพำตนเองได้ไม่เป็นภำระต่อครอบครัวหรือปัญหำสังคม  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ช่วยแก้ปัญหำสังคม 
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  24.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้ง
ไว้ 200,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 184,990.- บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้คนหูหนวกได้มีควำมรู้ประกอบอำชีพและช่วยเหลือ
ตนเองได้ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่อสำรกับคนหูหนวกด้วยกันและบุคคลท่ัวไปได้จำกกำรก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 200,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำทักษะทำงภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ส ำหรับคน
หูหนวกท่ีไม่รู้หนังสือจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 33 คน ระหว่ำงวันท่ี 10 – 13 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุม 
ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดปัตตำนี ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี  

 จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้คนหูหนวกได้มีควำมรู้ประกอบอำชีพและช่วยเหลือตนเองได้ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่อสำร
กับคนหูหนวกด้วยกันและบุคคลท่ัวไปได้ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ี
ได้รับ คือ คนหูหนวกสำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ และช่วยเหลือตนเองได้ สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มหรือประเภท
เดียวกันได้เข้ำใจ และมีควำมมั่นใจในกำรท่ีจะออกไปสู่สังคมได้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
   - ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่กลุ่มคนพิกำรทำงได้ยิน ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สำมำรถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและไม่เป็นภำระให้กับสังคม 
   - ควรมีกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรพัฒนำค ำศัพท์ และประโยคใน
กำรสื่อสำรค ำศัพท์ใหม่ ๆ ทันยุค ทันสมัย 
 
  25.โครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี งบประมาณ
ตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจา่ย  286,010.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ 
และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมพัฒนำจิตใจและพลำนำมัยท่ีดี และเสริมสร้ำง
ทักษะในกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนด
ไว้ในปี 2561 งบประมำณ 300,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561จ ำนวนเงิน 300,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงสุขภำพและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในจังหวัดปัตตำนีเรื่อง 
ศิลปะแห่งกำรสร้ำงชีวิตท่ีมีควำมสุขและสงบ ให้แก่ผู้สูงอำยุจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 320 คน เมื่อวันท่ี 28 เดือน 
สิงหำคม  พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ทปัตตำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำจิตใจและพลำนำมัยท่ีดีและเสริมสร้ำงทักษะในกำรดูแลสุขภำพร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ  
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ  ผู้สูงอำยุมีสุขภำพอนำมัยและ
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ได้เข้ำถึงและรับบริกำรทำงกำรแพทย์ได้เป็นอย่ำงดี  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เป็นกำรพัฒนำจิตใจ และเสริมทักษะในกำรดูแลตนเองของผู้สูงอำยุ 
 
  26.โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และ TO BE NUMER ONE 
งบประมาณต้ังไว้ 100,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 99,703.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ 
และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และห่ำงไกลยำ
เสพติด โดยใช้ดนตรีเป็นตัวหลัก เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรเล่นดนตรีของเยำวชนในจังหวัดปัตตำนีจำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 300,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 100,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมให้แก่ควำมรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
ระหว่ำงวันท่ี 16 – 17 กันยำยน 2561 ณ หอประชุมสถำนสงเครำะห์เด็กปัตตำนี บ้ำนปำกน้ ำ ต ำบลรูสะมิแล  อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปัตตำนี ดังนี้  
  1.นักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 2  จ ำนวน 35 คน 
  2.นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – 5  จ ำนวน 25 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้มี ควำมรู้ถึงพิษภัยและห่ำงไกลจำกยำเสพติด  
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ เยำวชนได้รับรู้และรับทรำบถึง
ปัญหำและพิษภัยของยำเสพติด มีผู้น ำเยำวชนในกำรต่อต้ำนป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด และเยำวชนมี
ทักษะทำงกำรคิดสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพื่อให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด โดยคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำ
มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
   - ควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นโครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดของ
เยำวชน 
 
 



61 
 
  27.โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี งบประมาณต้ังไว้ 108,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  99,000.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนผู้ ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และ
เกิดควำมพึงพอใจในกำรมำรับบริกำร และบริเวณอำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี มีควำมสะอำด 
สวยงำม และเป็นระเบียบ เรียบร้อย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม ครั้ง
ท่ี 1 ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 108,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 108,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรบริเวณองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำน ี

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้ประชำชนผู้มำใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว และเกิดควำมพึงพอใจในกำรมำรับบริกำร และบริเวณ
อำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี มีควำมสะอำด สวยงำม และเป็นระเบียบ เรียบร้อย สอดคล้องกับควำม
เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ บริเวณอำคำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี มี
ควำมสะอำด สวยงำม เป็นระเบียบร้อย โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดบรรยำกำศของกำรปฏิบัติงำนที่ดี 
 
  28.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้เพื่อส่งเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เข้ ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ งบประมาณต้ังไว้ 120,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,000.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (00410) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ี น่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสงเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้ป่วยท่ียำกไร้ท่ี
เข้ำรักษำพยำบำล ณ สถำนพยำบำลของรัฐจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 120,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 120,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 

เป็นโครงกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ป่วยท่ียำกไร้ ท่ีมีสัญชำติไทย และมีภูมิล ำเนำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรักษำ ณ โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์จ ำนวน 1 รำย คือ 
นำงสำวอัสมะห์  สิเดะ 

 จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อสงเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับผู้ป่ วยท่ียำกไร้ท่ีเข้ำรักษำพยำบำล ณ สถำนพยำบำลของรัฐ  
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ผู้ป่วยยำกไร้ ได้รับกำรสงเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปเข้ำรับกำรรักษำ และมีคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพร่ำงกำยท่ีดีขึ้น โดยคณะกรรมกำร
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ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับผู้ยำกไร้ 
 

กองกิจการสภาฯ 
  29.โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีงบประมาณตั้งไว้ 
1,000,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  483,526.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนกำรเมืองเศรษฐกิจและด้ำน
สังคม วัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1 ,000,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้น ำท้องถิ่นในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชุมชนพร้อมทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ จังหวัดเพชรบุรี  และ
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันท่ี 10 - 16 พฤษภำคม 2561 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้น ำท้องถิ่น  ด้ำนกำรเมือง  เศรษฐกิจและด้ำนสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับควำม
เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
และกำรด ำรงชีวิตชีวิตบนพื้นฐำนของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนมุสลิมสร้ำงควำมเป็นเอกภำพในเรื่องควำมเชื่อ
ของวิถีมุสลิมสำมำรถน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนเพรำะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของภำครัฐ 
กับภำคประชำชน สร้ำงควำมสำมัคคี ลดควำมขัดแย้ง  
 

  30.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถ่ินกับบทบาทสภาท้องถ่ินยุคใหม่ใน
การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 25,365.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบกระบวนกำรและขั้นตอน
เกี่ยวกับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 200,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 50,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 
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เป็นโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรประชุมสภำให้แก่ผู้น ำ
ท้องถิ่นในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและด้ำนสังคมและวัฒนธรรม กำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชุมชน แก่
ผู้บริหำรท้องถิ่น ประธำนสภำ อบจ. รองประธำน สภำ อบจ.  สมำชิกสภำ อบจ. และหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัด 
อบจ.ปัตตำนี จ ำนวน 46 คน เมื่อวันท่ี 13 กันยำยน 2561 ณ ห้องขวัญจุฑำ  โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี  
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ทรำบกระบวนกำรและขั้นตอนเกี่ยวกับกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือ ผู้เข้ำร่วมอบรม ได้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำทตำมอ ำนำจหน้ำท่ี ลดข้อผิดพลำดและเพิ่มประสิทธิภำพให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  -  ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   
 
  31.โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัล-กุรอาน ตามแนวกีรอาตี งบประมาณตั้งไว้ 
600,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 563,095.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม 
ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนอัล-กุรอำนตำมแนวกีรออำตี สำมำรถ
อ่ำนอัล-กุรอำนตำมแนวกีรออำตีได้ และสำมำรถถ่ำยทอดให้เยำวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,000,000.-บำทและน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 600,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมครูผู้สอนอ่ำนอัล-กุรอำน ตำมแนวกีรอำตี จ ำนวน 115 คน ระหว่ำงวันท่ี 5 
– 9 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนอัล-กุรอำนสำมำรถอ่ำนอัล-กุรอำนตำมแนวกีรออำตีได้ และสำมำรถถ่ำยทอดให้เยำวชนรุ่น
หลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อไปได้ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือผู้
เข้ำรับกำรอบรมได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรอ่ำนอัล-กุรอำน ตำมแนวกีรอำตีได้อย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้น สำมำรถเพิ่ม
จ ำนวนครูผู้สอนกำรอ่ำนอัล-กุรอำน แก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูผู้สอนกำรอ่ำนอัล-กุรอำนตำมแนวกีรออำตี คือโดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำที่ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  -  ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
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กองแผนและงบประมาณ 
  32. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ งบประมาณตั้งไว้ 79 ,200.-บาท   
งบประมาณในการเบิกจ่าย  22,800.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ ่นสี ่ป ี (พ .ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561
งบประมำณ 79,200.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 22,800.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรส ำหรับเครื่องไมโคร  
คอมพิวเตอร์พร้อมแผน CD-ROM ชุดติดต้ัง จ ำนวน1 ชุด  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้เพื่อ
กำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้
ทุกประกำร ผลท่ีได้รับ คือท ำให้กำรปฏิบัติเกิดประสิทธิภำพ และรวดเร็ว โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
33.โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ งบประมาณต้ังไว้ 12,800.-บาท งบประมาณเบิกจ่าย 

2,800.-บาท    
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี

คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 12,800.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 12,800.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ  ขนำด 800 VA  จ ำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตำมคุณลักษณะ
พื้นฐำนตำมรำคำมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน    

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือเพื่อ
จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือ กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบเจ้ำหน้ำท่ีพบว่ำมี
ควำมพึงพอใจในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
 
 
 



65 
 

34. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED งบประมาณต้ังไว้ 31,600.-บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่ายแล้ว 7,900.-บาท    

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 31,600.-บำท  และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 31,600.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LEDจ ำนวน1 เครื่อง จัดซื้อตำมคุณลักษณะพื้นฐำน
ตำมรำคำมำตรฐำนคอมพิวเตอร์ ณ ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน    

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนน้อยลงงำนส ำเร็จเร็วขึ้นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบเจ้ำหน้ำท่ีพบว่ำมีควำมพึงพอใจ 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดควำมสะดวกและมีควำมรวดเร็ว 
  35.โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาล
ถือศีลอดงบประมาณตั้งไว้250,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่ายแล้ว 79,700.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนียุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงเครือข่ำยเสริมสร้ำงควำมรู้บนควำมเข้มแข็งของ
สังคมพหุวัฒนธรรม และกำรมีส่วนร่วมสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึกท่ีดีระหว่ำงภำครัฐ  ภำคเอกชน จำกกำรก ำหนด
ไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ250,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 250,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้น ำท้องท่ี ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำผู้น ำชุมชนผู้แทนภำครัฐ  
ภำคเอกชน  และภำคประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนีในเทศกำลถือศีลอด ในเรื่องตำมนโยบำยรัฐบำล  และนโยบำย
จังหวัด เช่น กำรจัดกำรขยะ   

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ให้กับผู้น ำท้องท่ี ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำชุมชนผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน
ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ 
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทของตนเอง ตลอดจนกำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำท่ีถูกต้องตำม
แนวนโยบำยของรัฐบำลเกิดปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้ประเมินควำมพึงพอใจพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
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  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนเพรำะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของภำครัฐกับ 
ภำคประชำชน  
 
  36. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
198,650.-บาท    

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิชำศำสนำ และแนวทำงท่ีปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง เสริมสร้ำงและพัฒนำจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้ำงสรรค์ มีจิตส ำนึกในกำร
กระท ำควำมดี  รู้สึกกำรให้กำรเสียสละ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้
ในปี 2561 งบประมำณ 2200,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -
2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชำชนและเยำวชนในพื้นท่ี
จังหวัดปัตตำนี (อ ำเภอกะพ้อ) โดยมีวิทยำกรประจ ำกลุ่มในแต่ละด้ำน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 350 คน  

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ฝึกอบรมให้ควำมรู้กับประชำชนและเยำวชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนเพรำะเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของภำครัฐกับภำค
ประชำชน  
  - เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุนเพรำะเยำวชนเป็นวัยท่ีควรปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม    
  37.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 62,050.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อวำงกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
และประสำนแผนพัฒนำ อปท. ในเขตจังหวัดจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนด
ไว้ในปี 2561 งบประมำณ 500,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กำรประสำนแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี แผนด ำเนินงำน โดยกำรจัดท ำประชำคม ท้ัง 12 อ ำเภอ เพื่อรับทรำบสภำพ
ปัญหำ ตำมสัดส่วนทีได้ก ำหนดไว้ตำมระเบียบฯ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี และกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตำนี รวมถึงกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำฯ และกำรติดตำมและประเมินผลให้เห็นเป็นประจักษ์และสำมำรถน ำมำใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำจังหวัดปัตตำนี  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ควรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 
 

กองคลัง 
  38.โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (อุดหนุน) งบประมาณ
ตั้งไว้ 6,000,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย6,000,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รวมถึงกำรเฝ้ำระวัง
ปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี  และส ำหรับกำรตรวจสำรเสพติดของเด็กและเยำวชนและกลุ่มอื่นท่ีอำจ
ใช้สำรเสพติดจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
6,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน  
6,000,000.-บำท งบประมำณท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
    

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรโดยจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับต ำรวจภูธรจั งหวัดปัตตำนี  ด ำเนิน
โครงกำรจัดซื้อชุดตรวจสำรเสพติดในปัสสำวะเพื่อใช้ในภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรในพื้นที่จังหวัดปัตตำนี  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รวมถึงกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนี  และ
ส ำหรับกำรตรวจสำรเสพติดของเด็กและเยำวชนและกลุ่มอื่นท่ีอำจใช้สำรเสพติด ผลท่ีได้รับคือ สำมำรถป้องกันกำร
ติดยำเสพติดของเยำวชน และนักเรียนในสถำนศึกษำได้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดให้มีโครงกำรนี้ทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรท่ีมีประโยชน์สำมำรถป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดให้กับเยำวชนได้ เพรำะในปัจจุบันปัญหำยำเสพติดในเยำวชนเป็นปัญหำทุกภำคส่วนควรหันมำให้
ควำมส ำคัญ 
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  39.โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งบประมาณตั้งไว้ 130,000.-บาท โอนเพิ่ม 12,000.-บาท   
งบประมาณในการเบิกจ่าย 142,000.-บาท      

ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (00110) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
130,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 
130,000.-บำท โอนเพิ่ม 12,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในรำชกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัว เกิดประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกกำรก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ี
ได้รับ คือ กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

-ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคล่องตัวและมีควำมรวดเร็ว 
  40.โครงการจ้างเหมาบริการท าความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผ ู ้โดยสารจังหวัดปัตตานี  
งบประมาณตั้งไว้ 216,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 216,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อควำมสะอำดและมีสภำพแวดล้อมท่ีดีบริเวณสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 216,000.-
บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 216,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และดูแลต้นไม้บริเวณสถำนขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี มีภูมิทัศน์ท่ีดี สะอำด และสวยงำม สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนีมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี เพรำะท ำให้สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี มีควำมสะอำด สวยงำม เกิด
ควำมรู้สึกท่ีดีในกำรเข้ำมำรับบริกำร ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำน ี
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  41.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  
งบประมาณตั้งไว้ 570,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 570,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
ตลอดจนทรัพย์สินของทำงรำชกำรบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 855,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 570,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
ปัตตำนี จ ำนวน 2 คน 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดปัตตำนีสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน ป้องกันกำรเกิดเหตุร้ำยและท ำลำยทรัพย์สิน รวมถึง
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนท่ีมำใช้บริกำรภำยในบริเวณสถำนีขนส่งผู้ โดยสำรจังหวัดปัตตำนี โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เห็นควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกป ี
  42.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวสู่การขับเคล่ือนสังคมสันติสุข(อุดหนุน)
งบประมาณตั้งไว้600,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 586,650.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ี
น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้สตรีมีควำมเข้มแข็งเป็น
ฐำนพลังในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำครอบครัว ชุมชน และสังคม จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 611,600.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 600,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ป(ีพ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรบรรยำยให้ควำมรู้ท่ีสำมำรถน ำไปใช้ชีวิตประจ ำวันอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิถีอิสลำม เดือน
ละ 1 ครั้ง ระหว่ำงเดือนมกรำคม – กันยำยน ณ อำคำรเรียนรวม 19 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี   และ
มีกิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยสมำคมจังหวัดปัตตำนี โดยกำรอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกในชุมชนแต่ละเครือข่ำยระดับ ดังนี้ 
เครือข่ำยสมำคมประจ ำอ ำเภอในเดือนมกรำคม ณ ท่ีท ำกำรเครือข่ำยสมำคมแต่ละอ ำเภอ และเครือข่ำยในชุมชน ระหว่ำง
เดือนเมษำยน – กันยำยน  ณ ท่ีท ำกำรสมำคมสตรีไทยมุสลิมปัตตำนี จ ำนวน 100 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
พัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้สตรีมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนพลังในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำครอบครัว 
ชุมชน และสังคมสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ สำมำรถปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมท่ีและเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมสันติสุขด้วยวิถีอิสลำมและเป็นต้นแบบในกำร
พัฒนำตนเองเพื่อขยำยผลต่อสตรีกลุ่มอื่น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
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ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพรำะสตรีมีบทบำทในแต่ละครอบครัว สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับ
ใช้กับครอบครัว 
 
  43.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี (อุดหนุน)งบประมาณตั้งไว้ 
105,700.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 91,106.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำ
อยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้แกนน ำสตรีมุสลิมมีแนวคิด วิสัยทัศน์ และเจตคติท่ีดีใน
กำรพัฒนำตนเองสู่ภำวะผู้น ำที่ดี เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำครอบครัวและสังคมขยำยผลแก่สตรีกลุ่มอื่นต่อไป จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ105,700.-บำท  และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 105,700.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำสตรีส ำหรับแกนน ำสตรีมุสลิมใน
เครือข่ำยสมำคมสตรีไทยมุสลิมปัตตำนีทุกอ ำเภอในจังหวัดปัตตำนี จ ำนวน 12 อ ำเภอ โดยด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
จ ำนวน 2 กิจกรรม ดังน้ี 

1.กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพแกนน ำสตรี ระหว่ำงวันท่ี 7-9 กรกฎำคม 
2561 ณ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  

 2.กิจกรรมกำรสัมมนำแกนน ำสตรี ระหว่ำงวันท่ี 12-13 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรมปำร์ควิว รี
สอร์ท ปัตตำนี อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
แกนน ำสตรีมุสลิมมีแนวคิด วิสัยทัศน์ และเจตคติท่ีดีในกำรพัฒนำตนเองสู่ภำวะผู้น ำท่ีดี เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำ
ครอบครัวและสังคมขยำยผลแก่สตรีกลุ่มอื่นต่อไปสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร 
ผลท่ีได้รับคือ แกนน ำสตรีมุสลิมในเขตพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนีและแกนน ำสตรีมุสลิมในเครือข่ำยสมำคมสตรีไทย
มุสลิมปัตตำนีของทุกอ ำเภอในจังหวัดปัตตำนี ได้พัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำตนเองให้เป็นท่ียอมรับต่อชุมชน
และสังคม ตลอดจนมีควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภำพและเป็น
ต้นแบบที่ดีในกำรพัฒนำครอบครัวและสังคม ขยำยผลแก่สตรีกลุ่มอื่นๆ ต่อไปโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
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  44.โครงการ Gen Aพลังอ่านเปล่ียนชีวิต:เรียนรู้ร่วมกันที่รูสะมิแลบ้านเรา ปี 2561 
(อุดหนุน)งบประมาณตั้งไว้ 67,200.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 67,200.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ 
และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำให้เกิดสตรีมุสลิมและนักศึกษำท่ีมีจิตอำสำส่งเสริม
กำรอ่ำน และเพื่อพัฒนำเด็กเยำวชนอำยุระหว่ำง 6-15 ปี ท่ีประสบปัญหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่คล่อง จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 67,200.-บำท  และน ำไป
ต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 67 ,200.-บำทไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกนน ำสตรีมุสลิมและนักศึกษำจิตอำสำ เพื่อให้เกิดสตรีมุสลิมและ
นักศึกษำที่มีจิตอำสำส่งเสริมกำรอ่ำน และเพื่อพัฒนำเด็กเยำวชนอำยุระหว่ำง 6-15 ปี ที่ประสบปัญหำอ่ำนไม่ออก 
เขียนไม่คล่อง ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรอ่ำนให้ดีขึ้น ท ำให้เด็กเยำวชนได้มีกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้นมี
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 80 คน ณ มหำวิทยำลัยฟำฏอนีอ ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
เกิดสตรีมุสลิมและนักศึกษำที่มีจิตอำสำส่งเสริมกำรอ่ำนสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลที่ได้รับคือ เด็กเยำวชนอำยุระหว่ำง 6-15 ปี ที่ประสบปัญหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่คล่อง ได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงในด้ำนกำรอ่ำนให้ดีขึ้น ท ำให้เด็กเยำวชนได้มีกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  45.โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์และบุคคลทั่วไป ปีที่12(อุดหนุน)งบประมาณตั้งไว้
250,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 250,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำ
อยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีและกลุ่มสตรีมุสลิมมีควำมเข้ำใจ
ในหลักค ำสอนของศำสนำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 295,500.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
250,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้มุสลิมะฮและบุคคลท่ัวไปในอ ำเภอสำยบุรีเพื่อให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักกำรของอัลอิสลำมท่ีจะปฏิบัติศำสนกิจได้อย่ำงถูกต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม ชุมชน และศำสนำ
อื่น ในวันอำทิตย์ สุดท้ำยของเดือนตลอดปี  จ ำนวน 37 ครั้ง  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 50 คน และภำคกลำงคืน โดยจัด
ทุกวันอังคำรของเดือน จ ำนวน 46 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 30 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
เกิดควำมรักควำมสำมัคคีและกลุ่มสตรีมุสลิมมีควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนของศำสนำสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือมุสลีมะฮและบุคคลท่ัวไปในอ ำเภอสำยบุรี ได้รับควำมรู้คู่คุณธรรม
ถูกต้องตำมหลักอัลอิสลำม มีควำมรักสำมัคคี เข้ำใจเห็นอกเห็นใจในควำมเดือดร้อนของมุสลีมะฮและสังคมมีควำม
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สันติสุขโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
  46.โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตครอบครัวมุสลิมใหม่  (อุดหนุน)งบประมาณตั้งไว้ 70,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 70,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำ
อยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักค ำสอนของอิสลำม
ในทุกมิติ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะกำรบริหำรครอบครัว  

จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
70,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
70,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรบรรยำยและเสวนำทำงวิชำกำรอิสลำม ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 09.00–12.00 น. และวัน
อำทิตย์สุดท้ำยของเดือนจะบรรยำย ณ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 50 คน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักค ำสอนทักษะเกี่ยวกับบริหำรจัดกำรครอบครัว กำรเยียวยำจิตใจ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
แก่ครอบครัวมุสลิมใหม่ เพื่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงคไ์ด้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ในโรงเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้รับอ ำนวยควำมสะดวก โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักค ำสอนศำสนำอิสลำม 
กองช่าง 

  47. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และอาคารกอง
กิจการสภาเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯงบประมาณตั้งไว้ 1,850,000.- บาท งบประมาณการเบิกจ่าย  
1,761,938.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นท่ีมีต่อรัฐ   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงอำคำรให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำดเรียบร้อย สวยงำมสมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกำสเสด็จปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดปัตตำนีจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)   
เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,850,000.-บำท   และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1,850,000.-บำท งบประมำณท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) 
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เป็นกำรปรับปรุงห้องประทับ อำคำรกองกิจกำรสภำฯ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี งำนวำงระบบไฟฟ้ำ งำนฝ้ำเพดำน งำนจัดภูมิทัศน์ และงำนอื่นๆ  ให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำดเรียบร้อยใช้งำนได้และ
สวยงำม  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ปรับปรุงอำคำรให้อยู่ในสภำพท่ีสะอำดเรียบร้อย รองรับกำรรับเสด็จ ผลท่ีได้รับคือ  ห้องประทับและหอประชุม
องค์กำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้รับกำรปรับปรุงใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สวยงำมรองรับ
กำรรับเสด็จอย่ำงสมพระเกียรติโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร ในภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรรับเสด็จฯ ได้อย่ำงสมพระเกียรติ   
 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  48. โครงการคัดเลือกนักเรียนและข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของ 
อปท.ระดับภาคใต้ งบประมาณตั้งไว้ 300,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย 200,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมี
ควำมต่ืนตัวในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอยู่เสมอ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 300,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 200,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของ อปท.ระดับภำคใต้  ครั้งท่ี 14 
ของนักเรียนในสังกัด ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนเขำตูม จ ำนวน 30 รำย โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี  จ ำนวน 40 รำย 
ระหว่ำงวันท่ี 19-22  มิถุนำยน 2561 ณ จังหวัดสงขลำ“สมิหลำวิชำกำร”ระดับภำคใต้ ครั้งท่ี 14 โดยจ่ำยเป็นค่ำ
พำหนะ ค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยงค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีควำมต่ืนตัวในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรอยู่
เสมอ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของโรงเรียน ในสังกัด อบจ.ปัตตำนี  เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้สำมำรถพัฒนำกำรศึกษำ
ให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  

 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีส่งเสริมให้บุคลำกรและนักเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรค้นคว้ำหำ 
ควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเอง 
  - สำมำรถวัดควำมรู้และควำมสำมำรถระดับเด็กได้ในระดับหน่ึง  
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  49.โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
งบประมาณต้ังไว้70,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 69,970.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม และเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมตระหนัก ประพฤติปฏิบัติตำมหลักของศำสนำอิสลำมจำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 70,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 70,000.-บำท งบประมำณท่ีต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่
เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้คุณธรรม
และจริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – มัธยมศึกษำปีท่ี 3    จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ก ำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรม และเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมตระหนักประพฤติปฏิบัติตำมหลักของศำสนำอิสลำม สอดคล้องกับควำม
เป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้ประเมินควำมพึงพอใจ โดยสอบถำมกับผู้เข้ำร่วมโครงกำรและประชำชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำ
มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- โครงกำรนี้เป็นกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเยำวชน 
 

50. โครงการคัดเลือกและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ งบประมาณตั้งไว้ 350,000.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 264,148.80.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด มีทักษะด้ำน
กีฬำมีร่ำงกำยแข็งแรงเกิดควำมร่วมมือร่วมใจมีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่ำงนักเรียนในสังกัด องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561
งบประมำณ 500,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน
350,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรท่ีส่งนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภำคใต้ ครั้งท่ี 35 “เมืองลุงเกมส์” ระหว่ำงวันท่ี 11 – 20 ตุลำคม 2560 และ 
ระดับประเทศ ครั้งท่ี 35 “นครภูเก็ตเกมส”์ ระหว่ำงวันท่ี 1 -10 ธันวำคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต   
  จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัด มีทักษะด้ำนกีฬำมีร่ำงกำยแข็งแรงเกิดควำมร่วมมือร่วมใจมีควำมเป็นน้ ำ
หนึ่งใจเดียวกัน ระหว่ำงนักเรียนในสังกัด อบจ.ปัตตำนี สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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  ความเห็นของคณะท างานฯ  
  - เป็นกำรส่งเสริมให้เด็กนักเรียน มีทักษะด้ำนกำรกีฬำและปฏสิัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงนักเรียน
ด้วยกัน 
  51.โครงการจัดซื้อเคร่ืองยนต์เบนซินอเนกประสงค์งบประมาณต้ังไว้19,000.-บาทงบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 19,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อดูแลสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ก ำหนดไว้ในปี2561 งบประมำณ19,000.-บำท และน ำไปต้ัง
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 19,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้
สูบน้ ำเพื่อระบำยน้ ำบริเวณสนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี   

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จัดซื้อเครื่องยนต์เบนซินอเนกประสงค์ ส ำหรับปรับแต่งสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ไม่มี- 
  52.โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม งบประมาณตั้งไว้ 15,000.-บาทงบประมาณในการ
เบิกจ่าย 15,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรระบำยอำกำศในกำรปฏิบัติงำนและจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  15,000.-
บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 15,000.-บำทไม่
เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อพัดลม ขนำด 24 นิ้ว จ ำนวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อกำร
ระบำยอำกำศในกำรปฏิบัติงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ ผลท่ี
ได้รับคือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับควำมสะดวกสบำยโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับประชำชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดควำมสะดวกสบำยและมีควำมพอใจในกำรร่วมกิจกรรม 
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  53.โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  4,500,000.-
บาท โอนเพิ่ม 410,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 4,888,663.87.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพสตรีมุสลิมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น และมี
โอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561งบประมำณ 4,500,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จ ำนวนเงิน 4,500,000.-บำท โอนเพิ่ม 410,000.-บำท งบประมำณท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  

เป็นโครงกำรจัดฝึกอบรมให้กับแกนน ำสตรีมุสลิม ในวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งท่ี 13 ระหว่ำงวันท่ี 
12-13 พฤษภำคม 2561 โดยกำรอบรมให้ควำมรู้หัวข้อกำรศึกษำสร้ำงสรรค์สังคมสันติสุข และวำกัฟกำรศึกษำ 
กำรแสดงนิทรรศกำรของหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นต้น           
  จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพสตรีมุสลิมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น และมีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ กลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับ
จำกกำรร่วมสัมมนำไปปรับใช้ในครอบครัว อบรมสั่งสอนบุตร เป็นแนวทำงสร้ำงสันติสุขอย่ำงยั่งยืน  โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำร่วมโครงกำรพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรส่งเสริมโครงกำรนี้ทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรท่ีมีประโยชน์ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยมำจำก
หลำยจังหวัดให้เห็นถึงพลังควำมสำมัคคี    

- ส่งเสริมกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงำนภำครัฐกับภำคประชำสังคม  
- ส่งเสริมบทบำทสตรีมุสลิมในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี พร้อมอบรมสั่งสอน  
 
 

 
  54.โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36 ,000BTU งบประมาณตั้งไว้ 196,400.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 196,400.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคมและสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรจัดกิจกรรมและกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยดี  จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 196,400.-บำท  และน ำไป
ต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 196,400.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนำด 36,000 
BTU จ ำนวน 2 เครื่อง ขนำด 40 ,000 BTU จ ำนวน 2 เครื่อง ณ สนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี          
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อกำรจัดกิจกรรม
และกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยดี สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือท ำให้กำรจัดกิจกรรม
เกิดบรรยำกำศท่ีดีและส ำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภำพ  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรปฏิบัติรำชกำร   
  55.โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด งบประมาณต้ังไว้ 96,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 52,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ให้กับนักเรียนจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 งบประมำณ 
200,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
96,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียน
ในสังกัด ในทุกสัปดำห์ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ระหว่ำงเดือนธันวำคม 2560 – เดือนกันยำยน 2561 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้ำนเขำตูม จ ำนวน 38 คน และโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี จ ำนวน 32  คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และเข้ำใจรูปแบบของกำรท ำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะใน
รูปแบบของอิสลำม สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สำธำรณะ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรปฏิบัติรำชกำร   
 
  56.โครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ประจ าปี 2561 
งบประมาณต้ังไว้ 30,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจา่ย 29,900.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีควำมต่ืนตัวในกำร
ค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ และเพื่อให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันคนเก่งในระดับประเทศ 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 100,000.-บำท 
และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 30,000. -บำท ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นโครงกำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 เพื่อเข้ำร่วมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน อปท. ในระดับจังหวัด 
โดยมีนักเรียนสอบผ่ำนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด ในระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 จ ำนวน 3 รำย 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด มีควำมต่ืนตัวในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอสอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนได้พัฒนำตนเองเต็มศักยภำพ โดยสังเกต
จำกคะแนนในแต่ละกลุ่มสำระเพิ่มขึ้นในทุก โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  57.โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างของโรงเรียนในสังกัด งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจา่ย 29,900.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำง
โรงเรียนในสังกัด มีวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบำยในกำรปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 30,000.-บำทและน ำไปต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 30,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรปฐมนิเทศก่อนเปิดภำคเรียนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 84 คน ณ  วันท่ี 7 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องพิมมำดำ 3  โรงแรมปำร์
ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี  อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 

 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำงโรงเรียนในสังกัด มีวิสัยทัศน์ แนวคิด น โยบำยในกำร
ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกันสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนักงำนจ้ำงของโรงเรียนในสังกัด มีแนวคิด
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรและมีทัศนคติ ท่ีดีต่อหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
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  58.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมและโรงเรียนในสังกัด  งบประมาณตั้งไว้ 600,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 256,590.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกรกองกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ และสำมำรถน ำมำพัฒนำจัดกำรบริหำรองค์กรและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำง
ควำมสำมัคคีระหว่ำงกองกำรศึกษำฯ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 350,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 600,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 74 คน  โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

 1.ฝึกอบรม เรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี 1-3 พฤษภำคม 2561  ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติ ต้ังแต่เดือนมิถุนำยน - เดือนกันยำยน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้ำน
เขำตูม 

3.ศึกษำดูงำน ในวันท่ี 19 กรกฎำคม 2561  ณ  โรงเรียนวรพัฒน์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ

พัฒนำบุคลำกรกองกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ใหม่ ๆ และสำมำรถน ำมำ
พัฒนำจัดกำรบริหำรองค์กรและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงกองกำรศึกษำฯ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
เรียนสอนในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  59.โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดห้องน้ า งบประมาณตั้งไว้ 108,000.-บาท งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 108,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำกลำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 108,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จ ำนวนเงิน 108,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ี จ ำนวน 1 รำย ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำ
กลำงจังหวัดปัตตำนี ให้สะอำดและมีสภำพแวดล้อมท่ีดี 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ควำมสะอำดห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น
จำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือห้องน้ ำภำยในสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี มีควำม
สะอำด เรียบร้อยและพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ ผู้มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อ
กำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดต่อเนื่องทุกปี 
 
  60.โครงการตลาดนัดวิชาการ งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย
99,966.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำรและจัดแสดงผลงำนครู
และนักเรียนจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
80,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
100,000.-บำท เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมแสดงผลงำน แสดงควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรอำชีพ และผลงำนท่ี
แสดงถึงภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนของโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดปัตตำน ี

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อจัด
ประกวดแข่งขันทักษะวิชำกำรและจัดแสดงผลงำนครูและนักเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนและครู ได้แสดงควำมสำมำรถ สร้ำงประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม มีกำรพัฒนำสำมำรถพัฒนำผลงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 
 

  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรท่ีควรจัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
 
  61.โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันอารีรายอฮัจย์  งบประมาณตั้งไว้ 600 ,000.-
บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 545,640.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำ
กำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำ
สังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริม สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของ
ท้องถิ่น อีกท้ังเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำอิสลำม 
สร้ำงสำยสัมพันธ์ ควำมสำมัคคี ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชำชน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำ
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ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 600,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน600,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำม
ของท้องถิ่น เป้ำหมำยจ ำนวน 5,000 คน ในวันท่ี 22 สิงหำคม 2561 โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1.พิธีละหมำดร่วมกันอย่ำงพร้อมเพรียง 
2.กำรอ่ำนคุฎบะห์ให้โอวำทหลังละหมำด 
3.กำรเชือดสัตว์กุรบำน 
4.กำรบริจำคทำนแก่เด็กที่มำร่วมกิจกรรม 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้
ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือส่งเสริมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำกิจกรรมในวันส ำคัญทำงศำสนำ
อิสลำม และเปิดโอกำสให้ประชำชน ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำศำสนำ หน่วยงำนภำครัฐ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ถือเป็นกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลต่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรร่วมพัฒนำจังหวัดปัตตำนี
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - จัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  62.โครงการตาดีกาสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 400 ,000.-บาท โอนเพิ่ม 70,000.-บาท
งบประมาณในการเบิกจ่าย 459,600.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติ
อุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอน ผู้บริหำรโรงเรียนตำดีกำในพื้นท่ี 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ได้มีควำมต่ืนตัว ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร กำรกีฬำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 
 
จ ำนวนเงิน 400,000.-บำท โอนเพิ่ม 70,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรตำดีกำสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
1.โครงกำรตำดีกำสัมพันธ์ระดับจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงวันท่ี 21 -22 กรกฎำคม 2561 ณ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดปัตตำนี มีเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม 2,000 คน 
2.โครงกำรเข้ำร่วมแข่งขันมหกรรมตำดีกำสัมพันธ์ 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปี 2561 

ระหว่ำงวันท่ี 1 – 2 กันยำยน 2561 ณ สนำมกีฬำกลำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล โดยส่งตัวแทนเข้ำร่วม
กิจกรรม 272 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
นักเรียนและครูผู้สอน ผู้บริหำรโรงเรียนตำดีกำในพื้นท่ี 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้มีควำมต่ืนตัว ศึกษำค้นคว้ำหำ
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ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร กำรกีฬำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือกลุ่มเป้ำหมำยได้พัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและกำรใช้ภำษำท่ีถูกต้องและน ำมำปรับใช้ในกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น กำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของในพื้นท่ีและในพื้นท่ี 
5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  63.โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการท้องถ่ิน เจ้าภาพระดับกลุ่ม
ภาคใต้  งบประมาณต้ังไว้ 2,000,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,462,127.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ แล ะ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภำคใต้ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,000,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,000,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันท่ี 2-4 กรกฎำคม 2561 ณ โรงแรมปำร์ควิว รีสอร์ท 
ปัตตำน ี

 2.คณะกรรมกำรออกนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ สถำนศึกษำท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย ระหว่ำง
วันท่ี 15-26 กรกฎำคม 2561  

3. ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อสรุปผลกำรนิเทศฯ ระหว่ำงวันท่ี 1-3 สิงหำคม 2561 ณ โรงแรม
ปำร์ควิว รีสอร์ท ปัตตำนี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภำคใต้ สอดคล้องกับควำม
เป็นจริง ที่ เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่ ได้รับคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็น ไปตำมนโยบำย SBMLD โดย
คณะกรรมกำรติดตำม  
และประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
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โรงเรียนบ้านเขาตูม 
  64.โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน งบประมาณต้ังไว้ 20,000.- บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 20,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชน สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำให้เหมำะสม   สอดคล้อง
กับผู้เรียนและท้องถิ่น เข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำหลักสูตรแกนกลำงสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 20,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 20,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น          
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ

พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่น สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้
ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ สถำนศึกษำมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น ครูเกิด
ควำมรู้และควำมเข้ำใจสำมำรถน ำหลักสูตรแกนกลำงสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ไปใช้ใน
สถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกควรจัดท ำ
หลักสูตรท่ีหลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนได้คัดเลือกในกำรเรียน  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดให้มีโครงกำรนี้ทุกปี และควรจัดท ำหลักสูตรท่ีหลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนได้มีทำงเลือก
ในกำรเรียน  
 
  65.โครงการอิสลามเต็มรูปแบบของโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 504 ,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 468,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรศึกษำและนักเรียนมีวุฒิกำรศึกษำทำงอิสลำม จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 504,000.-บำท และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 504,000.-บำทไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  จ ำนวน 12 เดือนๆละ 13,000.-บำทต่อคน 
เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นครูสอนอิสลำมศึกษำ ปฏิบัติงำนต้ังวันจันทร์-วันเสำร์ และหยุดทุกวันอำทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ได้เรียนหลักสูตรอิสลำมเต็มรูปแบบครบตำมหลักสูตรอิสลำมศึกษำ คู่ขนำนระหว่ำง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร 
ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูมเรียนอิสลำมศึกษำ มีคุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตและใช้
หลักสูตรอิสลำมศึกษำไปต่อยอดในกำรศึกษำต่อในชั้นสูงต่อไปโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
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แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  66.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ  งบประมาณตั้งไว้ 5,000.-บาท 
งบประมาณในการเบกิจ่าย 5,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของ
นักเรียนและครู และส่งเสริมให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถทำงวิชำกำร จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 10,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 5,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียนและ
ครูโรงเรียนบ้ำนเขำตูม เพื่อร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรของ อปท. ของหน่วยอื่น ๆ          

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้ำนเขำตูม สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือเด็กได้รับประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำรับกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร นักเรียนและครูมีวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกทักษะในกิจกรรมกำรแข่งขันเพื่อเตรียมก่อนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกและมีข้อเสนอแนะควรเพิ่ม
งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อใช้ในกำรฝึกซ้อมนักเรียนและเตรียมเอกสำรท่ีใช้ในกำรแข่งขัน เน่ืองจำกบำง
กิจกรรมแข่งขันจ ำเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อให้เกิดทักษะ เช่น กิจกรรมวำดภำพระบำยสี กิจกรรมปั้น
ดินน้ ำมัน กิจกรรมโครงกำร เป็นต้น  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรจัดให้มีโครงกำรนี้ทุกปี เพรำะเป็นโครงกำรท่ีมีประโยชน์ส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็ก    
 
  67.โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาลถึงชั้น ป.6 ของนักเรียนโรงเรียน  
บ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 2,049,600.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,867,378.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนระดับอนุบำลถึงชั้น ป.6 ได้มีอำหำรกลำงวันท่ี
ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 5 หมู่ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ  2,049,600.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จ ำนวนเงิน 2,049,600.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำร จัดซื้ออำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กอนุบำล ถึงชั้น ป.6 ของนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนเขำตูม 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
นักเรียนระดับอนุบำลถึงชั้น ป.6 ได้มีอำหำรกลำงวันท่ีถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 5หมู่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง
ท่ีเกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูม ทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน
ถูกหลักโภชนำกำร 5 หมู่โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพรำะท ำให้เด็กนักเรียนได้รับประทำนอำหำรท่ีถูกหลัก
โภชนำกำร 5 หมู่ 
 
  68.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท  งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 100,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสั งคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียน
อย่ำงแท้จริง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ  
100,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
100,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือ สื่ออิเล็คโทรนิกส์ ค่ำวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ส ำหรับพัฒนำ
ห้องสมุด 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดคุณค่ำต่อกำรเรียนอย่ำงแท้จริงสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนมีกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ สนใจกำรอ่ำนและเข้ำใช้ห้องสมุดเพิ่มมำกขึ้น
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมสนับสนุน เป็นแรงจูงใจในกำรหำแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
 
 
  69.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 49,960.- บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อโรงเรียนบ้ำนเขำตูมได้มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษำ
ค้นคว้ำและเป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 50,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 50,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 

เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อสื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและวัสดุอุปกรณ์พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
โรงเรียนบ้ำนเขำตูมได้มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำและเป็นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตสอดคล้อง
กับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนได้เห็นคุณค่ำของแหล่งเรียนรู้และ
สภำพแวดล้อม และรู้จักใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้สร้ำงองค์ควำมรู้ได้ถูกต้องโดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- กำรจัดให้มีสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำมหลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมต้ังใจและสนใจใน
กำรเรียน 
 
  70.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 
15,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 15,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีและดูแลซึ่งกัน
และกัน และเป็นกำรปลูกสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดี ลดและป้องกันปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นจำกภัยยำเสพติดจำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 15,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 15,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมบรรยำยเรื่องโทษภัยของสิ่งเสพติดและจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำ
เสพติด เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1 – 6 ตระหนักถึงโทษภัยของสิ่งเสพติดให้โทษ  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ปลูกสร้ำงจิตส ำนึกลดและป้องกันปัญหำท่ีอำจเกิดขึ้นจำกภัยยำเสพติดสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูมต้ังแต่ระดับชั้นประถมปีท่ี 1 – 6 ทุกคนตระหนัก
ถึงโทษภัยของยำเสพติดโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นกำรณรงค์และชี้ให้เห็นถึงภัยของยำเสพติดให้กับเด็กนักเรียน 
 
  71.โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้ง
ไว้ 124,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 124,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้นักเรียนท่ีบิดำ/มำรดำยำกจน มีเครื่องแบบและ
อุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำรเรียน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 124,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 124,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
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  เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรสนับสนุนปัจจัยในกำรจัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์ส ำหรับใช้ในกำร
เรียนส ำหรับนักเรียนท่ีบิดำ/มำรดำยำกจนจ ำนวน 117 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
มอบปัจจัยในกำรจัดซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์กำรเรียนแก่นักเรียนท่ีบิดำ/มำรดำยำกจน สอดคล้องกับควำมเป็น
จริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนในโรงเรียนบ้ำนเขำตูมท่ียำกจน ได้รับบริกำรช่วยเหลือ
อย่ำงท่ัวถึงทุกคนและเป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- สำมำรถช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีฐำนะยำกจน 
 
  72.โครงการค่าหนังสือ เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้าน เขาตูม งบประมาณตั ้งไว้ 
246,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย  246,000.- บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอย่ำงเพียงพอ จำกกำรก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 246,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 246,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรท่ีด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเรียนสำระ
กำรเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนบ้ำน
เขำตูม 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนอย่ำงเพียงพอ สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร 
ผลที่ ได้รับคือ  นัก เรียน ต้ังแต่ชั้นอนุบำลถึงชั้นประถมศึกษำปีที่  6  มีสื่อกำร เรียนกำรสอนครบถ้วน
ตำมหลักสูตร  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- สื่อกำรเรียนกำรสอนมีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน 
 

  73.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้  149 ,000.-
บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 142,510.- บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 152,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
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ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 149 ,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรสนับสนุนปัจจัยในกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนให้แก่นักเรียน จ ำนวน 421 คน โดย
แยกเป็น นักเรียนชั้นอนุบำล จ ำนวน 102 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 319 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสนับสนุนปัจจัยใน
กำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนมีวัสดุ
และอุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- นักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนและสำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรศึกษำ   

 
  74.โครงการค ่า เค รื ่อ งแบบน ัก เร ียนของโรงเร ียนบ ้าน เขาต ูม  งบประมาณตั ้ง ไว้ 
149,300.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 142,560.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนสวม
ใส่จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 149,300.-
บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 149,300.-บำทไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรสนับสนุนปัจจัยค่ำเครื่องแบบนักเรียน จ ำนวน 421 คน โดยแยกเป็น นักเรียนชั้น
อนุบำล จ ำนวน 102 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำ จ ำนวน 319 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ  ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์
ไว้เพื่อสนับสนุนปัจจัยในกำรจัดซื้อ เครื่อ งแบบนัก เรียน สอดคล้อ งกับควำม เป็นจริง ที่ เ กิดขึ ้น จำก ท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลที่ ได้รับคือ  นัก เรียนโรงเรียนบ้ำนเขำตูมมี เครื่องแบบนักเรียนสวมใส่ทุก
คนโดยคณะกรรมกำร 
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุน เพรำะยังมีนักเรียนท่ีมีฐำนะค่อนข้ำงยำกจน   
 

  75.โครงการค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้ง
ไว้ 202,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 200,120.- บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกำรอยู่ร่วมกันในสังคมและได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์
ตรง จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 202,000.-บำท และน ำไปต้ังใน
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ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 202,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1 –นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 ดังน้ี 

1.ชั้นอนุบำล 1 – 3  ณ สงขลำอควำเรียม  จังหวัดสงขลำ 
2.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  ณ สวนสัตว์สงขลำ  จังหวัดสงขลำ  
3.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2  ณ เที่ยวรอบเมืองปัตตำนี  จังหวัดปัตตำนี 
4.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ณ สถำบันทักษิณคดีศึกษำ จังหวัดสงขลำ 
5.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4  ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยำ จังหวัดสงขลำ 
6.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ.จะนะ  จังหวัดสงขลำ 
7.ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ นำโปแก จังหวัดพัทลุง 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้

นักเรียนได้ฝึกกำรอยู่ร่วมกันในสังคมและได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรอยู่ร่วมกันของนักเรียน 
 

  76.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านเขาตูม งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-
บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 19,960.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำง
ยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่ำของกำรเรียนภำษำไทยจำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 20,000.-บำท  และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 20,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

 
เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยน ำนักเรียนท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมอ่ำนหนังสือ

เพิ่มเติมเพื่อฝึกกำรย่อควำมและกำรอ่ำนจับใจควำม ระหว่ำงวันท่ี 1 มิถุนำยน – กันยำยน 2561  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน 30 คน 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และพัฒนำผลสัมฤทธิ์วิชำภำษำไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตูมให้สูงขึ้นสอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น
และสำมำรถแสดงทักษะด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกหลักกำรและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกหลัก 
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โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 
  77.โครงการอิสลามเต็มรูปแบบของโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี  งบประมาณตั้งไว้336,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 312,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้กำรศึกษำและนักเรียนมีวุฒิกำรศึกษำทำงอิสลำม จำก
กำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 450,000.-บำท และ
น ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 336,000.-บำทไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน  จ ำนวน 12 เดือนๆละ 13,000.-บำทต่อคน เพื่อ
ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นครูสอนอิสลำมศึกษำ ปฏิบัติงำนต้ังวันจันทร์-วันเสำร์ และหยุดทุกวันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี ได้เรียนหลักสูตรอิสลำมเต็มรูปแบบครบตำมหลักสูตรอิสลำมศึกษำ คู่ขนำนระหว่ำง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี เรียนอิสลำมศึกษำ มีคุณธรรมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
และใช้หลักสูตรอิสลำมศึกษำไปต่อยอดในกำรศึกษำต่อในชั้นสูงต่อไป โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีตอบสนองกำรเรียนกำรสอนอิสลำมตำมวิถีชีวิต 
 

  78.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 50,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 3  สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ  
  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย  ตอบสนอง
กับกำรค้นคว้ำของโรงเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 50,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 50,000.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรในกำรจัดท ำสวนสมุนไพรชนิดต่ำง ๆและป้ำยชื่อต้นไม้ภำยในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสมุนไพร            

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ตอบสนองกับกำรค้นคว้ำของโรงเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบและมีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
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มำกขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีดีเกิดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเด็กสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกเหนือในชั้น
เรียน   
 
  79.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน งบประมาณตั้งไว้  97,200.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 79,945.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 97,200.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 97,200.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี เช่น  สมุด  ดินสอ  
ยำงลบ เครื่องมือเรขำคณิต วัสดุเครื่องมืออำชีพ เป็นต้น             

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ
นักเรียนมีวัสดุและอุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมิ นผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- นักเรียนมีอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนและสำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรศึกษำ  

 
  80.โครงการสนับสนุนเคร่ืองแบบนักเรียน งบประมาณตั้งไว้ 97 ,600.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 78,270.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนจำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ97,600.-บำท และน ำไปต้ังใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 97,600.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรในกำรจัดซื้อเครื่องแบบโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี  ระดับอนุบำล – 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3             

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนเพื่อแจกจ่ำยให้กับนักเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนมีเครื่องแบบอย่ำงเพียงพอ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
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ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำร
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นโครงกำรท่ีควรส่งเสริมและสนับสนุน เพรำะยังมีนักเรียนท่ีมีฐำนะค่อนข้ำงยำกจน   
 
  81.โครงการจัดซื้อพัดลมแบบหมุน 360 องศางบประมาณต้ังไว้ 36,000.-บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 36,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี 3 สร้ำงควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
สังคม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นส่งเสริมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
ในโรงเรียน จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
36,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
36,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรจัดซื้อพัดลมแบบหมุน แบบ 360 องศำ จ ำนวน 24  ตัว ส ำหรับติดต้ังใน 
โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในโรงเรียน สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือ กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้รับอ ำนวยควำมสะดวก  โดยคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ไม่มี-  
 
  82. โครงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน งบประมาณต้ังไว้  20,000.-บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 12,800.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและสื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำ
อิสลำมศึกษำ ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงีจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 20,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 20,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 

เป็นโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุก
ระดับชั้น (ต้ังแต่อนุบำล 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3)  

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและสื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำอิสลำมศึกษำ ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือโรงเรียนมีหลักสูตรท่ีตรงกับหลักสูตร
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แกนกลำงศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
 
  83.โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณตั้งไว้ 1,431,200.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
978,672.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวัน ท่ีมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรครบ 5 หมู่ และมีน้ ำด่ืมท่ีสะอำดด่ืมอย่ำงเพียงพอจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ1,71,200.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1,431,200.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรให้นักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงีทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีมีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรครบ 5 หมู่ และมีน้ ำดื่มที่สะอำดด่ืมอย่ำงเพียงพอ  

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรอย่ำงท่ัวถึงสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ นักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงีทุกคนได้รับประทำนอำหำรกลำง
วันท่ีมีคุณภำพอย่ำงเพียงพอเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยและถูกหลักโภชนำกำร โดยคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพรำะท ำให้เด็กนักเรียนได้รับประทำนอำหำรท่ีถูกหลัก
โภชนำกำร 5 หมู่ 

 
  84.โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน งบประมาณตั้งไว้ 169,800.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 78,932.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหนังสือเรียนส ำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบำล 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 169,840.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 169,800.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) 
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เป็นกำรด ำเนินโครงกำรในกำรจัดซื้อหนังสือรำยวิชำพื้นฐำน หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือสำระ
กำรเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำส ำเนำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ส ำหรับ
นักเรียนชั้นอนุบำล 1 – ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
จัดซื้อหนังสือเรียนส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ี
ก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนมีสื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสมและมีเนื้อหำท่ีตรงตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ท ำให้กำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ เด็กสำมำรถคิด วิเครำะห์เองได้ 
 
  85.โครงการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่ วไปของโรงเรียนบ้านตะบิงตี งี  
งบประมาณต้ังไว้ 643,100.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 587,650.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ  
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี   ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นกำรพัฒนำและส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนได้เต็มศักยภำพท่ีหลำกหลำยจำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ643,100.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 643,100.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนท่ัวไปของ
โรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี เช่น ค่ำสื่อ ค่ำวัสดุ ค่ำอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย โครงกำรปรับปรุงบรรยำกำศในห้องเรียน 
โครงกำรนิเทศภำยใน โครงกำรวัดผลประเมินผล โครงกำรส่งเสริมทักษะอำชีพ เป็นต้น 

 
จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อกำรพัฒนำ

และส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภำพท่ีหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือโรงเรียนมี
ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียนได้เต็มศักยภำพท่ีหลำกหลำยโดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ไม่มี-  
 
  86.โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบประมาณตั้งไว้ 147,500.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 134,731.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 
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ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนบ้ำน
ตะบิงตีงีจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
147,590.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
147,500.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำนอกสถำนท่ี ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำล 1–นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 จ ำนวน 212 คน ณ สงขลำอควำเรียม ต ำบลบ่อยำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ  

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ทุก
ประกำร ผลท่ีได้รับคือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรอยู่ร่วมกันของนักเรียน 
  88.โครงการพัฒนาห้องสมุด งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
99,977.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ  
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงบรรยำกำศให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวก
ในกำรใช้งำนห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงีจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนด
ไว้ในปี 2561 งบประมำณ 100,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 100,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อหนังสือวัสดุอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อ
ปรับปรุงบรรยำกำศให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในกำรใช้งำนห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงีสอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือห้องสมุดมีบรรยำกำศท่ีดีขึ้น นักเรียนเข้ำรับบริกำร
ห้องสมุดมำกขึ้น โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- ควรจัดโครงกำรต่อเนื่อง 
 
  89.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย งบประมาณต้ังไว้ 20,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 20,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่ และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ด้วย
กำรอ่ำนเขียนหนังสือภำษำไทย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
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2561 งบประมำณ 20,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวน
เงิน 20,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเป็นค่ำสมนำคุณวิทยำกร และจัดซื้อหนังสือ สื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีท่ี 1 – 3 ของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ด้วยกำรอ่ำนเขียนหนังสือภำษำไทยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ี
เกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกำรอ่ำน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์และ
เห็นคุณค่ำของกำรอ่ำนหนังสือวิชำภำษำไทยมำกขึ้นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพ
รวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำไทยได้อย่ำงถูกหลัก 
 
  90.โครงการรณรงค์ เพื่ อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน งบประมาณตั้ งไว้  15,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 15,000.-บาท  
  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำ กำรศึกษำและสังคมให้มี
คุณภำพ ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี   ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสั งคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่ งมี เป้ำประสงค์ในกำรด ำ เนินกำร เพื ่อ ให้นัก เรียนมีค วำมรู้ค วำม เข้ำ ใจ เกี ่ย วกับ
โทษของสิ่ ง เสพติด  เกิดควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด  มีทักษะในกำรปฏิ เสธ จำกกำร
ก ำ ห น ด ไว้ ใ น แ ผ น พ ัฒ น ำ ท้อ ง ถิ ่น สี ่ป ี  ( พ .ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 4 )  ก ำ ห น ด ไว้ ใ น ปี  2 5 6 1  งบ ป ร ะ ม ำ ณ 
15,000. -บำท  และน ำไปต้ัง  
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 15 ,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมบรรยำยเรื่องกำรป้องกันยำเสพติดในโรงเรียนและกิจกรรมแข่งขันกีฬำ
ต้ำนภัยยำเสพติด โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 – ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพื่อให้
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด เกิดควำมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด มีทักษะใน
กำรปฏิเสธสอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือนักเรียนโรงเรียนบ้ำนตะ
บิงตีงี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและมีทักษะในกำรปฏิเสธ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
   - ควรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปีเพรำะเป็นโครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดของ
เยำวชน 
 
  90.โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา (มุตะวัซซีเฏาะห์)งบ
เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 150,000.-บาท  
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  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ 
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ ำอยู่และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตรอิสลำมศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 150,000.-บำท และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 150,000.-บำทไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและสื่อกำรเรียนกำร
สอนวิชำอิสลำมศึกษำ (มุตะวัซซีเฏำะห์) ของโรงเรียนบ้ำนตะบิงตีงี เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้เพื่อ
จัดซื้อสื่อหลักสูตรอิสลำมศึกษำท่ีเป็นหนังสือเรียนส ำเร็จรูปส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 -3สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นจำกท่ีก ำหนดไว้ทุกประกำร ผลท่ีได้รับคือ มีหนังสือเรียนหลักสูตรอิสลำมศึกษำส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 

- เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนวิชำอิสลำมศึกษำ ให้เกิดควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ จ านวนโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ 
  จ านวน 2  โครงการ  
 
  กองช่าง 
  1.โครงการจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็น ความจุ 120 ลิตร งบประมาณตั้งไว้  85 ,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 85,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและ
สังคมให้มีคุณภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ท่ี 2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำ
อยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน  
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ จัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็น ควำมจุ 120 ลิตร จ ำนวน 
50 ใบจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
200,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 
85,000.-บำท และงบประมำณท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 
   เป็นโครงกำรด ำเนินกำรจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเข็น ควำมจุ 120 ลิตร จ ำนวน 50 ใบ เพื่อบริกำร
จัดเก็บขยะมูลฝอยในอำคำรท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  
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  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  2.โครงการจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ แบบข้อแข็ง  งบประมาณตั้งไว้ 28,500.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 28,500.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (00210) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มี คุณภำพ  
ซึ่ งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี   ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนท่ีน่ำอยู่  และ
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงย่ังยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อใช้ในกำรตัดหญ้ำ ภำยในสนำมกีฬำกลำงจังหวัดปัตตำนี 
ให้อยู่ในสภำพท่ีใช้งำนได้ตลอดเวลำ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 48,000.-บำท  และน ำไปต้ังในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 28,500.-บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำยไหล แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1.5 แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ ำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกำรดูแล ตกแต่งสนำม
หญ้ำภำยในสนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ให้มีสภำพพร้อมใช้งำนตลอดเวลำ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานจ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำม 40 โครงกำรจำก
โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 40 โครงกำร 

กองช่ำง 
  1. โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1 -0036 บ้านบาเลาะ – 
บ้านป่าทุ่ง ต าบลปะเสยะวอ อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี งบประมาณ4,250,000.-บาทงบประมาณในการ
เบิกจ่าย 4,052,427.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำนและขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำรก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 4,250,000.-บำท และน ำไปตั้ง
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 4,250,000.-บำท มีควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม
ตั้งแต่เริ่มด 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 ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบ
ถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  2.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1-0047 บ้านปูแลปูโล๊ะ– บ้านบา
ซาเวาะเซ็ง ต าบลยะรัง จังหวัดปัตตานีงบประมาณที่ตั้งไว้ 2,830,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
2,698,704.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำน และขนส่งผลผลิตทำงเกษตร จำกกำรก ำหนดไว้ใน
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แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 งบประมำณ 2,830,000.-บำท และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 2,830,000.-บำท มีควำมสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) 
  เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ยำว 1,000 เมตร หนำ 
0.04 เมตรไหล่ทำงข้ำงละ 0.00 - 1.00  เมตร 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม
ตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 
  - โครงกำรนี้ก ำหนดรำคำกลำง 2,830,000.- บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร
2,698,704.- บำท ซึ่งใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 131,296.-บำท และควรออก
ตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วนช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบ
ถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ม.1 ต าบลกอล า-บ้านดูซงปาแย ม. 2 ต าบลเมาะมาวี
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,075,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย1,020,009.- 
บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำนและขนส่งผลผลิตทำงเกษตร จำกกำรก ำหนดไว้ใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564)ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,079,000.-บำท และน ำไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน1,075,000.-บำท ต่ ำกว่ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561ก็มีควำม
เหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสีปี(พ.ศ. 2561-
2564) เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว  1,100 เมตร  ลงดินถม 
หนำ 0.2 เมตร หินคลุกหนำ 0.15 เมตร 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ คือ
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
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สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และโครงกำรนี้ ก ำหนดรำคำกลำง 1,075,000.-บำท แต่งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำร 1,020,009.- บำท  ซึ่ง
ใช้งบประมำณต่ ำกว่ำรำคำกลำงที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 54,991.- บำท  
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ก่อนด าเนินการส่งมอบ ควรแจ้งคณะท างานฯ เพ่ือออกติดตาม
ตั้งแต่เริ่มด าเนินการด้วย 

- ควรพัฒนำเส้นทำงถนนให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือควำมสะดวกในกำรสัญจร 
 

 4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสาย บ้านกอแลมิและ ม.6 ต าบลปะกา
ฮารัง อ าเภอเมือง – ต าบลลิปะสะโง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2,297,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย2,123,860.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำง
หมู่บ้ำน 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 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีตสำย ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 700 เมตร 
หนำ 0.03 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15 เมตร  
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  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 ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบ
ถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  5.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกม.6 สายล าหยัง– ทุ่งแรด ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างให้
ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 5 ,721,000.- บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย
5,721,000.-บาท 
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  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำระหว่ำงหมู่บ้ำนและขนส่งผลผลิตทำงเกษตร  จำกกำรก ำหนดไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 5,800,000.-บำท  และน ำไปตั้ง
ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 5,721,000.-บำท ต่ ำกว่ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561ก็มี
ควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

 เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 4,200เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.20
เมตร 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ 
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - ประชำชนสำมำรถสัญจรไปมำและขนส่งผลผลิตทำงเกษตรและเลี้ยงสัตว์   
 
  6.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี – ม.5 
ต าบลดาโต๊ะ อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2 ,866,000.- บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย2,822,099.- บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัยจำกกำรก 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 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15  
เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
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จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 
  7.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3,4,8ต าบลปะกาฮารัง อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,694,000.- บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย 3,535,286.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
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 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี่และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ขนำดกว้ำง 5.50 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ 
0.15 เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 
  8.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 ต าบลคอลอตันหยง– ม.4 ต.ปุโละปุโย อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้3,174,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 3,033,422.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
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งบประมำณ 3,174,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน  3,174,000-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ  0.15  
เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.1 ต าบลยาบี อ าเภอหนองจิก ม.2 ต าบลคลองใหม่ 
อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 2,333,000.-บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย  2,237,845.-
บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,333,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
จ ำนวนเงิน 2,333,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก  ขนำดกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 2,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ  
0.15  เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
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- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำมตั้งแต่เริ่ม
ด ำเนินกำรด้วย 

 
10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคูลึกล าอานเหนือ ม.6ต าบลทรายขาว – ต าบลช้างให้

ตกอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,654,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
1,654,000.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 1,654,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 1,654,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  
ไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก  ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว 1,500  เมตร  ลงหินคลุกหนำ 
0.15  เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 

 
11.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังพรายบัวสวนใน  ม.5  ต าบลทรายขาว – ต าบล

ช้างให้ตก  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานีงบประมาณตั้งไว้ 2 ,330,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย  
2,229,015.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
2,330,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 
2,330,000.- บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรถนนหินคลุก ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15 เมตร  
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้  

เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 

 
12.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสาย ปน  ถ.1–0024  บ้านตะโละ  ต าบลตะ

โละ –บ้านปุลากง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้2,990,000.-บาท  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย2,859,460.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ  เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,990,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,990,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 1.00 
เมตร ยำว260.00 เมตร กว้ำง 6.00 เมตร  ยำว 796.00 เมตร และกว้ำง 5.50 - 6.00 เมตร ยำว 310 เมตร  
หนำ 0.04  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 8,716.00 ตำรำงเมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้  
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
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13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สายหมู่ที่2 ต าบลม่วงเตี้ย  อ าเภอแม่
ลาน–หมูที่ 4ต าบลตาเซะ อ าเภอเมืองจังหวัดยะลา งบประมาณตั้งไว้ 3,380,000.-บาท  งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 2,651,212.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310)และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่4 พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำ
อยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,380,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 3,380,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจรำจรกว้ำง 8.00เมตร ยำว 1,000.00 
เมตร หนำ 0.03  เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดระยะเวลำในกำรเดินทำงได้  
 
14.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ต าบลปาหนัน – ต าบลสาคอบน อ าเภอมายอ  จังหวัด

ปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  5,075,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 4,961,254.-บาท  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 5,075,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 5,075,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกกว้ำง 5.00  เมตร ยำว 3,000.00 เมตร  หินคลุกหนำ 0.15 
เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ.ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
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จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนที่ท ำให้ประชำชนเดินทำงและขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตรได้สะดวก
และรวดเร็ว  

- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป  
 

  15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต พร้อมลานจอดรถบริเวณโรงเก็บ
เครื่องจักรกล อบจ. ปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,174,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,126,425.-
บาท 

 ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรเดินทำงเกิดควำมสะดวก รวดเร็วและกำรเก็บ
รถยนต์และรถอ่ืนๆ และปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 1,174,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จ ำนวนเงิน 1,174,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีตกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 250.00 เมตร และ
ลำดจอดรถแอสฟัสท์ ขนำดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 850 ตำรำงเมตรรำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ.ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพ่ือให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนที่เก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ท ำให้อำคำรกำรเก็บรักษำรถยนต์  เกิดควำมสะดวกและมีควำมปลอดภัย   
- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป  
 

  16.โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก หมู่ที่2,4บ้านบ่อหว้าต าบลปากล่อ  อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี – หมู่ที่ 3 ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณตั้งไว้ 3 ,734,000.-บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 3,734,000.-บาท  

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



109 
 

 
 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,734,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 3,734,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนลงหินคลุกกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 1 ,700.00 เมตร ดินถม 0.40 เมตร 
ลูกรังหนำ 0.20 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15 เมตรรำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้กำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมประชำชนผู้ที่
เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบอำชีพ

ทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และท ำสวนผลไม้  
- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป 
 
17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 6 (มัสยิดอัลมุฟลีฮีน) ต าบลควน  อ าเภอปะนา

เระ–หมู่ที่ 5 ต าบลลางา จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้3 ,794,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  
3,539,597.69.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,794,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 3,539,597.69 บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 1,520.00 เมตร ลงดินถม หนำ 0.30 
เมตร ลูกรังหนำ 0.20 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนที่เก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
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- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรบุกเบิกถนนเส้นนี้ สำมำรถเป็นเส้นทำงลัดสู่ถนนสำยหลัก
และไปประกอบศำสนกิจ 

 
18.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หมู่ที่5 ต าบลบางโกระ–หมู่ที่ 1 ต าบลท่าเรือ  อ าเภอ

โคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  3 ,005,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,896,607.-
บาท 

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,005,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,896,607.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 2,900.00 เมตร ลงหินคลุกหนำ 0.20 
เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- เป็นโครงกำรที่บุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และท ำสวนผลไม้  

- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป 
 
19.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ต าบลรูสะมิแล – เขต

เทศบาลเมืองปัตตานี  (ตอนที่  2)อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 1 ,410,000.-บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,178,000.-บาท  

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

ซ่ึงมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,005,000.- บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,896,607.-บำท มคีวำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ ทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ 
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตสำยกว้ำง 8.50 เมตร ระยะทำง  
200.00 เมตรหนำ 0.04 เมตรหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,700เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผลพบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ไดก้ ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพื่อให้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนที่เก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- ท ำให้ประชำชนเกิดควำมสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะก่อนหน้ำสภำพถนนช ำรุดฤดูฝนน้ ำ
ท่วมขัง 

 
20.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย แยกถนนสามัคคีสาย ข  

เขตเทศบาล ต าบลรูสะมิแล –บ้านจือแรนีบง ต าบลสะบารัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  
1,200,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,143,830.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 1,200,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 1,143,830.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตสำยผิวจรำจรกว้ำง 5.00-6.00 
เมตร ระยะทำง  400.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1 ,700 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ 
อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
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- ท ำให้ประชำชนเกิดควำมสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะก่อนหน้ำสภำพถนนช ำรุด ฤดูฝนน้ ำ
ท่วมขัง  

 
21.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลสะก า–บ้านพอ

เบาะ,บ้าน 
ราวอ ต าบลกระหวะ อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 3 ,683,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 3,420,269.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 3,683,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 3,683,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตสำยผิวจรำจรกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 
1,000.00 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 1,700 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

 
22.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต  หมู่ที่  2 ต าบลคลองมานิง –หมู่ที่ 1 

บ้านท่าราบ (ปอเนาะตาระบาตอ) ต าบลกะมิยอ  อ าเภอเมืองจังหวัดปัตตานีงบประมาณตั้งไว้  2,048,000.-
บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย1,950,707.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,048,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,048,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีตกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 650.00 เมตร หนำ 
0.03 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

 
23.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลวงจันทร์ป่าลาม หมู่ที่ 2 ต าบลทรายขาว – ต าบล

ช้างให้ตก อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  2,205,000.-บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย  
2,205,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,205,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,205,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีตกว้ำง 4.00 เมตร  ยำว  2 ,000.00 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

-เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และท ำสวนผลไม้  

- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป 
 
24.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  สายหมู่ที่ 4 ต าบลคลองใหม่ – หมู่ที่ 2 ต าบลยะรัง 

อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   งบประมาณตั้ งไว้  2 ,027,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  
1,956,737.-บาท  
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ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรคือ เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 2,027,000.-
บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,027,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกยกระดับดินถมหนำเฉลี่ย 1.20-2.00 เมตร กว้ำง 3.00 เมตร 
ยำว  600.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- เป็นโครงกำรที่บุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และผลไม้  

- ควรพัฒนำเป็นถนนลำดยำงแอสฟัสท์ในปีต่อไป 
 
25.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย อบจ.ปน. 4043 แยกทางหลวง

หมายเลข 4061 ต าบลเกาะจันทร์  อ าเภอมายอ – บ้านบ่อม่วง  ต าบลปิยามุมัง  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัด
ปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  2,830,000.-บาทงบประมาณในการเบิกจ่าย 2,730,000.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 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 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงนิงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.50-1.00 
เมตร ระยะทำง1,000.00 เมตร หนำ 0.04เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
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จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ทีเ่กี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

 
26.โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ1-0094 แยกทางหลวง

หมายเลข 4082 - บ้านจาเราะบองอ ต าบลเขาตูม  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 
7,000,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 6,671,082.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 7,000,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 7,000,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงเสริมผิวจรำจร กว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 1.00 เมตร หนำ 
0.045  เมตรยำว 2,894เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร ก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ  ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม
ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 

 
27.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน ถ1 -0094 บ้านเขาวัง   อ าเภอ

มายอ – บ้านปุลากาซิง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 1 ,850,000.-บาท งบประมาณใน
การเบิกจ่าย 1,762,845.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
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งบประมำณ 1,850,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 1,850,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.00 -1.00 
เมตร ระยะทำง 603.00 เมตร หนำ 0.04  เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด 

   
จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 

เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 

 
28.โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย ปน-0067 บ้านกะโผ๊ะ บ้าน

ช้างให้ตก ต าบลโคกโพธิ์  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2 ,130,000.-บาท งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 2,033,035.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(00310)และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ให้ได้มำตรฐำนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำ
อยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,130,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,130,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีตกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 0.00-
1.00 เมตร ระยะทำง 960.00 เมตร  หนำ 0.04 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปั ตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
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29.โครงการบุกเบิกถนนเลียนพรุคอ  สายบ้านคอลี  หมู่ที่ 6 – บ้านตะโละและห์ หมู่ที่ 7 
ต าบลตะโละดือรามัน – หมู่ที่ 6 บ้านกอลอกาปะ– ต าบลกะรุบี  อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้ง
ไว้  4,276,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 4,072,527.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 4,276,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 
จ ำนวนเงิน 4,276,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนเลียนพรุคอกว้ำง 5.00เมตร ยำว3,000.00 เมตร ดินถมหนำ 0.50  
เมตรลูกรัง 0.15 เมตร  รำยละเอียดตำมแบบที่อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

-เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และผลไม้ 

 
30.โครงการถนนหินคลุกสายพงตือเบาะ หมู่ที่ 5 บ้านมือลอ–หมู่ที่ 7 ต าบลปล่องหอย 

อ าเภอกะพ้อ– หมู่ที่ 6 ต าบลปากู  อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้  2 ,900,000.- บาท 
งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,762,437.-บาท  

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 2,900,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 2,900,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรหินคลุกสำยพงตือเบำะกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 1 ,800 เมตร หินคลุกหนำ 0.15 
เมตร  รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  

-เป็นโครงกำรบุกเบิกถนนที่ประชำชนได้รับประโยชน์เพรำะสำมำรถเดินทำงไปประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตร อำชีพท ำสวนยำง และท ำสวนผลไม้  
 

31.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0025 บ้านกระเสาะ – บ้านกูวิง  
อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 7,500,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 7,500,000.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 7,500,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 7,500,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตสำยกว้ำง 6.00 เมตร ยำว 3 ,350.00 เมตร  ดิน
ถมหนำ 0.04 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ.ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปั ตตำนีได้
สอบถำมประชำชนผู้ที่เก่ียวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  - ท ำให้ประชำชนเดินทำงสัญจรไปมำสะดวก 
  32.โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน.ถ1-0027 บ้านดาลอ-
บ้านปาเส  ต าบลมะนังยง อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,600,000.- บาท งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 1,573,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 1กำรเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จำกฐำนเกษตรอุตสำหกรรม ผลผลิตฮำลำล กำรค้ำบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ก ำหนดไว้
ในปี2561 งบประมำณ 1,600,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
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พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1,600,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 
  เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีต ขนำดควำมกว้ำง 6  เมตร หนำ 0.04  
เมตร  ยำว  573  เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ ไว้คือ
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้ 
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  33.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกาหยี  หมู่ที่ 3 ต าบลตะโละดือรามัน อ าเภอกะพ้อ  
จังหวัดปัตตานี - บ้านเชิงเขา ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณที่ตั้งไว้ 
2,500,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,332,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จำกฐำนเกษตรอุตสำหกรรม ผลผลิตฮำลำล กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ก ำหนด
ไว้ในปี2561งบประมำณ 2,500,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 2,500,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่
เกินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 
  เป็นโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 1.00 เมตรหนำ 
0.05เมตร ยำว1,600 เมตร 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  34.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 2  ต าบลน้ าด า – หมู่ที่ 5 
ต าบลปากู อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,550,000. -บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 3,178,000.-บาท 
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  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จำกฐำนเกษตรอุตสำหกรรม ผลผลิตฮำลำล  กำรค้ำ กำรบริกำร และกำรท่องเที่ยว 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ก ำหนดไว้ในปี
2561 งบประมำณ 3,550,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561จ ำนวนเงิน 3,550,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมครั้งที ่1 
  เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลต์คอนกรีต ขนำดควำมกว้ำง 5 เมตร  หนำ 0.04  
เมตร ยำว 1,500 เมตร 
  จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชาชนที่ใช้ถนนในการคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จากที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  35.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน. ถ.-0082 แยกทางหลวงหมายเลข 
4061– บ้านบ่อม่วง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 16 ,690,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 16,368,000.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำชุมชนและ
ท้องถิ่นให้น่ำอยู่และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 
งบประมำณ 16,690,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 16,690,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำทุกประกำร และงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน  ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้ำง 6.00 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 1.00-1.50 
เมตร ระยะทำง 6,077.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร รำยละเอียดตำมแบบที่ อบจ. ก ำหนด   

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  สำมำรถขอผลิตทำงกำรเกษตร 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมประชำชนผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน
โครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
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  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
- ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน

ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบ ควรแจ้งคณะท ำงำนฯ เพ่ือออกติดตำม

ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
 

  36.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางลาดผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ สาย ปน.ถ1-0092  แยก
ทางหลวง หมายเลข 4082 บ้านจาเราะบองอ ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 
5,802,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 5,698,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 
งบประมำณ 5,802,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 5,802,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงผิวจรำจรพำรำแอสฟัสท์ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร  ไหล่ทำง
ข้ำงละ 1.00 เมตรหนำ 0.04 เมตร ยำว 1,130 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่ เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  37.โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน.ถ1-0048 รอบเมือง 
โบราณยะรัง  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,793,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
5,755,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 
งบประมำณ 5,793,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 5,793,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
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งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำงผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 
1.00  เมตรหนำ 0.04 เมตร ยำว 1,645 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให ้
ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้ 
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก
   

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
  38.โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน.ถ1-0078  สายบ้าน
โสร่ง ต าบลเขาตูม อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี – บ้านตลาดเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา งบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 10,090,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 10,029,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 
งบประมำณ 10,090,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 10,090,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรซ่อมสร้ำง/เสริมผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีตขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร หนำ 0.04  
เมตรยำว 4,044 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 

ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  39.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสาย ปน.ถ1-0023 บ้านพงสะตา-บ้าน
ตะโล๊ะ  ต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,843,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 4,788,000.-บาท 
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  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงเมืองสู่นำนำชำติ 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี2561 
งบประมำณ 4,843,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
จ ำนวนเงิน 4,843,000.-บำท มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและงบประมำณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ก็มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบันไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
   
เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัสท์คอนกรีต ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงข้ำงละ 1.00 เมตรหนำ 0.05
เมตร ยำว 1,600 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
 
  40.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ปน.ถ1-00763 บ้านบุเกะ
กุง– บ้านเขาวัง อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานีเงินกู้ กสอ.12,910,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
12,910,000.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (00310) และยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงเสริม
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จำกฐำนเกษตรอุตสำหกรรม ผลผลิตฮำลำล กำรค้ำกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคม มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย จำกกำรกู้เงิน กสอ. 12,910,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561จ ำนวนเงิน 12,910,000.- บำท มีควำมเหมำะสมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
  เป็นโครงกำรเสริมผิวจรำจรลำดยำงแอสฟัสท์คอนกรีต ขนำดควำมกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงข้ำง
ละ 0.50-1.00 เมตรหนำ 0.04 เมตร ยำว 3,350 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้คือ
เพ่ือให้ประชำชนที่ใช้ถนนในกำรคมนำคมมีควำมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น
จำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ  
  - ควรออกตรวจสอบสำยทำงเพ่ือซ่อมแซมบ ำรุงรักษำผิวจรำจรตำมระยะเวลำและซ่อมส่วน
ช ำรุดตลอดสำยเมื่อปรำกฏพบถนนช ำรุดโดยทันที 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจ ำนวนโครงกำรที่ท ำกำรออก
ติดตำมจ ำนวน 16โครงกำรจำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 16 โครงกำร 
 

กองช่าง 
  1.โครงการขุดลอกคลองสาย ม.1, ม.3ต าบลสาคอบน - ต าบลระแว้ง อ าเภอยะรังจังหวัด
ปัตตานีงบประมาณตั้งไว้ 2,150,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,056,110.-บาท 
  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 
4  พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  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 งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 15 เมตร ยำว 2,500เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.50 
เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมิน พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับคือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 

- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อนด ำเนินกำรส่งมอบควรแจ้งคณะท ำงำนฯเพ่ือออกติดตำม
ตั งแต่เริ่มด ำเนินกำรด้วย 
  2.โครงการขุดลอกคลองสาย ม.2 ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก -ม.4 ต าบลท่าเรือ อ าเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2,816,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,688,783.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  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 งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลองขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 8,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 
2.50 เมตร  
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  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี  เพื่อป้องกันกำรตื นเขินและขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  3.โครงการขุดลอกคลองสาย ต าบลกระเสาะ–ต าบลมายอ-ต าบลถนน อ าเภอมายอ  
จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 4,924,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 4,694,324.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 4,924,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 4,924,000.-
บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 20.00เมตร ยำว 5,000เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 
3.50 เมตร  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง  ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  4.โครงการขุดลอกคลอง  สายหมู่ที่ 5 บ้านปุลากาซิง  ต าบลกอล า – หมู่ที่5 ต าบลเมาะ
มาวี  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีงบประมาณตั้งไว้  1,810,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย
1,810,000.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 3,824,000.-
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บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 3,824,000.-
บำท และ 
งบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงินงบประมำณที่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 7,500 เมตร  ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 
2.50 เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำ ในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  5.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านดอนดินเหนือ  หมู่ที่ 4 ต าบลบ่อทอง – หมู่ที่ 7 ต าบล
ท่าเรือ  อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1 ,024,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย
1,024,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่4 พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้น่ำอยู่ และเป็นแหล่งสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  
  ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,024,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 1,024,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 3 ,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 
2.50 เมตร  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
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  6.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านหมู่ที่ 2  ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก– หมู่ที่ 4 ต าบล
ท่าเรืออ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1 ,024,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  
983,271.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,024,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 1,024,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 3 ,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ
2.50 เมตร  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำ ในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย 
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  7.โครงการขุดลอกคลองหมู่ที่  2 บ้านกูแว ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง–ต าบลปานัน– ต าบล
เกาะจันอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 2 ,646,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย
2,525,886.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 2,646,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 2 ,646,000.- 
บำท  และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 7 ,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ
3.00 เมตร  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่



128 
 
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  8.โครงการขุดลอกคลองตุยงบ้านปากาลือซง  ต าบลตุยง–ต าบลบางตาวาอ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 3,087,700.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 2,941,429.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 3,087,700.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 3,087,700.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 6,750 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 
3.50 เมตร  

  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  9.โครงการขุดลอกคลอง  สายหมู่ที่  2 เมาะมาวี ต าบลกอล า–ต าบลกระโดอ าเภอยะรัง – 
ต าบลปาหนัน อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 3,824,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย  
3,649,751.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 3,824,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 3,824,000.-
บำท และงบประมำณท่ีตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง  8.00  
เมตร ยำว 10,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร  
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  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  10.โครงการขุดลอกคลอง สายหมู่ที่ 5 บ้านปุลากาซิง ต าบลกอล า–หมู่ที่ 5 ต าบลเมาะมา
วี  อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 1,903,500.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 
1,819,593.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 3,824,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 3,824,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลองขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร ยำว 10,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ3.00 เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำ ในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้
สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  11.โครงการขุดลอกคลอง สายหมู่ที่2ต าบลไทรทอง–หมู่ที่ 4ต าบลดอนทราย  อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,694,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,690,000.-บาท 

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

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 3,824,000.-
บำท  และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 3,824,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่เกินวงเงิน
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งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 6.00 
เมตร ยำว 6,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ3.50 เมตร  
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือกำรระบำยน  ำเป็นไป
อย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง ผลที่ได้รับ คือ เกษตรกรในพื นที่สำมำรถมีน  ำบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เช่น ท ำ
กำรเกษตร เพำะปลูก เลี ยงสัตว์ และสำมำรถแก้ไขป้องกันปัญหำน  ำท่วมเพรำะสำมำรถระบำยน  ำในช่วงฤดูฝน
ได้อย่ำงคล่องตัว ระบำยน  ำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ป้องกันน  ำท่วมขัง สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่
ก ำหนดไว้ โดย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับ
ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  12.โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ต าบลดอนทราย – หมู่ที่ 4  ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้
แก่น จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,954,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,954,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี  ยุทธศำสตร์
ที่ 2  กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,954,000.-
บำท และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1 ,954,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร ยำว 5,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ3.00 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และ
ก ำจัดของเสียในแหล่งน  ำ ผลที่ได้รับ คือ มีน  ำเพำะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน  ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  13.โครงการขุดลอกคลองบ้านสะตา  หมู่ที่ 3  ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง - หมู่ที่ 2 บ้าน
มะหุด ต าบลปะโดอ าเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,390,000.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 1,390,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 
2กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,390,000.-
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บำท และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 1,390,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร ยำว 3,8000เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และ
ก ำจัดของเสียในแหล่งน  ำ ผลที่ได้รับ คือ มีน  ำเพำะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน  ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  14. โครงการขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ต าบลปะโด – ต าบลเกาะจันอ าเภอมา
ยอจังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้ 1,024,800.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,024,000.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์
ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ  
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,024,000.-
บำท และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 1 ,024,000.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร ยำว 7,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และ
ก ำจัดของเสียในแหล่งน  ำ ผลที่ได้รับ คือ มีน  ำเพำะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน  ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  15.โครงการขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 5 ต าบลบ่อทอง – หมู่ที่ 3 ต าบลบางเขา อ าเภอ
หนองจิก  จังหวัดปัตตานี งบประมาณตั้งไว้ 1,883,500.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 1,883,000.-
บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์
ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรตื นเขินและก ำจัดขยะของเสียในแหล่งน  ำ 
จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 1,998,000.-
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บำท และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 1,883,500.-
บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นโครงกำรขุดลอกคลอง ขนำดกว้ำง 8.00 
เมตร ยำว 5,000 เมตร ควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร  

จำกกำรติดตำมและประเมินผล  พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และ
ก ำจัดของเสียในแหล่งน  ำ ผลที่ได้รับ คือ มีน  ำเพำะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน  ำท่วมในช่วงฤดูฝน 
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เห็นควรบ ำรุงรักษำและขุดลอกเป็นประจ ำทุกๆ ปี เพ่ือป้องกันกำรตื นเขิน และขยะมูลฝอย
ขวำงทำงน  ำ เพ่ือกำรระบำยน  ำในฤดูฝนและเกิดประโยชน์กับประชำชน 
  16.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณตั้งไว้ 60,000.-บาท งบประมาณ
ในการเบิกจ่าย 59,970.-บาท 

ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320) และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์
ที่ 2 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมเบื องต้นแก่เยำวชน จำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั งที่ 1 ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
60,000.-บำท และน ำไปตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวนเงิน 
60,000.-บำท และงบประมำณที่ตั งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไม่เกิน
วงเงินงบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงกำรอบรมเชิงปฏิบติกำรให้ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองปัตตำนี และนักเรียนใน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2561  ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดปัตตำนี โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 107 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี  
  1.กิจกรรมบรรยำยให้ควำมรู้เบื องต้นในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
  2.กิจกรรมเก็บขยะในล ำน  ำคืนควำมสวยงำมสู่สำยน  ำปัตตำนี 
  3.กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลน 
  จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ประเด็นของวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ควำมรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อมเบื องต้นแก่เยำวชน ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้ำรับกำรอบรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม อีกทั ง
ยังเป็นกำรปลูกฝั่งจิตส ำนึกในกำรปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนำคต สอดคล้องกับควำมเป็นจริงที่
เกิดขึ นจำกที่ก ำหนดไว้ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ปัตตำนี  ได้สอบถำมกับประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เป็นโครงกำรที่ควรจัดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกให้เยำวชนร่วมกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน
โครงกำรที่ท ำกำรออกติดตำมจ ำนวน 3 โครงกำร จำกโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 3 โครงกำร 

กองคลัง 
  1.โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
งบประมาณตั้งไว้ 34,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 33,695.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
และสังคมให้มีคุณภำพ  ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมม่ันคงใน
กำรด ำรงชีวิตของประชำชน  สังคม และสร้ำงควำมเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพพัฒนำศักยภำพของ
ประชำชนตำมแนวทำงประชำรัฐ จำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ก ำหนดไว้ในปี 
2561 งบประมำณ 34,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 34,000.-บำท  
ไมเ่กินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ประกอบกำรในกำรประกอบอำชีพตำมแนวทำง
ประชำรัฐ 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือ
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชนตำมแนวทำงประชำรัฐผลที่ได้รับคือ ประชำชนและผู้ประกอบกำร
ได้รับควำมรู้เรื่องกำรประกอบอำชีพตำมแนวนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมตำมแนวนโยบำยรัฐบำลเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี 
 
     กองแผนและงบประมาณ 
  2. โครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ  งบประมาณ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 41,174.- บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ
และเอำชนะควำมยำกจน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 2กำรพัฒนำสังคม 
ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำศำสตร์พระรำชำในกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำมำ
ยกระดับคุณภำพชีวิตและสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน และเพ่ือส่งเสริมกำรท ำงำนบูรณำกำรร่วมกันภำครัฐกับ
ภำคประชำชน และให้ควำมรู้ส่งเสริมและขยำยผลให้กับประชำชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงจำกกำร
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 
50,000.-บำท  และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน 50,000.-บำท ไม่เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมและขยำยผลให้กับประชำชนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่ำงวันที่ 4-5 กรกฎำคม 2561 ณ มัสยิดอำอิสลำม (บ้ำน กรป.) หมู่ที่ 6 ต ำบลป่ำไร่  
อ ำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 63 คน และมีกิจกรรม ดังนี้ 
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1. จัดหำที่ดินว่ำงเปล่ำท ำแปลงเกษตรผสมผสำนและพัฒนำแหล่งน้ ำใช้ประโยชน์ตำมแนวทำง
เกษตรผสมผสำน 
  2. อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรจัดสรรที่ดิน 
และมีควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำอบรม 

จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือ
ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชนตำมแนวทำงประชำรัฐ  ผลที่ได้รับคือ ประชำชนและผู้ประกอบกำร
ได้รับควำมรู้เรื่องกำรประกอบอำชีพตำมแนวนโยบำยที่รัฐบำลก ำหนด  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนีได้สอบถำมกับกลุ่มเป้ำหมำย พบว่ำมีควำมพึง
พอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมตำมแนวนโยบำยรัฐบำลเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี 
  3.โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์
และความสุขของประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 150,000.-บาท งบประมาณในการเบิกจ่าย 8,295.-บาท  

ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) และยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจ
และเอำชนะควำมยำกจน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัดปัตตำนี ยุทธศำสตร์ที่ 2กำรพัฒนำสังคม 
ชุมชนที่น่ำอยู่ และทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้ำประสงค์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสืบสำน 
รักษำต่อยอดสร้ำงสุขปวงประชำพัฒนำพื้นที่ตำมแนวพระรำชด ำริ และเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำ
และขจัดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกกำรก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 5 ก ำหนดไว้ในปี 2561 งบประมำณ 150,000.-บำท และน ำไปตั้งในข้อบัญญัติปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จ ำนวนเงิน 150,000.-บำท ไมเ่กินวงเงินงบประมำณที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) 

เป็นโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม ด้ำนส่งเสริมอำชีพโดย  
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้สั่งกำรให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ด ำเนินกำร และองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ได้มีข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 
2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองกิจกำรสภำฯ 

2. ประชุมคณะท ำงำนของส ำนักงำนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือลงพ้ืนที่ในกำร
ตรวจสอบแผนงำน/โครงกำรพัฒนำชุมชนริมน้ ำ วันที่ 22 มีน ำคม 2561 เวลำ 09.00. – 12.00 น. ณ 
หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำล ำน้ ำกับชีวิตบน
วิถีแห่งควำมพอเพียง เพ่ือประโยชน์และควำมสุขของประชำชนวันที่ 11 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 

4. กำรประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และควำมเป็นมำของโครงกำรจิตอำสำเพ่ือกำรพัฒนำล ำน้ ำ
กับชีวิตบนวิถีแห่งควำมพอเพียง เพ่ือประโยชน์และควำมสุขของประชำชน วันที่ 19 กรกฎำคม 2561 เวลำ 
08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตำนี 
  5.กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนโครงกำรระดับจังหวัด ตำมค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี  
ที่ 177/2561 ลงวันที่ 4 กันยำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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จำกกำรติดตำมและประเมินผล พบว่ำประเด็นของวัตถุประสงค์ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้เพ่ือ
รักษำต่อยอดสร้ำงสุขปวงประชำพัฒนำพื้นที่ตำมแนวพระรำชด ำริ และเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำ
และขจัดควำมเดือดร้อนของประชำชน  ผลที่ได้รับคือ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ต ำบลตุยง  อ ำเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตำนี ได้รับทรำบถึงแนวนโยบำยของรัฐบำลที่มีควำมประสงค์ที่จะสืบสำน รักษำและต่อยอดพัฒนำ
พ้ืนที่ตำมแนวพระรำชด ำริ ในกำรรักษำล ำน้ ำ ล ำคลองเพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์   
  ความเห็นของคณะท างานฯ 
  - เป็นโครงกำรที่ควรส่งเสริมตำมแนวนโยบำยรัฐบำลเพรำะเป็นกำรสำนต่อโครงกำรใน
พระรำชด ำริประชำชนในพื้นที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับล ำคลอง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยวจ านวนโครงการที่ท าการออกติดตาม
จ านวน 3 โครงการจากโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ 

 
กองคลัง 

  1.โครงการวิทยุรอมฎอน มูลนิ ธิ เพื่ อการศึกษาโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี  งบประมาณตั้งไว้  25 ,100.-บาท งบประมาณในการ
เบิกจ่าย 25,100.-บาท 
  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) และยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้าง
ความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคมและสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการคือ เพ่ือจัดรายการวิทยุมุ่งเน้นให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับคุณค่าในเดือนรอมฎอนให้ประชาชนน าหลักปฏิบัติไปตามแนวทางที่ก าหนด ร่วมทั้งรับรู้สถานการณ์
ต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบัน จากการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ก าหนดไว้ในปี 2561 งบประมาณ 25,100.-บาท และน าไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 25,100.-บาท และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงการเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนศาสนูปถัมภ์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตานี เพ่ือจัดรายการวิทยุกระจายเสียงให้กับประชาชนในเดือนรอมฎอนโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
พบว่ามีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 
  2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา (อุดหนุน) งบประมาณตั้งไว้ 3,00 ,000.- บาท  
งบประมาณในการเบิกจ่าย 150,000.-บาท 

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) และยุทธศาสตร์พัฒนาการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี  ยุทธศาสตร์
ที่ 2การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการคือ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาชมรม
กีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก าหนดไว้ใน
ปี 2561 งบประมาณ 4,000,000.-บาท และน าไปตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 2,000,000.-บาท  และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  เป็นโครงการเงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการกีฬา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการพัฒนากีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการ
กีฬา การส่งเสริมกีฬาระดับชุมชนและการบริการชุมชน การส่งเสริมและสร้างนักกีฬาเพ่ือร่วมแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ  และเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคต 
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  จากการติดตามโครงการดังกล่าว  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - เป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก  
 

กองช่าง 
  3.โครงการปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่ งมีหลังคาสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
งบประมาณตั้งไว้ 550,000.-บาท  งบประมาณในการเบิกจ่าย 524,905.-บาท 

ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) และยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน สังคมและสร้างความเชื่อม่ันที่มีต่อรัฐ   

ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาวะสะอาดและสวยงาม 
เพ่ือเตรียมรับเสด็จรัชกาลที่ 10 ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ก าหนดไว้ในปี 2561 งบประมาณ 550,000.-บาท และน าไปตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงิน 550,000.-บาท และงบประมาณ
ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  เป็นโครงการปรับปรุงอาคารอัฒจันทร์ฝั่งมีหลังคาสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดย
ประกอบด้วยงานทาสีอาคารอัฒจันทร์มีหลังคาทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปลี่ยนฝ้าเพดาน และงานซ่อม
หลังคาและเปลี่ยนประตูอลูมิเนียม  
  จากการติดตามโครงการดังกล่าว  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้สอบถามกับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ความคิดเห็นของคณะท างานฯ   
  - สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีเกิดความสวยงามและรองรับการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลในภาพรวม 
***************** 

มิติของตัวชี้วัดผลผลิต  
1.ปริมาณ (Quantity) โครงการที่ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ 2561 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ส่ี (2561 – 2564)  
  เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561จ านวน502 
โครงการและได้ด าเนินการไปแล้ว  154  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  30.67 
2. คุณภาพ(Quality)ของโครงการที่ด าเนินการในปี  2561 แยกประเด็นยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ สามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์โดยการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน 
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมสนับสนุนการควบคุม
โรคติดต่อและการป้องกันยาเสพติด โดยประชาชนมีความพึงใจต่อการด าเนินงาน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน  8.28  คะแนน       
  ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  สามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์โดย ก่อสร้างบุกเบิกถนนระบบการขนส่งและท่าเทียบเรือ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าและก่อสร้าง
ระบบประปารวม ประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไปมา โดยประชาชนมีความพึงใจต่อการ
ด าเนินงาน จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน  8.04  คะแนน       
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์  โดย การส่งเสริมการอนุรักษ์แลฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การขุดลอกคลอง  
และการก่อสร้างปรับปรุง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง  โดยประชาชนมีความ
พึงใจตอ่การด าเนินงาน จากคะแนนเต็ม 10คะแนน ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน  8.02 คะแนน       
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน  สามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  โครงการตามแนวพระราชด าริ และพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการตลาดส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประชาชนมี
ความพึงใจต่อการด าเนินงาน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน  8.78  
คะแนน   
  ยุทธศาสตร์ที่   5 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถ
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์  โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ส่งเสริมและสร้างสนามกีฬา  โดยประชาชนมีความพึงใจต่อการด าเนินงาน จากคะแนนเต็ม 10  
คะแนน  ได้รับความพึงพอใจในภาพรวมได้คะแนน  8.56 คะแนน    
  ยุทธศาสตร์ที่  6ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  ส าหรับยุทธศาสตร์นี้
ไม่ได้ด าเนินโครงการแต่อย่างใด  
3. ค่าใช้จ่าย (Cost)  
  งบประมาณในการเบิกจ่ายในการด าเนินโครงการในไตรมาสที่  1- 4     
4. เวลา (Time) 
  สามารถด าเนินโครงการ ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561  
และมีบางโครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงาน  
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สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

*********** 
จากการประชุมในการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มีประเด็น
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ปัญหาอุปสรรค 
  1.1 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ 
ซึ่งประชาชนมีเวลาจ ากัดต้องเดินทางไปประกอบอาชีพและปฏิบัติภารกิจ  ท าให้ตอบแบบประเมินความพึง
พอใจได้ไม่ครบถ้วนในบางประเด็นต้องมาพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับไม่สมบูรณ์
เท่าท่ีควร 
  1.2 ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการติดตามและ
ประเมินผล ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

1.3 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ควรขอความร่วมมือกับช่าง
ควบคุมงานประจ าแต่ละอ าเภอ เพ่ือด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรแจกแบบประเมินโครงการทันที เพราะ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้รับประโยชน์จากโครงการมีส่วนร่วมรับทราบและรู้เห็นขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
  2.2 การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ตั้งข้อสังเกตว่าใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พิจารณาโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  
4 เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ในปีถัดไป 
  2.3 จากการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาสามปี (2561-2564)ติดตามและ
ประเมินผลมีโครงการบรรจุเป็นจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดสรรอย่างแท้จริง จึงอยากให้
การด าเนินโครงการตามแผนให้มากกว่าเดิม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  2.4 การด าเนิน โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  ควรให้ความส าคัญ ในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดของโครงการให้ทั่วถึงอาทิเช่น ทางโซเชียล
มีเดียหรือผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
  2.5 การด าเนินโครงการควรศึกษาอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริบทในแต่ละพ้ืนที่ว่า ควร
ด าเนินการโครงการลักษณะไหน อย่างไรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนให้มากที่สุด 
  2.6 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
ตั้งข้อสังเกตว่าในการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 ช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายน้อยเกินไป และ
บางยุทธศาสตร์ก็ยังไม่มีการด าเนินการ  

2.7 ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
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3.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
3.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  1) เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

  2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมาก
ขึ้น 

  3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่
ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาจังหวัด  และระเบียบที่เก่ียวข้อง  มาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง 
สถานการณค์ลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย 

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ 

เหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่าย
รายการใหม ่
   

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



 

 

ภำคผนวก 
 

  

 ตัวอย่ำงภำพถ่ำยโครงกำรตำมรำยยุทธศำสตร์ 
   

ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจขององค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมแบบ 
 

    -แบบประเมิน  3/1 

    -แบบประเมิน  3/2 

    -แบบประเมิน  3/3 

     

 

 



 

 

 

 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำกำรศึกษำและสังคมให้มีคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 



1

โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอ่านตามแนวกีรออาตี
งบประมาณ 563,095.- บาท  



2

โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ 27,735.- บาท  



3

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรี (อุดหนุน)
งบประมาณ 105,700.-บาท



4

โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะห์และบุคลากรทั่วไป ปีที่ 12 (อุดหนุน)
งบประมาณ 250,000.-บาท



5

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
โรงเรียนในสังกัด   งบประมาณ 256,590.-บาท



6

โครงการตลาดนัดวิชาการ
งบประมาณ 99,966.-บาท



7

โครงการจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
งบประมาณ 545,640.-บาท



8

โครงการตาดีกาสัมพันธ์
งบประมาณ 459,600.-บาท



 

 

 
 

 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9

โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีตสาย ปน.ถ1-0027 บ.ดาลอ - บ.ปาเส  
ต.มะนังยง  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี งบประมาณ 1,573,000.-บาท



10

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  ม.2  ต.น  าด า - ม.5  ต.ปากู  อ.ทุ่งยางแดง   
จ.ปัตตานี งบประมาณ 3,178,000.-บาท



11

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์สายปน ถ1-0092 แยกทางหลวง
หมายเลข4082-บ้านจาเราะบองอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี งบประมาณ 5,698,000.-บาท



12

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายปน ถ1-0048 รอบเมืองโบราณยะรัง 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี งบประมาณ 5,755,000.-บาท



13

โครงการซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ปน ถ1-0078 สายบ้านโสร่ง 
ต.เขาตูม -อ.ยะรัง จ.ปัตตานี -บ้านตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา งบประมาณ 10,029,000.-บาท



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 

 

 

 

 



14

โครงการขุดลอกคลอง  ม.3 ต.ดอนทราย - ม.4 ต.ไทรทอง  อ.ไม้แก่น  จ.ปัตตานี 
งบประมาณ 1,954,000.-บาท



15

โครงการขุดลอกคลอง  บ.สะตา  ม.3 ต.กอล า อ.ยะรัง - ม.2 ต.มะหุด - ต.ปะโด  อ.มายอ  
จ.ปัตตานี งบประมาณ 1,390,000.-บาท



16

โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.2  บ.มะหุด  ต.ปะโด - ต.เกาะจัน  อ.มายอ  จ.ปัตตานี 
งบประมาณ 1,024,000.-บาท



17

โครงการขุดลอกคลองสาย  ม.5  ต.บ่อทอง - ม.3ต.บางเขา  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
งบประมาณ 1,883,000.-บาท



 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำเศรษฐกิจและเอำชนะควำมยำกจน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18

โครงการน  าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ
งบประมาณ 41,174.-บาท



19

โครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนาล าน  ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพ่ือประโยชน์และ
ความสุขของประชาชน งบประมาณ 8,295.-บาท



20

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ
งบประมาณ 33,695.- บาท  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพถ่ำยโครงกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนำกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและ 

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21

โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี (อุดหนุน)
งบประมาณ 1,500,000.-บาท



22

โครงการวิทยุรอมฏอนมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนศาสนูปถัมภ์
งบประมาณ 25,100.-บาท  



23

ภาพถ่ายลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตามโครงการต่างๆ 



24

ภาพถ่ายลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตามโครงการต่างๆ 



25

ภาพถ่ายลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตามโครงการต่างๆ 



26

ภาพถ่ายลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามความพึงพอใจตามโครงการต่างๆ 



27

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงแบบประเมินฯ 
 

 

 

 

 

 

 



แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1ครั้งหลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

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

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
   
   
   

รวม   
 
 
 
 
 
 
8 
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

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

   

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 

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

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10คะแนน) 

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

รวม  
 

6. ความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
..................................27 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

 

  
 
 

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

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

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

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

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

   

8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
6. ความเห็นเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............ 
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

 
  
    
 

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

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

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

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

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



 
 
 

แบบติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
---------------------------------------------- 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ม.2  ต.น้ าด า – ม.5  ต.ปากู  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี    
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 21ปี  (2)  21 – 31ปี   (3)  32 – 41ปี 
  (4)  42 – 51ปี  (5)  52 – 61ปี   (6)  มากกว่า 61ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

(7)  อื่น ๆ (ระบุ)……….…………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ 
ให้ท่านท าเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................. 

ขอบคุณที่ตอบแบบประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 
ประเด็น 

ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย ปรับปรุง 

1.ประชาชนสามารถขนส่งสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วได้เพียงใด 

     

2.โครงการดังกล่าวท าให้ประชาชนในพืน้ที่และบริเวณใกล้เคียง
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นได้เพียงใด 

     

3.ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากการด าเนินโครงการตรงกับความ
ต้องการเพียงใด 

     

4.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพียงใด 

     

5.โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจในการด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนเส้นทางนี้ มากน้อยเพียงใด 

     



 
 

แบบติดตามและประเมินความพึงพอใจ 
---------------------------------------------- 

โครงการขุดลอกคลองสาย ม.5 ต.บ่อทอง  – ม.3 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
2.  อายุ  (1)  ต่ ากว่า 21ปี  (2)  21 – 31ปี   (3)  32 – 41ปี 
  (4)  42 – 51ปี  (5)  52 – 61ปี   (6)  มากกว่า 61ปี 
3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 

(7)  อื่น ๆ (ระบุ)……….…………………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ 
ให้ท่านท าเครื่องหมาย ในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
ประเด็น 

ความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 

1.ท่านได้รับประโยชน์จากใช้ล าคลองสายนี้มากน้อยเพียงใด      
2.ท่านคิดว่าการขุดคลอกคลองสายนี้ มีความจ าเป็นต่อประชาชนใน
พื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมากนอ้ยเพียงใด 

     

3.ท่านคิดว่าโครงการนี้  สามารถบรรเทาหรือลดปัญหาน้ าท่วมขังที่
อยู่อาศัยและพื้นทีท่างการเกษตรมากน้อยเพียงใด 

     

4.ท่านคิดว่าโครงการดังกลา่ว สง่ผลต่อการใช้น้ าเพื่อการเกษตรใน
หน้าแล้งมากน้อยเพียงใด 

     

5.โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจในการด าเนินการโครงการ
ดังกล่าว มากน้อยเพียงใด 

     

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.................................. 
 

ขอบคุณที่ตอบแบบประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 




