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คํานํา 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ฉบับนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไดจัดทําขึ้น โดยนําขอมูลจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ โดยวิธีการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา การประเมินความพึง

พอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร และ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน, แหลงนํ้า, อาคารอเนกประสงค) โดยการลงพื้นที่ ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผลสัมฤทธิ์ ปญหา ขอบกพรองของการดําเนินงาน 

และนําไปปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาในครั ้งตอไป ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนสื่อถึงประชาชน 

หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในจังหวัดยะลา ใหรับรูถึงการบริหารงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ในปที่ผานมา เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีในการพัฒนาทองถิ่น   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอขอบคุณ

ประชาชนในพื้นที่ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาคม รวมทั้งสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่ใหความรวมมือในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เปนอยางดี และหวังเปน

อยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูที่เกี่ยวของไดนําไปเปนขอมูลในการดําเนินงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชาวจังหวัดยะลาตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ 

ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 

3/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมนิบง ชั้น 2 องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดกําหนดแนวทางการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปน 2 วิธี คือ 

1. วิธีการประเมินตนเอง ใชแบบติดตามฯ 3 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 การประเมินความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

แบบที่ 2 การประเมินความกาวหนาของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

แบบที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร 

2. วิธีการโดยการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน (ถนน แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค) โดย

ใชแบบติดตามฯ แบบที่ 4 ประกอบดวย 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป 2563 โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป 2563 โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า) 

- แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป 2563 โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) 
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สรุปผลการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 ดังนี้ 

1. ผลการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

จําแนกไดดังนี้ 

1.1 โครงการและงบประมาณที่ระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา มีจํานวนทั้งสิ้น 928 โครงการงบประมาณ 2,711,889,777 บาท  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร จํานวนโครงการ 166 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.89 

ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 577,614,657 บาท คิดเปนรอยละ 21.30 ของงบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวนโครงการ 385 โครงการ คิดเปนรอยละ 

41.49 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 1,823,007,550 บาท คิดเปนรอยละ 67.22 ของงบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนโครงการ 132 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 14.22 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 129,228,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.76 ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวนโครงการ 218 

โครงการ คิดเปนรอยละ 23.49 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 114,905,570 บาท คิดเปนรอยละ 4.24 ของ 

งบประมาณทัง้หมด 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การสงเสริมดานการทองเที ่ยวและอัตลักษณ จ ํานวนโครงการ 27 

โครงการ คิดเปนรอยละ 2.91 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 67,134,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.48 ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

1.2 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 

- โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดยะลาจํานวน 928 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 928 โครงการคิดเปนรอยละ 100.00 

- งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที ่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา จํานวน 2,711,889,777 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,711,889,777 บาท คิดเปน 

รอยละ 100.00  

แสดงใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดยะลา ทุกประเด็นยุทธศาสตรรวมกันขับเคลื ่อนการพัฒนาจังหวัดยะลาใหบรรลุวิสัยทัศน 

“คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ทองเที่ยวย่ังยืน” 
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2. ผลการติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา         

เปนการติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมที ่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ที ่นําไปสู

ภาคปฏิบัติ (ดําเนินการจริง) ในป 2563 สรุปได ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดก ําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวม จํานวน 202 โครงการ และนําไปสูภาคปฏิบัติ

จํานวน 121 โครงการ ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร โครงการที่สู ภาคปฏิบัติ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 

81.08 ของจํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ   

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการที่สูภาคปฏิบัติ 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 

39.76 ของจํานวนทั้งสิ้น 83 โครงการ   

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการที่สูภาคปฏิบัติ 18 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 66.67 ของจํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ   

ยุทธศาสตรที ่4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการที่สูภาคปฏิบัติ 35 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43 ของจํานวนทั้งสิ้น 49 โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ โครงการที่สู ภาคปฏิบัติ 5 

โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ  

2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําป 2563 ดังนี ้

(1) ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 121 โครงการ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 60  โครงการ  คิดเปนรอยละ 49.58 

- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 35  โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.93 

- ยังไมไดดําเนินการ จํานวน   6  โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.96 

- ไมดําเนินการ จํานวน 20  โครงการ  คิดเปนรอยละ 16.53 

(2) ผลการเบิกจาย 

- งบประมาณทั้งสิ้น 270,005,950 บาท เบิกจาย 63,836,519.67 บาท  

   คิดเปนรอยละ 23.64 

- งบประมาณคงเหลือ 206,169,430.33 บาท คิดเปนรอยละ 76.36 
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร โดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการบริหารศูนย

เครือขายองคกรสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทอดแบบประเมินความพึงพอใจฯ ใหกับประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ จํานวน 3,250 ตัวอยาง และไดรับกลับ จํานวน 2,986 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 91.87  ผลการประเมินความ  

พึงพอใจสรุปไดดังนี ้

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ มากที่สุด  คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54  

คิดเปนรอยละ 90.80 

3.2 ผลการประเมนิความพึงพอใจรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกร   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63  คิดเปนรอยละ 92.60 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57  คิดเปนรอยละ 91.40 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63  คิดเปนรอยละ 92.60 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55  คิดเปนรอยละ 91.00 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สดุ  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51  คิดเปนรอยละ 90.20 
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4. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป 2563 ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค และถนน)  

โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน 

โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน แหลงนํ้า และอาคารอเนกประสงค) ประกอบดวย 

4.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า) จํานวน 1 โครงการ คือ 

(1) โครงการขุดลอกคลองจือริ (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 - 4 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี ่ย 3.00 เมตร งบประมาณ 3,600,000 บาท โดยวิธี

สุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี ้

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สดุ คาเฉลี่ย (�̅) = 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก 

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.40 คิดเปนรอยละ 88.19 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คดิเปนรอยละ 90.60 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

 

4.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั ้น บานโฉลง หมู ที ่ 1 ตําบลปุโรง         

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร งบประมาณ 2,800,000 บาท โดยวิธีสุม

ตัวอยาง   จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี ้

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 90.00 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 
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(2) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั ้น บานรั ้วตะวัน หมู ที่ 7 ตําบลบุดี      

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร  งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยวิธีสุมตัวอยาง         

จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ     

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 

 

4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ.    

1-0033 สายบานทาสาป ต.ทาสาป - บานคลองทราย ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 

ระยะทางยาว 1.70 กม.ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 13,600 เมตร งบประมาณ 8,821,000 บาท โดย

วิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.48 คิดเปนรอยละ 89.79 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 
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(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกําปน หมูที ่ 1 บานทาสาป – หมูที ่ 6       

บานกําปน ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา – งานถนน กวาง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 11,525 เมตร – งานสะพาน กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 2 แหง  งบประมาณ 12,395,000 บาท 

โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ     

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 
............................................................. 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการปกครองทองถิ่น ไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2498  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวย

แกไขปญหาและใหบริการสาธารณะตาง ๆ แกประชาชนไดอยางทั่วถึง ซึ่งในปจจุบันใชพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2552และในพระราชบัญญัติดังกลาวได

กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น การปกครองทองถิ่นจึงเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแก

ทองถิ่น เพื่อใหสามารถสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางตรงเปาหมาย และเพื่อสงเสริมให

ประชาชนในทองถิ่นไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นดวยตนเอง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 28 ใหผู บริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย   

(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย   

ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที ่แตกตางกันมี

จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตาม

และประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น 

สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนการติดตามผล

ที่ใหความสําคัญในเรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ทีด่ําเนินการหรือไม

ไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา

อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

สรุปความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผล

การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม   ทําให

ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 

จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ปลัด/รองปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาพ

พื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ 

และสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชน 
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วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลว

วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อ

การพัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาซึ่งจะชวยตอบสนอง

ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผล

การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทาง วิธีการที่กําหนดไว และรายงานผลพรอมเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

3. ผู บริหารทองถิ ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาทองถิ่น 

4. ผู บริหารทองถิ ่น เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

5. ผูบริหารทองถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลสามารถใหประโยชนหลายประการดวยกัน คือ 

1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ ่นและการ

ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ

ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดตรงจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุ มคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 

4. ทําใหผู บริหาร สมาชิกสภาฯ ทราบผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจาย

งบประมาณ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทาง วิธีการที่

กําหนดไว และรายงานผลพรอมเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทองถ่ินตอสภาทองถ่ิน 

เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

ทองถ่ินตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ

วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น 



บทท่ี 2 
วิธีการติดตามและประเมนิผล 

…...................................................................... 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 ภายใตแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ไดกําหนดวิธีการติดตามฯ 2 วิธี คือ 

1.1 วิธกีารประเมินตนเอง ประกอบดวย 

(1) การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

จําแนกไดดังนี้ 

(1.1) โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา 

(1.2) โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่   

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 

(2) การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

(2.1) ยุทธศาสตรและโครงการประจําป 2563 

(2.2) ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

(3) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

1.2 วิธีการโดยการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําปงบประมาณ 2562 ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค) 

2. แหลงขอมูลที่ใชในการประเมินผล 

2.1 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อนุมัติประกาศใช เมื่อวันที ่14  มิถุนายน  2562 
2.2 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   5  กันยายน  2562 
2.3 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565)  ประกาศใช  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562 
2.4 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
2.5 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
2.6 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   4   ธันวาคม   2562 
2.7 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   8   มกราคม   2563 
2.8 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
2.9 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
2.10 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
2.11 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่6) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
2.12 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที ่5) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
2.13 แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที ่ 31  สิงหาคม   2563 
2.14 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   แบบประเมินตนเอง ไดแก  

แบบที่ 1 การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

แบบที่ 2 การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

แบบที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา

ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร 

แบบที่ 4 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน 

4. วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บรวมรวมขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการใชจายเงินทุนสํารอง

เงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ  

5. การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย 

 จากเอกสาร หลักฐาน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนการจังหวัดยะลาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

……....................................................................... 



บทท่ี 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป  2563 

……................................................................... 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนการติดตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561-2565) 

เปนการติดตามเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบดวย 

1. การติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จําแนกไดดังนี้ 

1.1 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

จําแนกตามยุทธศาสตรที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลากําหนดไว มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาวายุทธศาสตรนั ้นๆ มีการกระจายของโครงการและ

งบประมาณในแตละยุทธศาสตรเปนอยางไร มีการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยูเฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือไม องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา         

ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใดดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาองคกร 27 110,050,000 36 133,794,000 37 75,354,000 38 213,757,000 28 44,659,657 166 577,614,657 

2. การพัฒนาเศรษฐกจิ 54 225,689,400 125 496,812,400 83 441,646,200 75 303,424,050 48 355,435,500 385 1,823,007,550 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

   ของประชาชน 
25 25,088,000 28 32,830,000 27 24,070,000 26 24,170,000 26 23,070,000 132 129,228,000 

4. การสงเสริมดานการศึกษา  

   ศาสนาและวัฒนธรรม 
40 23,810,000 40 20,360,000 49 29,185,570 48 22,785,000 41 18,765,000 218 114,905,570 

5. การสงเสริมดานการทองเที่ยว 

      และอัตลักษณ 
5 5,750,000 6 7,764,000 6 38,120,000 5 7,750,000 5 7,750,000 27 67,134,000 

รวม 151 390,387,400 235 691,560,400 202 608,375,770 192 571,886,050 148 449,680,157 928 2,711,889,777 
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จากตารางแสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดบรรจุจํานวนโครงการ/กิจกรรมและ

งบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น และเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้ 

1. บรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาทองถิ่นฯ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โดยไดเนนยุทธศาสตร          
การพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 385 โครงการ คิดเปนรอยละ  41.49  รองลงมาคือยุทธศาสตรการ
สงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 218  โครงการ คิดเปนรอยละ 23.49 ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกร จํานวน 166 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.89 และยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวน 
132 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.22  สวนยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณนอยที่สุด จํานวน 
27 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.91 จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 928 โครงการ   

 
2. บรรจุงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยไดเนนยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจมากที่สุด งบประมาณ 1,823,007,550 บาท คิดเปนรอยละ 67.22 รองลงมาคือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกร งบประมาณ 577,614,657 บาท คิดเปนรอยละ 21.30 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
งบประมาณ 129,228,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.76 ยุทธศาสตรการสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณ 114,905,570 บาท คิดเปนรอยละ 4.24 และยุทธศาสตรการสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 
งบประมาณ 67,134,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.48 จากจํานวนงบประมาณ ทั้งสิ้น 2,711,889,777 บาท 

ที่มา : ขอมูล 
1. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)   ประกาศใช เมื่อวันที ่14  มิถุนายน  2562 
2. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที ่  5  กันยายน  2562 
3. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2561 -2565)  ประกาศใช  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562 
4. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
5. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม  ครั้งที ่2) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
6. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่3) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   4   ธนัวาคม   2562 
7. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที ่  8   มกราคม   2563 
8. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (พ.ศ.2561 -2565)  ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
9. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่5) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่   1  มิถุนายน   2563 
10. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2561 -2565)  ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
11. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 6) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
12. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2563 
13. แผนพัฒนาทองถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครัง้ที่ 7) (พ.ศ.2561 -2565) ประกาศใช  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม   2563 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
   ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จําแนกเปนยุทธศาสตร 
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1.2 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดยะลาที่สอดคลองยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา  

     ตารางที่ 2 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จำนวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. การสงเสริมความเขมแข็งของระบบ

การบริหารจัดการการเกษตรและ

อุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาค

การเกษตรที่แขงขันได 

48 195,809,400 110 438,767,400 80 420,146,200 71 276ม824ม050 48 345,335,500 356 1,676,882,550 

2. การเสริมสรางความเขมแข็งของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

วัฒนธรรม และทองเที่ยวชายแดน 
5 5,750,000 6 7,764,000 6 38,120,000 5 7,750,000 5 7,750,000 27 67,134,000 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพ

ของประชาชนตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
35 46,710,000 45 80,035,000 41 44,545,570 39 39ม745ม000 30 22,725,000 190 233,760,570 

4. การระดมภาคีทุกภาคสวนรวม

เสริมสรางยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน 63 142,118,000 74 164,994,000 75 105,564,000 77 247,567,000 65 73,869,657 354 734,112,657 

รวม 151 390,387,400 235 691,560,400 202 608,375,770 192 571,886,050 148 499,680,157 928 2,711,889,777 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลามีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลาจํานวน 881 โครงการ   

    งบประมาณทั้งสิ้น 2,404,298,727 บาท  คิดเปนรอยละ 100.00 
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2. การติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาเปนการ

ติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีผลการดําเนินงานเปน

อยางไรประกอบดวย 

2.1 ยุทธศาสตรและโครงการประจําป 2563 

      องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวม จํานวน 202 โครงการ และนําไปสูภาคปฏิบัติ จํานวน 121 โครงการ   

คิดเปนรอยละ 59.90 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาที่นําไปสูภาคปฏิบัติ 

              ประจําป 2563 

 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ทีบ่รรจุในแผน 

ป 2563 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

ป 2563 

รอยละ 

1. การพัฒนาองคกร 37 30 81.08 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 83 33 39.76 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 27 18 66.67 

4. การสงเสริมดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49 35 71.43 

5. การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 6 5 83.33 

รวม  202 121 59.90 
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2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําป 2563  

ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 

ยุทธศาสตร 

จํานวน  

โครงการ  

ทั้งหมด  

จํานวน

โครงการ 

ที่ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

จํานวน

โครงการ 

ที่อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน

โครงการ 

ที่ยังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวน 

โครงการ 

ที่ไมดาํเนินการ 

 

 

งบประมาณ 

จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ถือจาย เบิกจาย รอยละ 

1. การพัฒนาองคกร  30 100.00 11 36.67 11 36.67 2 6.66 6 20.00 49,746,350.00 9,039,048.67 18.17 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจ 
33 100.00 10 30.30 19 57.58 4 12.12 - - 187,859,000.00 42,660,508.00 22.71 

3. การพัฒนา

คุณภาพชวีิตของ

ประชาชน 

18 100.00 14 77.78 - - - - 4 22.22 6,953,000.00 4,044,001.00 58.16 

4. การสงเสริมดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

35 100.00 21 60.00 3 8.57 2 5.72 9 25.71 21,407,600.00 6,720,102.00 31.39 

5. การสงเสริมดาน

การทองเทีย่ว           

และอัตลกัษณ 

5 100.00 4 80.00 - - - - 1 20.00 4,040,000.00 1,372,860.00 33.98 

รวม 121 100.00 60 49.59 33 27.27 8 6.61 20 16.53 270,005,950.00 63,836,519.67 23.64 

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 จํานวนโครงการทั้งสิ้น 121 โครงการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มาจาก 

1. โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งจายในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จํานวน 96 โครงการ 

2. โครงการ/กิจกรรม ที่โอนงบประมาณไปตั้งจายรายการใหม จํานวน 9 โครงการ 

3. โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จํานวน 16 

โครงการ 

จําแนกได ดงันี้ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 60 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.59 

- อยูระหวางดําเนินการ  จํานวน 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.27 

- ยังไมดําเนินการ  จํานวน   8 โครงการ คิดเปนรอยละ 6.61 

- ไมไดดําเนินการ  จํานวน 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.53 

- ผลการเบิกจาย 

- งบประมาณทั้งสิ้น 270,005,950 บาท เบิกจาย 63,836,519.67 บาท คิดเปนรอยละ 23.64 

 - งบประมาณคงเหลือ 206,169,430.33 บาท คิดเปนรอยละ 76.36 
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แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ. 2563 
 

 

 

            
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ดําเนินการ         

แลวเสร็จ  49.59 %

โครงการที่อยูระหวาง

ดําเนินการ 27.27 %

โครงการที่ยังไมได

ดําเนินการ 6.61 %
โครงการที่

ไมดําเนินการ 16.53 %

จาํนวนโครงการ

โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ

โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ

โครงการที่ยังไมดําเนินการ

โครงการที่ไมดําเนินการ

งบประมาณท่ีเบิกจาย 

23.64 %

งบประมาณคงเหลือ           

76.36 %

งบประมาณ

งบประมาณที่เบิกจาย 

งบประมาณคงเหลือ
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ในภาพรวมและในรายยุทธศาสตร ประจําป 2563 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยกองแผนและงบประมาณ (เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา) ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ 2563 โดยขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการ

บริหารศูนยเครือขายองคการสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทอดแบบประเมินความพึงพอใจฯ ใหกับประชาชนทีอ่ยูใน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

    เลขานุการคณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผลฯ ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและรายยุทธศาสตร  

    ในการวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ไดวิเคราะหขอมูลและใชสถิติวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows   ซึ่งประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป วิเคราะหหาความถี่ (Range) และหาคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลระดับความพึงพอใจวิเคราะหหาคา 

- คาเฉลี่ย (Mean) 

   - คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

   - คารอยละ (Percentage) 

3. แปลผลเกณฑการประเมินเปนระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ โดยใชเกณฑความพึงพอใจตาม

มาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ 

  ระดับความพึงพอใจ  ระดับคะแนน 

        มากที่สุด          5 

        มาก                       4 

        ปานกลาง          3 

        นอย                       2 

        นอยที่สุด          1 

4. นำขอมูลทั้งหมดจากแบบประเมินมาแจกแจงและหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ 

(Percentage) โดยกำหนดคาน้ำหนักของความพึงพอใจและเกณฑการประเมินในการแปลความหมาย ดังนี้ 

มากที่สดุ มีระดับความพึงพอใจ   4.50  -  5.00  หรือตั้งแตรอยละ  90.00 – 100.00 

มาก มีระดับความพึงพอใจ   3.50  -  4.49  หรือตั้งแตรอยละ  70.00 –  89.99 

ปานกลาง มีระดับความพึงพอใจ   2.50  -  3.49  หรือตั้งแตรอยละ  50.00 –  69.99 

นอย มีระดับความพึงพอใจ   1.50  -  2.49  หรือตั้งแตรอยละ  30.00 –  49.99 

นอยที่สุด มีระดับความพึงพอใจ   1.00  -  1.49  หรือตั้งแตรอยละ    0.00 –  29.99 

5. สรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ในภาพรวมและในรายยุทธศาสตร ประจําป 2563 ในรูปแบบตารางและการบรรยาย 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริการสวนจังหวัดยะลา

ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ประจําป 2563 โดยขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดยะลา และ

คณะกรรมการบริหารศูนยเครือขายองคกรสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทอดแบบประเมินความพึงพอใจฯ ใหกับ

ประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3,250 ตัวอยาง และไดรับกลับ จํานวน 2,986 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 91.87 

สรุปไดดังตารางที่ 5 – 11 

ตารางที่ 5 : แสดงความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไป 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

               - ชาย 978 32.75 

               - หญิง 2,008 67.25 

รวม 2,986 100.00 

2. อาย ุ   

              - ตํ่ากวา 20 ป 389 13.03 

              - 20 – 30 ป 603 20.19 

              - 31 – 40 ป 974 32.62 

              - 41 – 50 ป 372 12.46 

              - 51 – 60 ป 581 19.46 

              - มากกวา 60 ปขึ้นไป 67 2.24 

รวม 2,986 100.00 

3. การศึกษา   

              - ประถมศึกษา 252 8.44 

              - มัธยมศึกษา 654 21.90 

              - อนปุริญญา/เทียบเทา 675 22.61 

              - ปริญญาตร ี 785 26.29 

              - ปริญญาโท 620 20.76 

              - อื่น .ๆ................ - - 

รวม 2,986 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ จํานวน 2,986 คน สวนใหญ      

เปนเพศหญิง จํานวน 2,008 คน  คิดเปนรอยละ 67.25 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 974 คน คิดเปนรอยละ 32.62 

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 785 คน คิดเปนรอยละ 26.29 ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน 775 คน คิดเปนรอยละ 

25.95 และสวนใหญอาศัยอยูอําเภอรามัน จํานวน 850 คน คิดเปนรอยละ 28.46 

 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

4. อาชีพ   

               - นักเรียน/นักศึกษา 691 23.14 

               - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 574 19.23 

               - ประกอบธุรกิจ 459 15.37 

               - รับจาง 775 25.95 

               - เกษตรกร 487 16.31 

               - อื่น .ๆ............. - - 

รวม 2,986 100.00 

5. ที่อยู   

               - อำเภอเมือง 725 24.28 

               - อำเภอรามนั 398 13.33 

               - อำเภอรามนั 850 28.46 

               - อำเภอเบตง 226 7.57 

               - อำเภอธารโต 187 6.26 

               - อำเภอกรงปนงั 200 6.70 

               - อำเภอบนันังสตา 300 10.05 

               - อำเภอกาบัง 100 3.35 

รวม 2,986 100.00 



- 17 – 

ตารางที่ 6 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ 

               แบบประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 4.61 .50 92.20 มากที่สดุ 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.59 .62 91.80 มากที่สดุ 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.47 .58 89.59 มาก 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 4.53 .89 90.60 มากที่สดุ 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.28 .58 85.78 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 4.32 .46 86.58 มาก 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 

ของประชาชนในทองถิ่น 

4.75 .48 95.00 มากที่สดุ 

8 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 4.76 .42 95.20 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.54 .56 90.80 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54  คิดเปนรอยละ 90.80  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มี

ความพึงพอใจสูงสุด  คือ  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 

4.76 คิดเปนรอยละ 95.20 รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅)  =  4.75 คิดเปนรอยละ 95.00  และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจ   

นอยที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 

4.28 คิดเปนรอยละ 85.78 
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ตารางที่ 7 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ 

               แบบประเมินความพึงพอใจฯ ในรายยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.58 .49 91.60 มากที่สดุ 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.46 .58 89.39 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.49 .62 89.99 มาก 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.72 .72 94.40 มากที่สดุ 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.59 .54 91.80 มากที่สดุ 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 4.71 .64 94.20 มากที่สดุ 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

4.86 .55 97.20 มากที่สดุ 

8 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 4.63 .38 92.60 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.63 .25 92.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 7  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายยุทธศาสตร

(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63  คิดเปนรอยละ 92.60         

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.86  คิดเปนรอยละ 

97.20 รองลงมา คือ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี ่ย (�̅) = 4.72  คิดเปนรอยละ 94.40 และประเด็นการประเมินที ่มีความพึงพอใจนอยที ่สุด คือ มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.46 คิดเปนรอยละ 

89.39 
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ตารางที่ 8 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ

แบบประเมินความพึงพอใจฯ ในรายยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.63 .58 92.60 มากที่สดุ 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.27 .61 85.58 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.56 .54 91.20 มากที่สดุ 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.58 .74 91.60 มากที่สดุ 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.39 .68 87.99 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 4.61 .52 92.20 มากที่สดุ 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

4.82 .63 96.40 มากที่สดุ 

8 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 4.69 .36 93.80 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.57 .57 91.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 8  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายยุทธศาสตร

(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 

91.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.82 คิดเปนรอยละ 

96.40 รองลงมา  คือ  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

(�̅) =  4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธให

ประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.27 คิดเปนรอยละ 85.58 
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ตารางที่ 9 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ 

                 แบบประเมินความพึงพอใจฯ ในรายยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.68 .63 93.60 มากที่สดุ 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.59 .75 91.80 มากที่สดุ 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.42 .66 88.59 มาก 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.47 .38 89.59 มาก 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.41 .35 88.39 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 4.64 .60 92.80 มากที่สดุ 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

4.89 .74 97.80 มากที่สดุ 

8 ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.94 .31 98.80 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.63 .42 92.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 9  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายยุทธศาสตร

(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63 

คิดเปนรอยละ 92.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ประโยชนที่

ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.94 คิดเปนรอยละ 98.80 

รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น อยูในระดับ   

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.89 คิดเปนรอยละ 97.80 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการ

เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.41 คิดเปน    

รอยละ 88.39 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 21 - 

ตารางที่ 10 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ 

                    แบบประเมินความพึงพอใจฯในรายยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.52 .64 90.40 มากที่สดุ 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กิจกรรม 4.68 .56 93.60 มากที่สดุ 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.84 .45 96.80 มากที่สดุ 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.42 .26 88.59 มาก 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.38 .79 87.79 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 4.26 .55 85.38 มาก 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

4.69 .38 93.80 มากที่สดุ 

8 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 4.58 .47 91.60 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.55 .65 91.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 10  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายยุทธศาสตร

(ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.55  คิดเปนรอยละ 91.00  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.84   

คิดเปนรอยละ 96.80 รองลงมา คือ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถิ่น อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 และประเด็นการประเมินท่ีมีความพึงพอใจ

นอยที่สุด คือ การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.26 คิดเปนรอยละ 

85.38 
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ตารางที่ 11 : แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบ 

                  แบบประเมินความพึงพอใจฯในรายยุทธศาสตร (ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดบั

ความ 

พึงพอใจ 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 4.31 .52 86.38 มาก 

2 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3.95 .48 97.19 มาก 

3 มกีารเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.82 .51 96.40 มากที่สดุ 

4 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 4.38 .42 87.79 มาก 

5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 4.46 .86 89.39 มาก 

6 การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 4.57 .39 91.40 มากที่สดุ 

7 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถิ่น 

4.68 .52 93.60 มากที่สดุ 

8 ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม 4.84 .47 96.80 มากที่สดุ 

 รวมคาเฉลี่ย 4.51 .36 90.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 11  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจในรายยุทธศาสตร 

(ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 

4.51  คิดเปนรอยละ 90.20  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ 

ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.84 คิดเปน 

รอยละ 96.84 รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ   

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.82 คิดเปนรอยละ 96.40 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 3.95 คิดเปนรอยละ 

79.17 
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สรุป  การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ประจําป 2563 โดยทอดแบบประเมินความพึงพอใจฯ 

ใหกับประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 3,250 ตัวอยาง และไดรับกลับ จํานวน 2,986 ตัวอยาง คิดเปน 

รอยละ 91.87  สรุปไดดังนี้ 

    1. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ในภาพรวม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54 คิดเปน

รอยละ 90.80 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ในรายยุทธศาสตร ประกอบดวย 

    ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร  

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 

    ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 

    ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 

    ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 

    ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 

     โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 
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4. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําปงบประมาณ 2563 ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค และถนน) 

4.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า) จํานวน 1 โครงการ 

(1) โครงการขุดลอกคลองจือริ (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 - 4 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี ่ย 3.00 เมตร งบประมาณ 3,600,000 บาท โดยวิธี

สุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง  ผลการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดตามตารางที่ 12 – 16 

ตารางที่ 12 :  แสดงความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ    
               ชาย 6 12.00 
               หญิง 44 88.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ    

               ตํ่ากวา 20 ป - - 
               20 - 30 ป 12 24.00 
               31 - 40 ป 27 54.00 
               41 - 50 ป 11 22.00 
               51 - 60 ป - - 
               61 ปขึ้นไป - - 

รวม 50 100.00 
3. การศึกษา   
               ประถมศึกษา 26 52.00 
               มัธยมศึกษา/เทียบเทา 11 22.00 
               อนุริญญา/เทียบเทา 10 20.00 
               ปริญญาตร ี 3 6.00 
               สูงกวาปริญญาตร ี - - 
               อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4. อาชีพ   
               นักเรียน/นักศึกษา 5 10.00 
               เกษตรกร 37 74.00 
               รับจาง 8 16.00 
               รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ - - 
               ธุรกิจสวนตัว - - 
               อื่น - - 

รวม 50 100.00 
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ขอมลูทั่วไป จํานวน รอยละ 
5. ที่อยูปจจุบัน   

               อําเภอเมือง - - 

               อําเภอกรงปนัง - - 

               อําเภอกาบัง - - 

               อําเภอบันนังสตา 50 100.00 

               อําเภอยะหา - - 

               อําเภอรามัน - - 

               อําเภอธารโต - - 

               อําเภอเบตง - - 

รวม 50 100.00 

จากตารางที่ 12 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 คน สวนใหญ  

เปนเพศหญิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 88.00 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 54.00 

การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 52.00 อาชีพเกษตรกร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 

74.00 และอาศัยอยู ในอําเภอบันนังสตา จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานการมีสวนรวม 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ทีไ่ดมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

4.42 0.79 88.59 มาก 

2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการ 4.63 0.60 92.60 มากที่สุด 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ 

4.71 0.53 94.20 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.59 0.64 91.80 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 13  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานการมีสวนรวม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 รองลงมา คือ ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 และประเด็นการ

ประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.42 คิดเปนรอยละ 88.59 
 

ตารางที่ 14  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพงึพอใจ ดานประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการดําเนินโครงการ 

1 ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนิน

โครงการ 

4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2 โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ในพื้นที ่

4.52 0.73 90.40 มากที่สุด 

3 โครงการนี้ชวยแกปญหานำ้ทวมขังในพื้นที่/ชวยแกปญหากขาด 

แคลนนำ้ของประชาชน 

4.55 0.76 91.00 มากที่สุด 

4 โครงการนี้สงผลใหคุณภาพชวีิตของประชาชนดีขึน้ 4.23 0.98 84.78 มาก 

5 โครงการนี้สามารถปองกันทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่ 4.20 0.65 84.18 มาก 
 รวมคาเฉลี่ย 4.40 0.76 88.19 มาก 

จากตารางที่ 14  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานประโยชนที่

ไดรับจากการดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.40 คิดเปนรอยละ 88.19 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ชวยแกปญหานํ้าทวมขังในพื้นที่/ชวย

แกปญหากขาดแคลนนํ้าของประชาชน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา 

คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปน

รอยละ 90.60 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด โครงการนี้สามารถปองกันทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นท่ี อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.20 คิดเปนรอยละ 84.18 
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานผลกระทบ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานผลกระทบ 

1 โครงการนีไ้มมผีลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน 4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2 โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที ่

4.52 0.73 90.40 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.53 0.72 90.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 15  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานผลกระทบ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 รองลงมา คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอความ

เปนอยูของประชาชนในพื้นที ่อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 
 

ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานความคุมคา 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานความคุมคา 

1 งบประมาณที่ใชในการดำเนนิโครงการมีความคุมคาและ

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4.51 0.56 90.20 มากที่สุด 

2 ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้ 4.54 0.61 90.80 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.53 0.59 90.60 มากที่สุด 

จากตารางที ่ 16  พบวา ระดับความพึงพอใจของผู ตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานความคุ มคา        

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการนี้ อยูในระดบัมากที่สุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80 รองลงมา คือ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.20 
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4.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานโฉลง หมูที ่ 1 ตําบลปุโรง อําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร งบประมาณ 2,800,000 บาท โดยวิธีสุมตัวอยาง   

จํานวน 50 ตัวอยาง ผลการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดตามตารางที่ 17 – 21   

ตารางที่ 17 :  แสดงความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
               ชาย 37 74.00 
               หญิง 13 26.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ   

               ตํ่ากวา 20 ป - - 
               20 - 30 ป 5 10.00 
               31 - 40 ป 7 14.00 
               41 - 50 ป 12 24.00 
               51 - 60 ป 15 30.00 
               61 ปขึ้นไป 11 22.00 

รวม 50 100.00 
3. การศึกษา   
               ประถมศึกษา 22 44.00 
               มัธยมศึกษา/เทียบเทา 11 22.00 
               อนุริญญา/เทียบเทา 2 4.00 
               ปริญญาตร ี - - 
               สูงกวาปริญญาตร ี - - 
               อื่นๆ 15 4.00 

รวม 50 100.00 
4. อาชีพ   
               นักเรียน/นักศึกษา - - 
               เกษตรกร 42 84.00 
               รับจาง 8 16.00 
               รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ - - 
               ธุรกิจสวนตัว - - 
               อื่น - - 

รวม 50 100.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5. ที่อยูปจจุบัน   

               อําเภอเมือง - - 

               อําเภอกรงปนัง 50 100.00 

               อําเภอกาบัง - - 

               อําเภอบันนังสตา - - 

               อําเภอยะหา - - 

               อําเภอรามัน - - 

               อําเภอธารโต - - 

               อําเภอเบตง - - 

รวม 50 100.00 

จากตารางที่ 17 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 คน สวนใหญ  

เปนเพศ จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 74.00 อายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 30.00 

การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 44.00 อาชีพเกษตรกร จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

84.00 และอาศัยอยูในอําเภอกรงปนัง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ตารางที่ 18    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานการมีสวนรวม 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ทีไ่ดมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

4.50 0.65 90.00 มากที่สุด 

2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการ 4.53 0.75 90.60 มากที่สุด 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดำเนินโครงการ 

4.69 0.82 93.80 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.57 0.74 91.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 18  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานการมีสวนรวม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

ประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.69 คิดเปนรอยละ 93.80 รองลงมา คือ ประชาชนไดรับรู

ขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 และประเด็นการ

ประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 
 

ตารางที่ 19    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการดําเนินโครงการ 

1 ประชาชนในพืน้ที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนิน

โครงการ 

4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2 โครงการนี้สามารถทำใหประชาชนในพืน้ที่มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม

ตางๆ รวมกัน 

4.55 0.76 91.00 มากที่สุด 

3 โครงการนี้สามารถสงเสริมใหกับประชาชนในพืน้ที่เกิดความรัก  

ความสามัคค ีสงผลใหชุมชนเขมแข็ง มีความปรองดอง

สมานฉนัท 

4.52 0.73 90.40 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.54 0.76 90.80 มากที่สุด 

จากตารางที่ 19  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานประโยชนที่

ไดรับจากการดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด คาเฉลี ่ย (�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80            

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้สามารถทําใหประชาชนใน

พื้นที่มีสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา 

คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ   อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53      

คิดเปนรอยละ 90.60 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด โครงการนี้สามารถสงเสริมใหกับ

ประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก ความสามัคคี สงผลใหชุมชนเขมแข็ง มีความปรองดองสมานฉันท อยูในระดับ     

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานผลกระทบ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานผลกระทบ 

1 โครงการนีไ้มมผีลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน 4.72 0.70 94.40 มากที่สุด 

2 โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที ่

4.59 0.73 91.80 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.66 0.72 93.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 20  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานผลกระทบ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.72 คิดเปนรอยละ 94.40 รองลงมา คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอความ

เปนอยูของประชาชนในพื้นที ่อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 
 

ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานความคุมคา 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานความคุมคา 

1 งบประมาณที่ใชในการดำเนนิโครงการมีความคุมคาและ

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4.53 0.53 90.60 มากที่สุด 

2 ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้ 4.76 0.65 95.20 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.65 0.59 93.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 21  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานความคุมคา    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการนี้ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.76 คิดเปนรอยละ 95.20 รองลงมา คือ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 
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(2) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานรั้วตะวัน หมูที่ 7 ตําบลบุดี อําเภอ

เมือง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร  งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยวิธีสุมตัวอยาง         

จํานวน 50 ตัวอยาง ผลการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดตามตารางที่  22 – 26   

ตารางที่ 22 :  แสดงความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
               ชาย 33 66.00 
               หญิง 17 34.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ   

               ตํ่ากวา 20 ป 4 8.00 
               20 - 30 ป 17 34.00 
               31 - 40 ป 20 40.00 
               41 - 50 ป 5 10.00 
               51 - 60 ป 4 8.00 
               61 ปขึ้นไป - - 

รวม 50 100.00 
3. การศึกษา   
               ประถมศึกษา 8 16.00 
               มัธยมศึกษา/เทียบเทา 29 58.00 
               อนุริญญา/เทียบเทา 7 14.00 
               ปริญญาตร ี 6 12.00 
               สูงกวาปริญญาตร ี - - 
               อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4. อาชีพ   
               นักเรียน/นักศึกษา 5 10.00 
               เกษตรกร 5 10.00 
               รับจาง 28 56.00 

               รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 11 22.00 
               ธุรกิจสวนตัว 1 2.00 

               อื่น - - 
รวม 50 100.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5. ที่อยูปจจุบัน   

               อําเภอเมือง 50 100.00 

               อําเภอกรงปนัง - - 

               อําเภอกาบัง - - 

               อําเภอบันนังสตา - - 

               อําเภอยะหา - - 

               อําเภอรามัน - - 

               อําเภอธารโต - - 

               อําเภอเบตง - - 

รวม 50 100.00 

จากตารางที ่ 22 พบวา ขอมูลทั ่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 คน 

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 66.00 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 58.00 อาชีพรับจาง จํานวน 28 คน 

คิดเปนรอยละ 56.00 และอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ตารางที่ 23    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานการมีสวนรวม 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ทีไ่ดมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

4.58 0.81 91.60 มากที่สุด 

2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดําเนนิโครงการ 4.49 0.55 89.99 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ 

4.50 0.72 90.00 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.52 0.69 90.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 23  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานการมีสวนรวม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม อยู ในระดับมากที่สุด คาเฉลี ่ย (�̅) = 4.58 คิดเปนรอยละ 91.60 รองลงมา คือ มีการเปดโอกาสให

ประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.50 คิด

เปน รอยละ 90.00 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดําเนิน

โครงการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.49 คิดเปนรอยละ 89.99 
 

ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการดําเนินโครงการ 

1 ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนิน

โครงการ 

4.57 0.75 91.40 มากที่สุด 

2 โครงการนี้สามารถทำใหประชาชนในพืน้ที่มีสถานทีจ่ัดกิจกรรม

ตางๆ รวมกัน 

4.55 0.72 91.00 มากที่สุด 

3 โครงการนี้สามารถสงเสริมใหกับประชาชนในพืน้ที่เกิดความรัก  

ความสามัคค ีสงผลใหชุมชนเขมแข็ง มีความปรองดอง

สมานฉนัท 

4.48 0.65 89.79 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 4.53 0.71 90.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 24  ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจาก

การดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนิน

โครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 รองลงมา คือ โครงการนี้สามารถทําให

ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปน   รอยละ 

91.00 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด โครงการนี้สามารถสงเสริมใหกับประชาชนในพื้นที่เกิด

ความรัก ความสามัคค ีสงผลใหชุมชนเขมแข็ง มีความปรองดองสมานฉันท อยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.48 คิด

เปน  รอยละ 89.79 
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ตารางที่ 25 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานผลกระทบ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานผลกระทบ 

1 โครงการนีไ้มมผีลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน 4.50 0.71 90.00 มากที่สุด 

2 โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที ่

4.55 0.65 91.00 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.53 0.68 90.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 25  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานผลกระทบ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 

 
ตารางที่ 26  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจ ดานความคุมคา 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานความคุมคา 

1 งบประมาณที่ใชในการดำเนนิโครงการมีความคุมคาและ

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4.63 0.85 92.60 มากที่สุด 

2 ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้ 4.78 0.72 95.60 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.71 0.79 94.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 26  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานความคุมคา    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการนี้ อยูในระดับ มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.78 คิดเปนรอยละ 95.60 รองลงมา คือ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63 คิดเปนรอยละ 92.60 
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4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ.    

1-0033 สายบานทาสาป ต.ทาสาป - บานคลองทราย ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 

ระยะทางยาว 1.70 กม.ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 13,600 เมตร งบประมาณ 8,821,000 บาท โดย

วิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง ผลการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดตามตารางที่ 27 – 31   

ตารางที่ 27 :  แสดงความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
               ชาย 41 82.00 
               หญิง 9 18.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ   

               ตํ่ากวา 20 ป 5 10.00 
               20 - 30 ป 16 32.00 
               31 - 40 ป 8 16.00 
               41 - 50 ป 12 24.00 
               51 - 60 ป 9 18.00 
               61 ปขึ้นไป - - 

รวม 50 100.00 
3. การศึกษา   
               ประถมศึกษา 22 44.00 
               มัธยมศึกษา/เที่ยบเทา 11 22.00 
               อนุริญญา/เที่ยบเทา 2 4.00 
               ปริญญาตร ี 15 30.00 
               สูงกวาปริญญาตร ี - - 
               อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4. อาชีพ   
               นักเรียน/นักศึกษา 16 32.00 
               เกษตรกร 19 38.00 
               รับจาง 8 16.00 
               รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ - - 
               ธุรกิจสวนตัว 7 14.00 
               อื่น - - 

รวม 50 100.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5. ที่อยูปจจุบัน   

               อําเภอเมือง 50 100.00 

               อําเภอกรงปนัง - - 

               อําเภอกาบัง - - 

               อําเภอบันนังสตา - - 

               อําเภอยะหา - - 

               อําเภอรามัน - - 

               อําเภอธารโต - - 

               อําเภอเบตง - - 

รวม 50 100.00 

จากตารางที ่ 27 พบวา ขอมูลทั ่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 คน 

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 82.00 อายุระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

32.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 44.00 อาชีพเกษตรกร จํานวน 19 คน คิดเปน

รอยละ 38.00 และอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ตารางที่ 28    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานการมีสวนรวม 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ทีไ่ดมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

4.52 0.65 90.40 มากที่สุด 

2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการ 4.47 0.75 89.59 มาก 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดำเนินโครงการ 

4.45 0.82 89.19 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 4.48 0.74 89.79 มาก 
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จากตารางที่ 28  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานการมีสวนรวม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.48 คิดเปนรอยละ 89.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการ

ประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มกีารเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 

อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 รองลงมา คือ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการ

ดําเนินโครงการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.47 คิดเปนรอยละ 89.59 และประเด็นการประเมินที่มีความพึง

พอใจนอยที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการ อยูใน

ระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.45 คิดเปนรอยละ 89.19 
 

ตารางที่ 29    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการดําเนินโครงการ 

1 ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนิน

โครงการ 

4.53 0.70 90.60 มากที่สุด 

2 โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ในพื้นที ่

4.55 0.76 91.00 มากที่สุด 

3 โครงการนี้ทำใหประชาชนในพืน้ที่สวนใหญไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

4.52 0.73 90.40 มากที่สุด 

4 โครงการนี้สงผลใหคุณภาพชวีิตของประชาชนดีขึน้ 4.44 0.65 89.99 มาก 

5 โครงการนี้สงผลใหประชาชนในพื้นที่ลดตนทนุการขนสงสินคา

ทางการเกษตร 

4.48 0.72 89.79 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 4.51 0.72 90.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 29  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานประโยชนที่

ไดรับจากการดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด คาเฉลี ่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20            

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา คือ 

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53  คิดเปน

รอยละ 90.60 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด โครงการนี้สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ดีขึ้น อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.44 คิดเปนรอยละ 89.99 
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ตารางที่ 30 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานผลกระทบ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานผลกระทบ 

1 โครงการนีไ้มมผีลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน 4.61 0.70 92.20 มากที่สุด 

2 โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที ่

4.52 0.73 90.40 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.57 0.72 91.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 30  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานผลกระทบ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 รองลงมา คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอความ

เปนอยูของประชาชนในพื้นที ่อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 
 

ตารางที่ 31 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานความคุมคา 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานความคุมคา 

1 งบประมาณที่ใชในการดำเนนิโครงการมีความคุมคาและ

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4.57 0.53 91.40 มากที่สุด 

2 ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้ 4.78 0.65 95.60 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.68 0.59 93.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 31  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานความคุมคา    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการนี้ อยูในระดับ มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.78 คิดเปนรอยละ 95.60 รองลงมา คือ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 
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(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกําปน หมูที่ 1 บานทาสาป – หมูที่ 6 บาน

กําปน ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา – งานถนน กวาง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่     

ไมนอยกวา 11,525 เมตร – งานสะพาน กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 2 แหง  งบประมาณ 12,395,000 บาท โดย

วิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง ผลการประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดตามตารางที่  32 – 36   

ตารางที่ 32 :  แสดงความถี่และรอยละของขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
               ชาย 35 70.00 
               หญิง 15 30.00 

รวม 50 100.00 
2. อายุ   

               ตํ่ากวา 20 ป 4 8.00 
               20 - 30 ป 17 34.00 
               31 - 40 ป 20 40.00 
               41 - 50 ป 5 10.00 
               51 - 60 ป 4 8.00 
               61 ปขึ้นไป - - 

รวม 50 100.00 
3. การศึกษา   
               ประถมศึกษา 8 16.00 
               มัธยมศึกษา/เทียบเทา 25 50.00 
               อนุริญญา/เทียบเทา 10 14.00 
               ปริญญาตร ี 6 12.00 
               สูงกวาปริญญาตร ี 1 2.00 
               อื่นๆ - - 

รวม 50 100.00 
4. อาชีพ   
               นักเรียน/นักศึกษา 3 6.00 
               เกษตรกร 2 4.00 
               รับจาง 26 52.00 

               รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7 14.00 
               ธุรกิจสวนตัว 12 24.00 

               อื่น - - 
รวม 50 100.00 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
5. ที่อยูปจจุบัน   

               อําเภอเมือง 50 100.00 

               อําเภอกรงปนัง - - 

               อําเภอกาบัง - - 

               อําเภอบันนังสตา - - 

               อําเภอยะหา - - 

               อําเภอรามัน - - 

               อําเภอธารโต - - 

               อําเภอเบตง - - 

รวม 50 100.00 

จากตารางที ่ 32 พบวา ขอมูลทั ่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 คน 

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 70.00 อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเทา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50.00 อาชีพรับจาง จํานวน 26 คน 

คิดเปนรอยละ 52.00 และอาศัยอยูในอําเภอเมือง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 

ตารางที่ 33    แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานการมีสวนรวม 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานการมีสวนรวม 

1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ทีไ่ดมีสวนรวมในการเสนอ

โครงการ/กิจกรรม 

4.56 0.81 91.20 มากที่สุด 

2 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินโครงการ 4.52 0.55 90.40 มากที่สุด 

3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การดําเนินโครงการ 

4.45 0.72 89.19 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 4.51 0.69 90.20 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 33  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานการมีสวนรวม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 รองลงมา คือ ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารการดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 และประเด็นการประเมิน

ที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนิน

โครงการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.45 คิดเปนรอยละ 89.19 
 

ตารางที่ 34  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ดานประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

ดานประโยชนทีไ่ดรบัจากการดําเนินโครงการ 

1 ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนิน

โครงการ 

4.65 0.70 93.00 มากที่สุด 

2 โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน

ในพื้นที ่

4.57 0.76 91.40 มากที่สุด 

3 โครงการนี้ทำใหประชาชนในพืน้ที่สวนใหญไดรับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

4.60 0.73 92.00 มากที่สุด 

4 โครงการนี้สงผลใหคุณภาพชวีิตของประชาชนดีขึน้ 4.42 0.65 88.59 มาก 

5 โครงการนี้สงผลใหประชาชนในพื้นที่ลดตนทนุการขนสงสินคา

ทางการเกษตร 

4.48 0.72 89.79 มาก 

 รวมคาเฉลี่ย 4.55 0.72 91.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 34  ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจาก

การดําเนินโครงการโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับประโยชนจากการ

ดําเนินโครงการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 รองลงมา คือ โครงการนี้ทําให

ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.60 คิดเปนรอยละ 

92.00 และประเด็นการประเมินที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด โครงการนี้สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น    

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.42 คิดเปนรอยละ 88.59 
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ตารางที่ 35 แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ดานผลกระทบ 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานผลกระทบ 

1 โครงการนีไ้มมผีลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน 4.60 0.70 92.00 มากที่สุด 

2 โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสียหายตอความเปนอยูของ

ประชาชนในพื้นที ่

4.50 0.73 90.00 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.55 0.72 91.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 25  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานผลกระทบ    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.60 คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมา คือ โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหายตอความ

เปนอยูของประชาชนในพื้นที ่อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 

 
ตารางที่ 36  แสดงคาเฉลี่ย (�̅) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจ ดานความคุมคา 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

(�̅) 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

รอยละ 

(%) 

ระดับ

ความ 

พึงพอใจ 

              ดานความคุมคา 

1 งบประมาณที่ใชในการดำเนนิโครงการมีความคุมคาและ

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  

4.61 0.53 92.20 มากที่สุด 

2 ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้ 4.70 0.65 94.00 มากที่สุด 

 รวมคาเฉลี่ย 4.66 0.59 93.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 26  พบวา ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจดานความคุมคา    

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็น

การประเมินที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการนี้ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 

(�̅) = 4.70 คิดเปนรอยละ 94.00 รองลงมา คือ งบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน อยูในระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 



บทท่ี 4 

สรุปผลการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 
................................................. 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 ซึ่งเปน    

การติดตามและประเมินผลความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนา และความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม    

ที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาโดยการประเมินตนเอง สรุปผล ดังนี้ 

1. ผลการติดตามความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

จําแนกไดดังนี้ 

1.1 โครงการและงบประมาณที่ระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา มีจํานวนทั้งสิ้น 928 โครงการงบประมาณ 2,711,889,777 บาท  ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร จํานวนโครงการ 166 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.89 

ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 577,614,657 บาท คิดเปนรอยละ 21.30 ของงบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวนโครงการ 385 โครงการ คิดเปนรอยละ 

41.49 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 1,823,007,550 บาท คิดเปนรอยละ 67.22 ของงบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จํานวนโครงการ 132 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 14.22 ของโครงการทั ้งหมด และงบประมาณ 129,228,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.76 ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวนโครงการ 218 

โครงการ คิดเปนรอยละ 23.49 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 114,905,570 บาท คิดเปนรอยละ 4.24 ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การสงเสริมดานการทองเที ่ยวและอัตลักษณ จ ํานวนโครงการ 27 

โครงการ คิดเปนรอยละ 2.91 ของโครงการทั้งหมด และงบประมาณ 67,134,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.48 ของ 

งบประมาณทั้งหมด 

1.2 โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังนี้ 

- โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดยะลาจํานวน 928 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งสิ้น 928 โครงการคิดเปนรอยละ 100.00 

- งบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ที ่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา จํานวน 2,711,889,777 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 2,711,889,777 บาท คิดเปน 

รอยละ 100.00  

แสดงใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดยะลา ทุกประเด็นยุทธศาสตรรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดยะลาใหบรรลุวิสัยทัศน “คุณภาพ

ชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ทองเที่ยวย่ังยืน” 

 



- 45 - 

2. ผลการติดตามความกาวหนายุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา         

เปนการติดตามความกาวหนาโครงการ/กิจกรรมที ่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ที ่นําไปสู

ภาคปฏิบัติ (ดําเนินการจริง) ในป 2563 สรุปได ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดก ําหนดโครงการ/กิจกรรม ที ่สามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวม จํานวน 202 โครงการ และนําไปสูภาคปฏิบัติ

จํานวน 121 โครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคกร โครงการที่สู ภาคปฏิบัติ 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 

81.08 ของจํานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ   

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการที่สูภาคปฏิบัติ 33 โครงการ คิดเปนรอยละ 

39.76 ของจํานวนทั้งสิ้น 83 โครงการ   

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการที่สูภาคปฏิบัต ิ18 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 66.67 ของจํานวนทั้งสิ้น 27 โครงการ   

ยุทธศาสตรที ่4 การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการที่สูภาคปฏิบัติ 35 

โครงการ คิดเปนรอยละ 71.43 ของจํานวนทั้งสิ้น 49 โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ โครงการที่สู ภาคปฏิบัติ 5 

โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33 ของจํานวนทั้งสิ้น 6 โครงการ  

2.2 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา ประจําป 2563 ดังนี ้

(1) ผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการทั้งสิ้น 121 โครงการ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 60  โครงการ  คิดเปนรอยละ 49.58 

- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 35  โครงการ  คิดเปนรอยละ 28.93 

- ยังไมไดดําเนินการ จํานวน   6  โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.96 

- ไมดําเนินการ จํานวน 20  โครงการ  คิดเปนรอยละ 16.53 

(2) ผลการเบิกจาย 

- งบประมาณทั้งสิ้น 270,005,950 บาท เบิกจาย 63,836,519.67 บาท  

   คิดเปนรอยละ 23.64 

- งบประมาณคงเหลือ 206,169,430.33 บาท คิดเปนรอยละ 76.36 
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3. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจฯ ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร โดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดยะลา และคณะกรรมการบริหารศูนย

เครือขายองคกรสตรีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ทอดแบบประเมินความพึงพอใจฯ ใหกับประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ จํานวน 3,250 ตัวอยาง และไดรับกลับ จํานวน 2,986 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 91.87  ผลการประเมินความ  

พึงพอใจสรุปไดดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ มากที่สุด  คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54  

คิดเปนรอยละ 90.80 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกร   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63  คิดเปนรอยละ 92.60 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57  คิดเปนรอยละ 91.40 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.63  คิดเปนรอยละ 92.60 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55  คิดเปนรอยละ 91.00 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 

ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับ มากที่สุด  

คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51  คิดเปนรอยละ 90.20 
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4. การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ประจําป 2563 ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค และถนน)  

โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โครงการประเภท

โครงสรางพื้นฐาน (ถนน แหลงนํ้า และอาคารอเนกประสงค) คือ 

4.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า) จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการขุดลอกคลองจือริ (ชวงที่ 2) หมูที่ 3 - 4 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา ขนาดกวาง 13.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี ่ย 3.00 เมตร งบประมาณ 3,600,000 บาท โดยวิธี

สุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี ้

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

 

4.2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั ้น บานโฉลง หมู ที ่ 1 ตําบลปุโรง         

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร งบประมาณ 2,800,000 บาท โดยวิธีสุม

ตัวอยาง   จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี ้

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 90.00 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.54 คิดเปนรอยละ 90.80 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.65 คิดเปนรอยละ 93.00 
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(2) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั ้น บานรั ้วตะวัน หมู ที่ 7 ตําบลบุดี      

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร  งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยวิธีสุมตัวอยาง         

จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.52 คิดเปนรอยละ 90.40 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.53 คิดเปนรอยละ 90.60 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ     

มากทีสุ่ด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.71 คิดเปนรอยละ 94.20 

 

4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการตามแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 

(1) โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ.    

1-0033 สายบานทาสาป ต.ทาสาป - บานคลองทราย ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 

ระยะทางยาว 1.70 กม.ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 13,600 เมตร งบประมาณ 8,821,000 บาท โดย

วิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี้ 

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มาก คาเฉลี่ย (�̅) = 4.48 คิดเปนรอยละ 89.79 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.57 คิดเปนรอยละ 91.40 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 
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(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกําป น หมูที ่ 1 บานทาสาป – หมูที ่ 6       

บานกําปน ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา – งานถนน กวาง 5 เมตร ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 11,525 เมตร – งานสะพาน กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 2 แหง  งบประมาณ 12,395,000 บาท 

โดยวิธีสุมตัวอยาง จํานวน 50 ตัวอยาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดานดังนี ้

- ดานการมีสวนรวม ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.51 คิดเปนรอยละ 90.20 

- ดานประโยชนที่ไดรับฯ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 

 - ดานผลกระทบ  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ    

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 

- ดานความคุมคา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ในระดับ     

มากที่สุด คาเฉลี่ย (�̅) = 4.66 คิดเปนรอยละ 93.20 

 

ความเห็นซึ่งไดจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุม ครั้ง

ที่ 1/2563 ณ หองประชุมนิบง ชั้น 2 องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2563 ไดเสนอความเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 ตอผูบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา สรุปไดดังนี้ 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมที่สามารถ

ฟนฟูเศรษฐกจิของจังหวัดยะลาใหมากขึ้น 

ดานการสงเสริมดานการทองเที ่ยวและอัตลักษณ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ควรเพิ่ม

โครงการ/กิจกรรมที่สามารถสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ เพือ่ใหคนภายนอกได 

การเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ 2563 ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดเบิกจาย

งบประมาณไดคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 23.64 จากจํานวนงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว  
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ภาคผนวก  1 วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

(พ.ศ. 2561 - 2565) และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ภาคผนวก  2 ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดยะลาประจําป 2563  

ภาคผนวก  3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ภาคผนวก  4  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดาํเนินงานของ  

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ประจําป 

2563 

ภาคผนวก  5 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา และแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

ประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน (ถนน แหลงนํ้า อาคารอเนกประสงค) 

ภาคผนวก  6 ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 1 
วิสัยทศัน และยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

(พ.ศ.2561-2565)  

และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยะลา 

(พ.ศ.2561-2565) 
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วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (พ.ศ.2561-2565) 
 

วิสัยทัศน 

“ พัฒนาองคกร  พัฒนาเศรษฐกิจ  เสริมสรางเครือขาย  คุณภาพชีวิตมั่นคง ” 
 

คําอธิบายวิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดนําประเด็นการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนา

พื้นที่ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ มาวางกลยุทธใหม โดยมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

สรางองคกรใหมีคุณภาพ ทองถิ ่นมีความเขมแข็ง เสริมสรางรายไดใหกับภาคเกษตรกรรม กระตุ นเศรษฐกิจ 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของทองถิ่น

และสิ่งแวดลอมที่ดี  

พันธกิจ 

  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางเครือขาย และการมีสวนรวมทุกภาคสวน สรางความสามัคคี

ในชุมชน เพื่อความเขมแข็งขององคกรและเครือขาย 

  2. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3. สงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูเสียโอกาสและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิต

สุขอนามัยและสภาพแวดลอมที่ด ี

 4. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยูอยางยั่งยืน 

 5. เสริมสรางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 6. สงเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคมของประชาชนทุกกลุมวัย 

 7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื ่อรองรับ 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

 8. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกร ราคาพืชผลทางการเกษตร พื้นที่ตลาดสินคา 

ทางการเกษตรและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

 9. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาสูความเปนเลิศ 

 10. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 

 11. สงเสริมคุณคาอัตลักษณของทองถิ่นและการเรียนรูอัตลักษณของประเทศเพื่อนบาน 

 12. สงเสริมและพัฒนาการทองเที ่ยวของจังหวัดยะลา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ 

วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถิ่น 
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เปาประสงค 

1. บุคลากรมีศักยภาพ เกิดเครือขายในการพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานมีประสิทธิภาพทองถิ่น 
มีความเขมแข็ง 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขยายตัวอยางตอเนื่อง 

4. ประชาชนไดรับการศึกษาและการกีฬาสูความเปนเลิศ 
5. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการอนุรักษ

และคงอยูอยางยั่งยืน 
6. นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจังหวัดยะลาเพ่ิมมากข้ึน 

7. ประชาชนรูคุณคาอัตลักษณของทองถิ่นและสามารถเรียนรูอัตลักษณของประเทศเพื่อนบาน 

พัฒนาองคกร หมายถึง  

- บุคลากรในองคกรมีองคความรู ทักษะ ประสบการณ แนวคิด สรางกระบวนการมีสวนรวม 

ของบุคลากร มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ ตลอดจนจัดหาสถานที่สําหรับใหประชาชนใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

และเปนแหลงรวบรวมขอมูลขาวสาร 

- ประชาชนมีสวนรวมใหความรวมมือในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด  

เพื่อรวมกันพัฒนาทองถิ่น แกไขปญหา เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

- ระบบการบริหารจัดการภายในองคกรมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง  

- ถนนไดมาตรฐาน การสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

- เศรษฐกิจของจังหวัดไดรับการกระตุน มีการใชพลังงานทางเลือก 

- มีแหลงนํ้าสําหรับเก็บกักนํ้าเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค และการเกษตรตลอดจนสินคา 

OTOP และสินคาชุมชน มีชองทางในการจําหนายผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้น 

เสริมสรางเครือขาย หมายถึง องคกรเครือขายมีความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือและเปนกลไก   

ในการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

คุณภาพชีวิตมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีความสามารถในการ

เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีรายไดท่ีมัน่คง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จังหวัดยะลา มีความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการดําเนินชีวิต ชุมชน

เขมแข็ง สังคมมีสันติสุข 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

 

 

เปาประสงค :  บุคลากรมีศักยภาพ เกิดเครือขายในการพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ทองถิ่นมีความ

เขมแข็ง 
 

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป พ.ศ. 2561 – 2565 
 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

บุคลากรไดรับการพัฒนา 

ในแตละป 

2 2 2 2 2 2 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

5 5 5 5 5 5 

3. จํานวนเครือขายที่ไดรับ 

การพัฒนา 

1 1 1 1 1 1 

4. รอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ในภาพรวมของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ใน

ระดับมาก 

    ไมนอยกวารอยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

3. พัฒนาและเสริมสรางเครือขายใหมีความเขมแข็ง 

4. สงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที ่4 การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุขที่ยั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกร 
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เปาประสงค เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาขยายตัวอยางตอเนื่อง  

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป พ.ศ. 2561 - 2565 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลคา

ฐาน 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนโครงการดานการพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

24 24 24 24 24 24 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ 

2 2 2 2 2 2 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

1 1 1 1 1 1 

4. จํานวนโครงการดานการพัฒนาแหลง

นํ้าเพื่ออุปโภคบรโิภค และ

การเกษตร 

6 6 6 6 6 6 

5. จํานวนโครงการดานการสงเสรมิและ

พัฒนาสินคา OTOP สูเศรษฐกิจ

อาเซียน   

1 1 1 1 1 1 

6. รอยละความพึงพอใจของประชาชน

ตอผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ใน

ภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจ ในระดับมาก  ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

กลยุทธ 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ 

2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ 

3. สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก 

4. พัฒนาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 

5. สงเสริมและพัฒนาสินคา OTOP สูเศรษฐกิจอาเซียน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที ่1 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร

และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตรที่แขงขันได 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ 



- 54 - 

 

 

เปาประสงค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป พ.ศ. 2561 2565 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมและสนับสนุน 

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 2 2 3 3 3 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

เสรมิสรางสุขอนามัยและสวัสดิการ

สังคมใหแกประชาชน 

3 3 3 3 3 3 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

เสรมิสรางการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

2 2 2 2 2 2 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส  

   ผูเสียโอกาสและผูพิการ 

1 2 3 3 3 3 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมและสนับสนุน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3 3 3 3 3 3 

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

สงเสริมและสนับสนุนความสงบ

เรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน 

1 3 3 3 3 3 

7. รอยละความพึงพอใจของประชาชน

ตอผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ใน

ภาพรวมของยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ในระดับ

มาก ไมนอยกวารอยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยทุธ 

1. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เสริมสรางสุขอนามัยและสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 

3. เสริมสรางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. สงเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี  ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูเสียโอกาสและผูพิการใหสามารถดํารงชีวิต

อยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศร ี

5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

6. สงเสริมและสนับสนุน ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตร 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตรที่แขงขันได 

                             : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีว ิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

                             : ยุทธศาสตรที่ 4 การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุขทีย่ั่งยืน 
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เปาประสงค  

        1. ประชาชนไดรับการศึกษาและการกีฬาสูความเปนเลิศ  

       2. ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและคง

อยูอยางยั่งยืน  
 

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป พ.ศ. 2561 2565 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลคา

ฐาน 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.จํานวนโครงการดานการพัฒนาและ
ปรับปรุงการศึกษาทองถ่ินให
สอดคลองกับอาเซียน ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

1 1 2 2 2 2 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2 2 2 2 2 2 

3. จํานวนโครงการดานการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยทีางการศึกษาและ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

1 1 1 1 1 1 

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
พัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของ
อาเซียน 

1 1 2 2 2 2 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
กีฬาและนันทนาการ 

4 4 4 4 4 4 

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ
อนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

6 6 6 6 6 6 

7. รอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลา ในภาพรวมของยุทธศาสตร

การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในระดับมาก  

ไมนอยกวารอยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

 

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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กลยุทธ 

1. พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาทองถิ่นใหสอดคลองกับอาเซียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

ใหไดมาตรฐานในทุกระดับชั้น 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

4. พัฒนาทักษะการใชภาษาหลักของอาเซียนแกองคกร ประชาชนทุกภาคสวน   

5. สนับสนุนและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

6. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประชาชน ตามปรัชญา   

 เศรษฐกิจพอเพียง 
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เปาประสงค  

 1. นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจังหวัดยะลาเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ประชาชนรูคุณคาอัตลักษณที่เปนพหุวัฒนธรรมของทองถิ่นและสามารถเรียนรูอัตลักษณของประเทศ 

เพื่อนบาน 

เปาหมายและตัวช้ีวัด ป พ.ศ. 2561 - 2565 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการดานการสงเสรมิและ

พัฒนาการทองเที่ยว 
2 2 2 3 3 3 

2. จํานวนโครงการดานการสงเสรมิ

และสนบัสนุน สถานศึกษาในการ

ถายทอด อัตลักษณของชุมชน อัต

ลักษณอาเซียน และเผยแพร

วัฒนธรรม จารตีประเพณีของ

ประเทศเพื่อนบาน 

1 1 1 1 1 1 

3. จํานวนโครงการที่สนับสนุนการ

รวมกลุมของประชาชนที่มีวิถีชีวิต

แสดงถึงอัตลักษณวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีของ

ทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 1 

4. จํานวนโครงการทีส่นับสนุนใหมี

ผลิตภณัฑพื้นบาน การเผยแพร อัต

ลักษณและประวัติศาสตรของ

ทองถ่ิน 

1 1 1 1 1 1 

5. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมและ 

    อตัลักษณระหวางไทยและประเทศ

สมาชิกอาเซียน 

1 1 1 1 1 1 

6. รอยละความพึงพอใจของประชาชน

ตอผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ใน

ภาพรวมของยุทธศาสตรการ

สงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในระดับมาก  

ไมนอยกวารอยละ 80 

80 80 80 80 80 80 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ 
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กลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดยะลา 

2. สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเปนหนวยงานหลักในการถายทอดอัตลักษณของชุมชน อัตลักษณ

อาเซียน และเผยแพร วัฒนธรรม จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน 

3. สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ วัฒนธรรม และ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น 

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑพ้ืนบาน การเผยแพรอัตลักษณ และประวัติศาสตรของทองถิ่น 

5. สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณระหวางไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมและ 

ทองเที่ยวชายแดน 
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เปาหมายการพัฒนาจังหวัด พันธกิจ ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด  

และประเด็นการพัฒนา  
 

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา : คุณภาพชีวิตมั่นคง  เกษตรมั่งคั่ง  ทองเที่ยวย่ังยืน 

 คําอธิบายเปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา 

 คุณภาพชีวิตมั่นคง หมายถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีขีดความสามารถ ในการเรียนรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก สังคมมีความสันติสุข ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการความสงบเรียบรอยของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง ประชาชนมี

ความเปนอยูเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานดําเนินชีวิตจังหวัดยะลา มีความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงเปนธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได 

เขาถึงสวัสดิการพื้นฐานได ภาครัฐมีสมรรถนะสูง การพัฒนาจังหวัดยึดหลักยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง  

และพัฒนา มีรายไดและอาชีพที่มั่นคง 

 เกษตรมั่งคั่ง หมายถึง สถาบันการเกษตรเขมแข็ง เกษตรกรมีความเปนมืออาชีพที่มีศักยภาพในการ

จัดการผลผลิตใหมีคุณภาพ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ผลผลิตหลักทางการเกษตรของจังหวัด มีคุณภาพ 

มาตรฐาน ผลิตภัณฑภายใตแบรนดของจังหวัดจากฐานของเกษตรสามารถสรางมูลคาใหกับจังหวัดและรายไดใหกับ

เกษตรกร ผลผลิตการเกษตรพรีเมี่ยมของจังหวัดมีมูลคาและแขงขันไดเปนศูนยกลางผลผลิตดานไมผล ปศุสัตวที่มี

คุณภาพ จังหวัดยะลาเปนพื้นที่ท่ีมีความมั่นคงทางอาหาร เปนเมืองอาหารปลอดภัย  

 ทองเที่ยวยั่งยืน หมายถึง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเติบโตอยางตอเนื่อง เนนการสรางคุณคา 

และมูลคาจากความหลากหลายทางชีวภาพและพหุวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการพัฒนาการทองเที่ยวจากฐานของ

ชุมชน ดวยนวัตวิถี ชุมชนมีความพรอมในการบริหารจัดการการทองเที่ยวของพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง การทองเที่ยวของ

ชุมชนสรางงาน อาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจของชุมชน แหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดไดรับการบริหารจัดการใหมี

มาตรฐานการจัดการทองเที่ยวในระดับชั้นนํา เปนการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีธรรมาภิบาลในการ

จัดการการทองเที่ยวชายแดนเติบโตอยางตอเนื่อง จังหวัดยะลาเปนตนแบบ ในระดับประเทศในการพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม จังหวัดประสบความสําเร็จในการยกระดับอําเภอเบตงใหเปนเมืองทองเที่ยวใน

ระดับนานาชาติ 

จังหวัดยะลามีภาพลักษณในการเปนเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเปนระเบียบมีความสะอาดที่สุด

เมืองหนึ่งของประเทศไทย  มีสถานที่ทองเที่ยวที่มีความหลากหลายและสวยงามโดยเฉพาะอําเภอเบตง จนมีคําขวัญวา 

“ใตสุดสยาม เมืองงามชายแดน” ประชาชนมีการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยการทําสวนยาง และสวน

ผลไม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของตนเองแตก็มีวิถีชีวิต

รวมกันอยางสันติสุขในความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม แตจากสถานการณความไมสงบที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2547 

จนถึงปจจุบัน  แนวโนมของความรุนแรงอยูในระดับที่คอนขางลดลง แตยังสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนและภาพลักษณของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออน และอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาจังหวัด 
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 ดังนั้น จังหวัดยะลา จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลาคือ “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง 

ทองเที่ยวยั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได และสรางความสุข สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค

และเปนธรรม สามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยนํายะลามุงไปสูเมืองทองเที่ยวที่นาอยู มีอาชีพที่มั่นคง มี

สุขภาพดี มีคุณธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อยูรวมกันดวยความรัก ความสามัคคี ยึดหลัก เขาใจ เขาถึง พัฒนา ภายใตความหลากหลาย   ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ

ของพื้นที่ นําไปสูยะลาเมืองแหงความสุข : Yala city of happiness 

 

2. พันธกิจ 

1) สงเสริมใหประชาชนมีความมั ่นคงปลอดภัยในชีว ิตและทรัพยส ินตลอดจนมีความเขาใจที ่ดี 

ตอภาครัฐ 

2) เสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนมี

อาชีพและรายไดท่ีมั่นคง 

3) เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรมและสงเสริมคุณธรรมของสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนดานสุขภาพ และสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

4) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

5) ประสาน สนับสนุน เสริมสรางความรวมมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา  

สังคมเมืองยะลามีความมั ่นคง ประชาชนมีความสุข ประสบความสําเร็จในการยกระดับศักยภาพ             

ในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ประชาชนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี คนเกง 

และมีคุณภาพ ชุมชนเขาถึงและไดรับการเสริมสรางโอกาส เปนสังคมที่มีความเสมอภาค เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จังหวัดยะลาเปนตนแบบที่ดีของประเทศ ที่มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชนสวนรวม  

 

4. ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จํานวน ๔ ประเด็น คือ 

1) การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 จากภาคการเกษตรที่แขงขันได 

2) การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และทองเที่ยวชายแดน     

3) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารจัดการ 

การเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

จากภาคการเกษตรท่ีแขงขันได 
 

วัตถุประสงค :  สินคาเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพและไดมาตรฐาน เกษตรกรและผูประกอบการภาคเกษตร  มีรายได   

เพิ่มขึ้น 
เปาหมายและตัวช้ีวัด  ป 2561 2565 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. สินคาเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐานการ

ผลิต(GAP/อินทรีย) เพิ่มขึ้น 

(2558 - 2560) 

2,122 แปลง/ฟารม  

1 % 

ตอป 

2 % 

ตอป 

3 % 

ตอป 

4 % 

ตอป 

5 % 

ตอป 

2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดสาขา

ภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 

 

(2558 - 2560) 

14,462  

ลานบาท 

1 % 

ตอป 

2 % 

ตอป 

3 % 

ตอป 

4 % 

ตอป 

5 % 

ตอป 

แนวทางการพัฒนา 

1. ยกระดับการผลิตดานการเกษตรสูมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมแกผลผลิต ผลิตภัณฑ และ สรางคุณคา

จากนวัตวิถีของชุมชน 

2. สงเสริมการรวมกลุม และพัฒนาศักยภาพกลุมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

3. สรางความมั่นคงทางอาหารแกครัวเรือน และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาโครงขายการคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการเกษตร 

5. สงเสริม พัฒนาการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงานในภาคการเกษตร 

6. สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร ขยายชองทางการตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และพัฒนา

ผูประกอบการสงออกใหมีประสิทธิภาพ 

7. เสริมสรางการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนชองทางระบบตลาดดิจิทัล และการสรางแบรนดใหเปนที่ยอมรับทั้ง

ในและตางประเทศ  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และทองเที่ยวชายแดน     
 

วัตถุประสงค : รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ไดมาตรฐานและยั่งยืน 
เปาหมายและตัวช้ีวัด  ป 2561 - 2562 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการ

พัฒนา  

ขอมูลเฉลีย่ 3 ป 

(2559 - 2561) 

6 แหลงตอป 

 

6 แหลง

ตอป 

6 แหลง

ตอป 

6 แหลง

ตอป 

6 แหลง

ตอป 

6 แหลง 

ตอป 

2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึน้ ขอมูลเฉลีย่ 3 ป 

(2559 - 2561) 

รอยละ 6.05 

 

6.5 % 

ตอป 

7.0 % 

ตอป 

7.5 % 

ตอป 

8.0 % 

ตอป 

8.5 % 

ตอป 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

2. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  

3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นเชิงสรางสรรค เพื่อรองรับการทองเที่ยว 

4. พัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม  

5. พัฒนาศักยภาพอําเภอเบตงใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประชาชน  

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วัตถุประสงค : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองนาอยู การศึกษามีคุณภาพ อาชีพมั่นคง สุขภาพดี กลุมผูไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสมีศักยภาพและสามารถ

พึ่งพาตนเองได 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  ป 2561 - 2565 

ตัวชี้วัด ขอมูลคาฐาน 
คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค าเฉล ี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการ

เรียนจากการสอน O-Net ชั้น ม.3 

เพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

ปการศึกษา 2558 

รอยละ 33.25 

ปการศึกษา 2559  

รอยละ 32.41 

ลดลง 0.84 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ  

1 ตอป 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ  

1 ตอป 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ 

 1 ตอป 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ  

1 ตอป 

เพิ่มขึ้น 

รอยละ  

1 ตอป 

2. อัตรามารดาตายลดลง  

(ตอการเกิดมีชีพแสนคน)  

 

ป 58 = 79.29 

ป 59 = 55.13 

ป 60 = 48.83 

(เฉลี่ย 3 ป = 61.08) 

ไมเกิน  

60 

ไมเกิน 

55 

ไมเกิน 

50 

ไมเกิน 

45 

ไมเกิน 

40 

3. แรงงานทั ้งในและนอกระบบ

ได  ร ั บการพ ัฒนาศ ักยภาพมี

หลักประกัน     ทางสังคมและมี

รายไดที่มั่นคง 

ป 2561 

รอยละ 5 

 

8 ๑1 ๑4 ๑7 20 

4. กล ุ มผ ู  ได ร ับผลกระทบจาก

เ ห ต ุ ก า ร ณ  ค ว า ม ไ ม  ส ง บ 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และ       ผู

พิการไดรับการพัฒนาศักยภาพให

สามารถพึ่งพาตนเองได 

ป 2560 

รอยละ89.89 

91 

 

93 95 97 99 

5. รอยละของการบุกรุกพื้นที่ปา

ไม และการตัดไมทําลายปาลดลง 

ป 2560 

รอยละ 36 

รอยละ 

5 

รอยละ 5 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 

15 
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แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 

2. ยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  

3. สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมโรคของประชาชนทุกกลุมวัย  

4. ยกระดับคณุภาพชีวิตผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและผูพิการ 

5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบใหสามารถพึ่งตนเองอยางมั่นคง และยั่งยืน  

6. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษเฝาระวังและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การระดมภาคีทุกภาคสวนรวมเสริมสรางยะลาสันติสุข ที่ยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค  :  สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท หมูบาน ชุมชนมีสวนรวมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ตามแนวทางประชารัฐอยางยั่งยืน 

เปาหมายและตัวช้ีวัด  ป 2561 - 2565 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลคา

ฐาน 

คาเปาหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของสถิติการกอเหตุรายลดลง

ในปที่ผานมา 

ป 2560 

ลดลง 

รอยละ 10 

 

รอยละ 11 รอยละ 12 รอยละ 13 รอยละ 14 รอยละ 15 

2. รอยละของหมูบาน ชุมชนเขมแข็งที่

มีระบบรักษาความปลอดภยั 

 

ป 2560 

รอยละ 89 

รอยละ 90 รอยละ 91 รอยละ 92 รอยละ 93 รอยละ 94 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมประชาชนใหเขามามีสวนรวมในเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

3. พัฒนาระบบปองกัน แกไขภัยพิบัติ และการสรางความเขมแข็งของเครือขายชุมชน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

5. เสริมสรางคุณคาทางอัตลักษณและวิถีของประชาชนในพื้นท่ี 

6. สรางความเขาใจ และอํานวยความเปนธรรม 

7. สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตามยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวัดยะลา 

ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม ตามยุทธศาสตรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาองคกร 

 
         

1 โครงการ อบจ.ยะลา พบปะหัวหนาสวนราชการและ

สื่อมวลชนในจังหวัดยะลา 

  
  

294,000  100,000 194,000 148,650 สำนักปลัดฯ 

2 โครงการการประกาศเจตจำนงของผูบริหารในการตอตาน 

การทุจริต 

  
  

24,000 
  

24,000 8,450 -“- 

3 โครงการรูกฎหมาย ไดประโยชน     150,000   150,000 120,310 -“- 

4 โครงการเสรมิสรางสมรรถนะและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.  

 
 

  1,600,000 
  

1,600,000 - -“- 

5 โครงการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     1,500,000   1,500,000 14,310 -“- 

6 คาใชจายในการเลือกตั้ง     40,900,000  40,819,200 80,800 - กองกิจฯ 

7 โครงการโลกทัศนประชาธิปไตยสูเยาวชน     400,000   400,000 - -“- 

8 โครงการเสริมสรางองคความรูดานประชาธิปไตยเพื่อการมี 

สวนรวมของเด็กและเยาวชนตอการเมืองการปกครอง 

    
300,000 

  
300,000 248,240 -“- 

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด 

    
500,000  

 
500,000 346,720 -“- 

10 โครงการ อบจ. ยะลา รวมใจสานสัมพันธ เสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันทเพื่อคืนความสุขสูชมุชน 
 

   
500,000 

  
500,000 192,885 -“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน               

และภาคประชาสังคม เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

 

   700,000 

  

700,000 - กองกิจฯ 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น     1,610,000  50,000 1,560,000 624,055 กองแผนฯ 

13 โครงการเพิม่ศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินของ อบจ.ยะลา     530,000   530,000 499,430 -“- 

14 โครงการอบรม/จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนชุมชน     350,000   350,000 46,520 -“- 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกศนูยเครือขายเกษตรกรรุน

ใหมรักบานเกดิ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
 

 
 

 100,000 
  

100,000 - -“- 

16 โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการบริการสาธารณะ     50,000  50,000 - - กองชาง 

17 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานฆอรอราแม 

หมูที่ 4 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 

  
 

2,861,000 
  

2,861,000 - กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

18 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานตะโละมีแย 

หมูที่ 4 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

   
2,800,000 

  
2,800,000 - -“- 

19 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานบือราเปะ  

หมูที่ 7 ตำบลบันนังสตา อำเภอบนันังสตา จังหวัดยะลา 

    
2,830,000 

  
2,830,000 - -“- 

20 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานโฉลง หมูที่ 

1 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
 

   2,800,000 
  

2,800,000 - -“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

21 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานมาลา  

หมูที่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 

   2,850,000 
  

2,850,000 - กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

22 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานยะลา  

หมูที่ 1 ตำบลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

    2,863,000 
  

2,863,000 - -“- 

23 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานยือนัง  

หมูที่ 4 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

  
  

2,816,000 
  

2,816,000 - -“- 

24 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานรั้วตะวัน       

หมูที่ 7 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

  
  

2,850,000 
  

2,850,000 - -“- 

25 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานสะปาเราะ 

หมูที่ 5 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 
 

   2,805,000   2,805,000 - -“- 

26 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานแหร  

หมูที่ 1 ตำบลบานแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 

  
 

2,830,000 
  

2,830,000 - -“- 

**27 โครงการการกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

   
 

7,277,550 
  

7,277,550 6,788,638.67 สำนกัปลดั

ฯ 

**28 โครงการงานวันทองถิ่นไทย ประจำป 2563     75,000   75,000 840 -“- 
**29 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานโตะพราน       

หมูที่ 1 ตำบลทาธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

  
 

 2,800,000 
 

2,800,000 - กองชาง 

กันเงินไมกอ

หนี้ 

**30 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานกะลูแป  

หมูที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
 

  
 

 2,800,000 
 

2,800,000 - -“- 

30 รวม 11 11 2 6 85,165,550 5,600,000 41,019,200 49,746,350 9,039,048.67  
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 
หมาย

เหต ุ
ดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาเศรษฐกจิ 
 

  
 

 
  

 
 

 

1 โครงการเพิม่ศักยภาพในการผลิตทุเรียนคณุภาพเพื่อนำ

การตลาด 

   
 

166,000 
  

166,000 142,508 กองแผน

ฯ 

2 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานคีรีลาด หมูที่ 9 - บานบาย ิ

หมูที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
 

  
 

3,650,000 
  

3,650,000 
 

กองชาง 

กันเงินกอ

หนี้ 
3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานเจาะลีมสั หมูที่ 4         

ตำบลอาซอง - บานอาตะคูวอ หมูที่ 3 ตำบลกอตอตือระ  

อำเภอรามัน จังหวดัยะลา  

   

 

2,000,000 

  

2,000,000 1,982,000 กองชาง 

 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานฉัตรมงคล 2 หมูท่ี 6 

ตำบลบือมัง อำเภอรามัน - บานกาสังใน หมูที่ 6                  

ตำบลตาเนาะปเูตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

   

 

2,000,000 

  

2,000,000  กองชาง 

กันเงินกอ

หนี้ 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานดาแลแป – บานปอเอาะ        

หมูที่6 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบนันังสตา จังหวดัยะลา 
 

   2,000,000 
 

 2,000,000  -“- 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานตาเปาะ หมูที่ 2 -           

บานกูแบรายอ หมูที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  
  

 
2,450,000 

  
2,450,000 2,415,000 กองชาง 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานตือระบเูดะ - บานจาเราะจาแต 

หมูที่ 5 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 
 

   2,000,000 
  

2,000,000  กองชาง 

กันเงินกอ

หนี้ 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.  สายบานลโูบะบาตู – บานบากาสาแม  

หมูที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

  
 

2,000,000 
  

2,000,000  -“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ทีเ่บิกจาย 

9 โครงการซอมสรางผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรตี            

สายทางบานปะแดรู ตำบลกาตอง – บานตันหยง ตำบลบาโระ 

อำเภอยะหา จังหวดัยะลา 

   

 

6,713,000 

  

6,713,000 6,700,000 กองชาง 

 

10 โครงการซอมสรางและเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติก 

คอนกรีต สายทางบานบอหิน – บานตาลไีอน ตำบลบานแหร 

อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 

   

 

6,637,000 

  

6,637,000 6,585,000 -“- 

11 ขุดลอกคลองจือริ (ชวง 2) หมูที่ 3 – 4  ตำบลบาเจาะ  

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

    3,600,000 
  

3,600,000 3,585,000 -“- 

12 ขุดลอกคลองลูบูกาเยาะ (ชวง 2) หมูที่ 6 ตำบลบันนังสตา  

อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

   
 

4,200,000 
  

4,200,000 3,820,000 -“- 

*13 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0033 สายบานทาสาป ตำบลทาสาป 

– บานคลองทราย ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

   

 

8,821,000 

 

 8,821,000  กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

*14 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0005 สายบานหนาถ้ำ ตำบลหนาถ้ำ  

อำเภอเมืองยะลา - บานบาโงยีรา ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง 

จังหวัดยะลา 

   

 

8,958,000 

  

8,958,000 

 

-“- 

*15 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0040 สายบานพงยือไร             

ตำบลบันนังสาเรง – บานมลายูบางกอก ตำบลสะเตงนอก          

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

    697,000 

  

697,000 456,000 กองชาง 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ 

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

*16 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0022 สายบานตีบุ- บานตูกู      

ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

  

 

15,095,000 

  

15,095,000  กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

*17 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0017 สายบานเนินงาม ตำบลเนนิงาม -   

บานบือดอง ตำบลกอตอตอืระ อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

   

 

7,075,000 

  

7,075,000 6,995,000 กองชาง 

*18 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0027 สายบานพงกูแว ตำบลยะหา –  

บานเจาะตาแม ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 

 
  

 

7,672,000 

  

7,672,000  กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

*19 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0042 สายบานกาบัง ตำบลกาบัง –  

บานบายอ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 

    6,679,000  6,679,000  -“- 

*20 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

สามแยก ทล. 4077 – บานบาโงยแจเกาะ ตำบลบันนังสตา  

อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

    6,118,000 

  

6,118,000 

 
-“- 

*21 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1- 0032 สายบานกีเยาะ            

ตำบลกรงปนัง อำเภอกรงปนัง – บานโฉลง ตำบลปุโรง             

อำเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

   9,398,000 

  

9,398,000 

 

-“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได

ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

*22 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบานบาลอบาตะ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปนัง – บานหลักเขต  

ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา 

 

   2,980,000 

  

2,980,000 

 

กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

*23 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

รหสัทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ. 1-0030 สายบาน กม.39                          

ตำบลอยัเยอรเวง  อำเภอเบตง – บานวังไทร ตำบลแมหวาด                   

อำเภอธารโต จังหวดัยะลา 

    11,578,000   11,578,000  -“- 

*24 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต          

สายบานธารโต  ตำบลธารโต - บานดินเสมอ ตำบลคีรีเขต           

อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

    10,055,000  

 

10,055,000 9,980,000 กองชาง 

*25 โครงการซอมสรางและ เสรมิผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทตกิคอนกรตี          

สายบานศรีนคร  ตำบลครีีเขต – บานบาตูปูเตะ  ตำบลบานแหร 

อำเภอธารโต จังหวดัยะลา 

 

   10,675,000 

  

10,675,000 

 

กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

*26 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต        

สามแยก ทล. 4062 ตำบลยะรม – บานมาลา ตำบลตาเนาะแมเราะ  

อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

 
   4,593,000 

  

4,593,000 

 
-“- 

*27 โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายบาน กม.38 – บานนากอ ตำบลอัยเยอรเวง อำเภอเบตง  

จังหวัดยะลา 

 

   4,070,000 

  

4,070,000 

 
-“- 
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ลำดับ 

ที ่
รายการ 

ผลการดำเนนิงาน งบประมาณ 

หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนนิการ 

ยังไมได

ดำเนนิการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิม่ โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

*28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำปน                  

หมูที่ 1 บานทาสาป - หมูที่ 6 บานกำปน ตำบลทาสาป           

อำเภอเมืองยะลา    จังหวัดยะลา 

   

 

12,395,000 

  

12,395,000  กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

**29 โครงการปรับปรุงและซอมบำรุงรักษาทางสาย ยล.ถ 1-0045   

บานปะแต ตำบลกอตอตือระ - บานบอืยอง ตำบลกายูบอเกาะ 

อำเภอรามัน จังหวดัยะลา 

   

 

 10,990,000 

 

10,990,000  กองชาง 

กันเงินไมกอหนี้ 

**30 โครงการกอสรางถนน คสล. สายชุมชนบูเก็ตตักโกร เทศบาล

เมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

   
  2,885,000  2,885,000 

 กองชาง 

กันเงินกอหนี้ 

**31 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานลือเน็ง หมูที่ 2           

ตำบลปะแต - บานเตียง หมูที่ 7 ตำบลบาโระ  

อำเภอยะหา จังหวดัยะลา 

   

 

 4,365,000 

 

4,365,000  กองชาง 

กันเงินไมกอหนี้ 

**32 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก บานรานอ  

หมูที่ 8 ตำบลตาเนาะปเูตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

   
 

 2,498,000 
 

2,498,000  -“- 

**33 โครงการปรับปรุงซอมแซมและตดิตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือน

แบบกระพริบ 

   
  2,846,000  2,846,000 

 -“- 

33 รวม 10 19 4 - 164,275,000 23,584,000 - 187,859,000 42,660,508  
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ลำดับ 
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รายการ 
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โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ

ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

 ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   
 

 
  

   

1 โครงการชวยเหลือประชาชนขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา     300,000 200,000  500,000 247,500 สำนักปลัดฯ 

2 - โครงการปองกันและเฝาระวังโรคติดตอในพื้นที่จังหวัดยะลา     100,000   100,000 71,360 -“- 
 - โครงการลอมรั้ว ลอมรัก ปลอดภัยในวัยเรียน     500,000   500,000 122,275 -“- 
3 โครงการสงเสริมศักยภาพแกนนำดานสุขภาพภาคประชาชน     500,000  100,000 400,000 359,800 -“- 
4 โครงการ อบจ.ยะลา หวงใย ใสใจวัยผูสูงอาย ุ     200,000  200,000 - - -“- 
5 - โครงการปนยิ้มสรางสุขผูสูงอาย ุ     300,000   300,000 - -“- 

 - โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของผูสูงอาย ุ     500,000  157,000 343,000 329,900 -“- 

6 โครงการเด็กยะลามั่นใจ สรางอาชพี หางไกลยาเสพตดิ     400,000   400,000 110,890 - “- 

7 โครงการอุนไอรักสานสัมพันธครอบครัว     350,000   350,000 303,810 -“- 

8 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในกลุมเด็กและเยาวชน

จังหวัดยะลา (อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา) 
   

 
1,000,000 

  
1,000,000 1,000,000 -“- 

9 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางรายไดเยาวชน     200,000  140,000 60,000 57,200 กองคลัง 

10 โครงการคาใชจายการจดัระบบการแพทยฉุกเฉิน อบจ.ยะลา     200,000   200,000 - กองชาง 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครประจำศูนยเครือขาย    

ชวยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

และภาคีเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

   

 

500,000 

 

50,000 450,000 444,520 -“- 

12 โครงการมหกรรมรวมพลังผูสูงอายุ     200,000  200,000 - - สำนักปลัดฯ 
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ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

13 - โครงการศูนยประสานงานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชนจังหวัดยะลา     500,000  80,000 420,000 328,600 กองชาง 

 - โครงการสงเสรมิ อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     500,000  300,000 200,000 86,695 -“- 

14 โครงการรณรงคสรางความปลอดภยัทางถนนในชวงเทศกาลสำคญั     150,000  90,000 60,000 23,000 -“- 

15 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตร ี     520,000   520,000 209,703 กองแผนฯ 

16 โครงการสงเสริมการอนุรักษทุเรยีนพื้นบานจังหวัดยะลา     450,000   450,000 - -“- 

17 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่       400,000   400,000 100,000 -“- 

18 โครงการสรางงาน สรางอาชีพ คนพิการทำอะไรไดมากกวาท่ีคิด     300,000   300,000 248,748 สำนักปลัด 

18 รวม 14 - - 4 8,070,000 200,000 1,317,000 6,953,000 4,044,001  

 ยุทธศาสตรที่ 4 

การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม 

     
  

 
 

 

1 โครงการประชาสมัพันธการจดัการศึกษาของ อบจ.ยะลา     300,000   300,000 - กองศึกษาฯ 

2 โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูเพื่อสรางความเสมอภาค     500,000   500,000 387,957 -“- 

3 โครงการสงเสรมิการศึกษาเพื่อความปรองดองสมานฉันทสรางสันตสิุข     300,000   300,000 - -“- 

4 โครงการสงเสริมภาษามลายูสูอาเซียน     700,000   700,000 692,655 -“- 

5 โครงการ “รักนี้ใหหนสููเด็กพิเศษ” ครั้งท่ี 14     700,000   700,000 654,100 -“- 
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ดำเนินการ 

ไม

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ตั้งไว 

โอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ
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งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

6 - โครงการแขงขันกีฬา อบจ.ยะลา สัมพันธมวลชน     500,000   500,000 - กองศึกษาฯ 

 - โครงการมหกรรมกีฬาสานสัมพันธเด็ก เยาวชน และประชาชน 

   อบจ.ยะลา คัพ 
   

 
1,200,000   1,200,000 264,995 -“- 

7 โครงการคายอบรมคณุธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน     400,000   400,000 - -“- 

8 โครงการทดสอบการอานอลักุรอาน     900,000   900,000 109,000 -“- 

9 โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข     100,000   100,000 - -“- 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสถาน     1,100,000   1,100,000 - -“- 

11 โครงการมหกรรมตาดีกาสมัพันธ     700,000   700,000 - -“- 

12 โครงการรอมฎอนสัมพันธ     1,200,000   1,200,000 569,500 -“- 

13 โครงการสงเสริมการอานอัลกุรอานระบบกีรออาต ี     1,200,000   1,200,000 1,039,275 -“- 

14 โครงการอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ        

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

   
 

300,000   300,000 
37,690 

-“- 

15 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความเปนเลิศระดับชาต ิ

(อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 

   
 

500,000   500,000 500,000 -“- 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความเปนเลิศ 

ทางดานกีฬา (อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดยะลา) 

 
 

  500,000   500,000  -“- 

17 - โครงการประเพณีแหพระลุยไฟ                                 

  (อุดหนุนมูลนิธิเจาแมกอเหนี่ยว (ฉื่อเซี่ยงตึ้ง) ยะลา) 

- โครงการสืบสานจารีตประเพณีจนีแหพระลยุไฟ          

  (อุดหนุนมูลนิธิพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จังหวัดยะลา) 

 

 

  
 

 

 

150,000 

 

150,000 

  150,000 

 

150,000 

 -“- 

 

-“- 
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หมายเหต ุดำเนินการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

ยังไมได
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ถือจาย 

งบประมาณ 

ที่เบิกจาย 

18 โครงการสืบสานจารตีประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน            

(อุดหนุนมูลนิธิตุยบวยเต็งเนี่ยง (ศาลเจาแมทับทิมยะลา)) 
  

  150,000   150,000 - กองศึกษาฯ 
 

19 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

- คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน 

- คาใชจายในการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 

- คาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 

- คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรยีน 

- คาใชจายในการรณรงคการปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 

- คาใชจายในการสงเสริมกจิกรรมรักการอานในสถานศึกษา อปท. 

- คาใชจายในการปรบัปรุง/ซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

61,800 

100,000 

20,000 

50,000 

30,000 

50,000 

150,000 

   

61,800 

100,000 

20,000 

50,000 

30,000 

50,000 

150,000 

 

61,800 

100,000 

20,000 

50,000 

30,000 

50,000 

 
ร.ร.ลำพะยาฯ 

-“- 

-“- 

-“- 

-“- 

-“- 

-“- 

20 โครงการสงเสริมกิจกรรมของลูกเสือ – เนตรนาร ี     150,000   150,000 150,000 -“- 

21 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาคและ

ระดับประเทศ 
 

 
 

 
200,000   200,000 200,000 -“- 

22 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อการแนะแนว     100,000   100,000 100,000 -“- 

23 โครงการเปดโลกทัศนสูการเรียนรู     100,000   100,000 100,000 -“- 

24 โครงการพัฒนาการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ     150,000   150,000 150,000 -“- 

25 โครงการคาใชจายในการจัดการศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

   

 
250,000   250,000 250,000 -“- 
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26 โครงการคาใชจายในการสงเสรมิการจัดกระบวนการเรียนการ

สอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“สถานศึกษาพอเพียง”สูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

100,000   100,000 100,000 ร.ร.ลำพะยาฯ 

27 โครงการคาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน     198,000   198,000 84,000 -“- 

28 โครงการคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

 

 
663,800   663,800 635,880 -“- 

29 คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.     54,000   54,000 54,000 -“- 

30 โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน     250,000   250,000 250,000 -“- 

31 โครงการกอสรางซุมหนาอาคารและกั้นหองเรียนอาคาร

อเนกประสงค 

   
 

1,700,000   1,700,000  ร.ร.ลำพะยาฯ 

กันเงินไมกอหนี้ 

32 โครงการกอสรางระบบกรองน้ำ คสล. และถังเก็บน้ำใตดิน 
    1,200,000   1,200,000  ร.ร.ลำพะยาฯ 

กันเงินกอหนี้ 

33 โครงการกอสรางรั้ว คสล. 
  

  2,750,000   2,750,000  ร.ร.ลำพะยาฯ 

กันเงินไมกอหนี้ 

34 โครงการวางทอ คสล. พรอมบอพักและลานคอนกรีต 
    1,200,000   1,200,000  ร.ร.ลำพะยาฯ 

กันเงินกอหนี้ 

35 เงินทุนการศึกษา     330,000   330,000 79,250 
กองศึกษาฯ 

กันเงินกอหนี ้

35 รวม 21 3 2 9 21,407,600   21,407,600 6,720,102  
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 ยุทธศาสตรที่ 5 

การสงเสริมดานการทองเท่ียวและอัตลักษณ 
  

 
 

  
 

   

1 โครงการ Big Cleaning Day     60,000   60,000 6,350 สำนักปลัดฯ 

2 - โครงการเทศกาลอาหารรสดี ผลไมรสเดน     200,000  200,000 -  -“- 

 
- โครงการเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอรอย  

   (อาหารจานเด็ด) ครั้งที่ 20 

 
 

  300,000  200,000 100,000 
 

-“- 

 - โครงการมัคคเุทศกนอย รักบานเกิด     150,000   150,000 146,510 -“- 

3 โครงการมหกรรมสสีันโคมไฟเบตง     1,200,000   1,200,000 1,190,000 -“- 

4 โครงการมหัศจรรยยะลา 2020     2,500,000   2,500,000  -“- 

5 โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมไทย     30,000   30,000 30,000 ร.ร.ลำพะยาฯ 

5 รวม 4 - - 1 4,440,000  400,000 4,040,000 1,372,860  

121 รวมทั้งสิ้น 60 33 8 20 283,358,150 29,384,000 42,736,200 270,005,950 63,836,519.67  
 

หมายเหตุ        * โครงการใชจายเงินทุนสำรองเงินสะสมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา   จำนวน  16   โครงการ  

                  ** โครงการตั้งจายรายการใหม                                                      จำนวน   9   โครงการ 
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ภาคผนวก 3 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 

แผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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ภาคผนวก 4 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ตอผลการดาํเนินงานขององคการบรหิารสวน 

จังหวัดยะลาในภาพรวมและรายยุทธศาสตร  

ประจําป 2563 

  



 

 

 

 

 

แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมและในรายยุทธศาสตร ประจำป 2563 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  เพศ  (  )  ชาย  (  )  หญิง 
 

2.  อาย ุ (  )  ต่ำกวา 20 ป (  )  20 – 30 ป  (  )  31 – 40 ป 

  (  )  41 – 50 ป  (  )  51 – 60 ป  (  )  มากกวา 60 ป ขึ้นไป 
 

3.  การศึกษา (  )  ประถมศึกษา (  )  มัธยมศึกษา  (  )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

  (  )  ปริญญาตรี  (  )  ปริญญาโท  (  )  อื่น ๆ (ระบุ)........................... 
 

4.  อาชีพหลัก (  )  นักเรียน/นักศึกษา (  )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (  )  ประกอบธุรกิจ  

  (  )  รับจาง  (  )  เกษตรกร     (  )  อื่น ๆ (ระบุ).............. 
 

5. ที่อยูปจจุบัน (  )  อำเภอเมือง    (  )  อำเภอยะหา   (  )  อำเภอรามัน (  )  อำเภอเบตง 

  (  )  อำเภอธารโต  (  )  อำเภอกรงปนัง   (  )  อำเภอบันนังสตา (  )  อำเภอกาบัง 
 

สวนที่  2  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวม 

6.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในภาพรวมมากนอยเพียงใด  

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กจิกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

     

8) การแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชน      

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
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สวนที่  3  ความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในรายยุทธศาสตร 

7. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาในรายยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด  

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาองคกร   

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

     

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ   

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

         

    

ยุทธศาสตรที่ 4  การสงเสริมดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      
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ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมดานการทองเที่ยวและอัตลักษณ  

 

ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด  

(1) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม      

2) มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมลูของโครงการ/กจิกรรม      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม      

4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ      

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กจิกรรม      

6) การดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      

7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น      

8) ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม      

 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

 

ขอขอบคุณทีใ่หความรวมมือเปนอยางดี 

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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ภาคผนวก 5 
 

  แบบประเมนิความพึงพอใจตอผลการดาํเนนิงาน 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 

และแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนตอผลการ

ดําเนนิงานโครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ประเภทโครงสรางพื้นฐาน  

(ถนน แหลงนํา้ อาคารอเนกประสงค) 
  



 
 

 
 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำป 2563 

โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) 
 

ชื่อโครงการ                                                                                                                                                . 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

            โปรดทำเครื่องหมาย √ ใน (  ) ที่ตรงกับความความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ   

(  ) หญิง     (  )  ชาย 
 

2. อายุ  

(  ) ต่ำกวา 20 ป  (  ) 20 - 30 ป  (  ) 31 - 40 ป   

(  ) 41- 50 ป  (  ) 51 - 60 ป              (  ) 61 ปขึ้นไป 

 

3. การศึกษา  

(  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยม/เทียบเทา        (  ) อนุปริญญา/เทยีบเทา   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวาปริญญาตรี      (  ) อื่น ๆ (ระบ)ุ............................... 
 

4. อาชีพ   

(  ) นักเรียน/นักศึกษา    (  ) เกษตรกร                 (  ) รับจาง  

(  ) รับราชการ/วิสาหกิจ  (  ) ธุรกิจสวนตัว             (  ) อื่น ๆ (ระบุ)................................. 

 

5.ที่อยูปจจุบัน 

(  ) อำเภอเมือง  (  ) อำเภอกรงปนัง        (  ) อำเภอกาบัง     (  ) อำเภอรามัน 

(  ) อำเภอยะหา   (  ) อำเภอบันนังสตา (  ) อำเภอธารโต    (  ) อำเภอเบตง 

 

 

/ตอนที่ 2... 
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ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจ 

           โปรดทำเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปานกลาง 

 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

                                 ดานการมีสวนรวม 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม 
     

2) ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการ      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการ     

   ดำเนินโครงการ 
     

        ดานประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ 

1) ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนินโครงการ      

2) โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

    ในพ้ืนที่ 
     

3) โครงการนี้ทำใหประชาชนในพื้นท่ีสวนใหญไดรับความสะดวกใน

การสญัจรไปมา 
     

4) โครงการนี้สงผลใหคณุภาพชีวติของประชาชนดีขึ้น      

5) โครงการนี้สงผลใหประชาชนในพื้นท่ีลดตนทุนการขนสงสินคา

ทางการเกษตร 
     

                            ดานผลกระทบ 

1) โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหาตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน      
2) โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสยีหาตอความเปนอยูของประชาชน 

    ในพ้ืนที่ 
     

                          ดานความคุมคา 

1) งบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน  
     

2) ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้      

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำป 2563 

โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงน้ำ) 
 

ชื่อโครงการ                                                                                                                                  . 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

            โปรดทำเครื่องหมาย √ ใน (  ) ที่ตรงกับความความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ   

(  ) หญิง     (  )  ชาย 
 

2. อายุ  

(  ) ต่ำกวา 20 ป  (  ) 20 - 30 ป  (  ) 31 - 40 ป   

(  ) 41- 50 ป  (  ) 51 - 60 ป              (  ) 61 ปขึ้นไป 

 

3. การศึกษา  

(  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยม/เทียบเทา        (  ) อนุปริญญา/เทยีบเทา   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวาปริญญาตรี      (  ) อื่น ๆ (ระบ)ุ............................... 
 

4. อาชีพ   

(  ) นักเรียน/นักศึกษา    (  ) เกษตรกร                 (  ) รับจาง  

(  ) รับราชการ/วิสาหกิจ  (  ) ธุรกิจสวนตัว             (  ) อื่น ๆ (ระบุ)................................. 

 

5.ที่อยูปจจุบัน 

(  ) อำเภอเมือง  (  ) อำเภอกรงปนัง        (  ) อำเภอกาบัง     (  ) อำเภอรามัน 

(  ) อำเภอยะหา   (  ) อำเภอบันนังสตา (  ) อำเภอธารโต    (  ) อำเภอเบตง 

 

 

 

/ตอนที่ 2... 
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- 2 – 
 

ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจ 

           โปรดทำเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปานกลาง 

 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

                                 ดานการมีสวนรวม 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม 
     

2) ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการ      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการ 

   ดำเนินโครงการ 
     

        ดานประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ 

1) ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนินโครงการ      

2) โครงการนี้สามารถชวยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

    ในพ้ืนที่ 
     

3) โครงการนี้ชวยแกปญหาน้ำทวมขังในพื้นที่/ชวยแกปญหาการขาด 

   แคลนน้ำของประชาชน 
     

4) โครงการนี้สงผลใหคณุภาพชีวติของประชาชนดีขึ้น      

5) โครงการนี้สามารถปองกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี      

                            ดานผลกระทบ 

1) โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหาตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน      

2) โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสยีหาตอความเปนอยูของประชาชน 

    ในพ้ืนที่ 
     

                          ดานความคุมคา 

1) งบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน  
     

2) ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้      

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจำป 2563 

โครงการประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) 
 

ชื่อโครงการ                                                                                                                                   . 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

            โปรดทำเครื่องหมาย √ ใน (  ) ที่ตรงกับความความเปนจริงของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ   

(  ) หญิง     (  )  ชาย 
 

2. อายุ  

(  ) ต่ำกวา 20 ป  (  ) 20 - 30 ป  (  ) 31 - 40 ป   

(  ) 41- 50 ป  (  ) 51 - 60 ป              (  ) 61 ปขึ้นไป 

 

3. การศึกษา  

(  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยม/เทียบเทา        (  ) อนุปริญญา/เทยีบเทา   

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวาปริญญาตรี      (  ) อื่น ๆ (ระบ)ุ............................... 
 

4. อาชีพ   

(  ) นักเรียน/นักศึกษา    (  ) เกษตรกร                 (  ) รับจาง  

(  ) รับราชการ/วิสาหกิจ  (  ) ธุรกิจสวนตัว             (  ) อื่น ๆ (ระบุ)................................. 

 

5.ที่อยูปจจุบัน 

(  ) อำเภอเมือง  (  ) อำเภอกรงปนัง        (  ) อำเภอกาบัง     (  ) อำเภอรามัน 

(  ) อำเภอยะหา   (  ) อำเภอบันนังสตา (  ) อำเภอธารโต    (  ) อำเภอเบตง 

 

 

 

/ตอนที่ 2... 
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ตอนที่ 2 การสำรวจความพึงพอใจ 

           โปรดทำเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 
 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปานกลาง 

 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

                                 ดานการมีสวนรวม 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพืน้ที่ไดมสีวนรวมในการเสนอโครงการ/

กิจกรรม 
     

2) ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารการดำเนินโครงการ      

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการ    

   ดำเนินโครงการ 
     

        ดานประโยชนที่ไดรับจากการดำเนินโครงการ 

1) ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญไดรบัประโยชนจากการดำเนินโครงการ      

2) โครงการนี้สามารถทำใหประชาชนในพื้นท่ีมีสถานท่ีจัดกิจกรรม

ตางๆ รวมกัน 
     

3) โครงการนี้สามารถสงเสริมใหกบัประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรัก  

   ความสามัคคี สงผลใหชุมชนเขมแข็ง มีความปรองดอง สมานฉันท 
     

                            ดานผลกระทบ 

1) โครงการนี้ไมมีผลกระทบที่เสียหาตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของทาน      

2) โครงการนี้ไมมผีลกระทบที่เสยีหาตอความเปนอยูของประชาชน 

   ในพ้ืนที่ 
     

                          ดานความคุมคา 

1) งบประมาณที่ใชในการดำเนินโครงการมีความคุมคาและสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน  
     

2) ทานมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการนี ้      

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็น/เสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
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ภาคผนวก 6 
ภาพกิจกรรม 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (แหลงนํ้า) 

โครงการขุดลอกคลองจือริ (ชวงที่ 2) หมูท่ี 3 - 4 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายยน 2563 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) 

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานโฉลง หมูท่ี 1 ตําบลปุโรง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

เมือ่วันที่ 2 กันยายน 2563 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (อาคารอเนกประสงค) 

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. 2 ชั้น บานรั้วตะวัน หมูที ่7 ตําบลบุด ีอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) 

โครงการซอมสรางผิวทางลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ยล.ถ.1-0033  

สายบานทาสาป ต.ทาสาป - บานคลองทราย ตําบลยุโป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ประจําป 2563 

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน (ถนน) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกําปน หมูที ่1 บานทาสาป – หมูที ่6 บานกําปน  

ตําบลทาสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 

 

 
 

 

 


