ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพั
ผลแ ฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25
2560 (ครั้งที่ 1)
------------ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์
นาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ได้รายงานผลการติ
รายงานผลการติดตามและเสนอความเห็น ซึ่งได้ จากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อผู้ บริหาร
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการประชุม สมัยสามัญ
สมัยที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้
นาจตามความใน อ 13 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั
ย
ด ทํ า
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบั บที่ 2 ) พ.ศ.2559 องค์การบริ หารส่ว นตํา บลควนโดน
จึงขอประกาศรายงานการติ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พ
(ครั้งที่1)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560

(นายยะโกบ โต๊ะประดู่)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560
เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
งานนโยบายและแผน
สํานักปลัด อบต.ควนโดน
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-7473-5079

คํานํา
ตาม ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13(3) รายงานผล กําหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น เพื่ อทํา หน้ าที่ในการกําหนดแนวทางวิ ธีการในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้ บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ นั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้ดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) เรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลการ
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจําเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม
2560) ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในอนาคต เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาต่อไป
คณะติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ย การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 กํ า หนดให้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดนแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน โดยให้หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ดําเนินการมาแล้ว ซึ่งการติดตามและประเมินผลถือได้ว่า
เป็ น เครื่ อ งมื อที่ จํ า เป็ น ในการปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการที่ ดํ า เนิ น การอยู่ แ ละที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีอยู่แล้วย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้
ต้นทุนดําเนินงานต่าง ๆ การประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร มีผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนหลังที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
ในปี พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) แล้วนําโครงการในแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ไว้ เ ป็ น เงิ น 17,074,800.00 บาท แบ่ ง เป็ น การพั ฒ นาตามรายยุ ท ธศาสตร์ 9 ด้ า นดั ง นี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จํานวน 2
โครงการ เป็นเงิน 70,000.00 บาท
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการเกษตรพอเพี ย ง จํ า นวน 2 โครงการ เป็ น เงิ น 50,000.00 บาท
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 40,000.00 บาท 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 2,337,200.00 บาท 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ เป็นเงิน 70,000.00 บาท 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภู มิปัญญาท้องถิ่ น จํ านวน 4 โครงการ เป็น เงิน 817,000.00 บาท
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 28 โครงการ เป็นเงิน
11,210,600.00 บาท 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ จํานวน
11 โครงการ เป็นเงิน 1,280,000.00 บาท 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 22
โครงการ เป็นเงิน 1,173,000.00 บาท
การติดตามและประเมินผล (ประจําเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ครึ่งปีแรก เพื่อจะ
แสดงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดําเนินงานบริหารส่วนตําบลควนโดนหรือไม่ แล้วสรุปผล
เมื่อนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนและประกาศให้
ประชาชนทราบ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
2.2 เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 ทําให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส่วน/กอง
มีความสอดคล้องกันประสานการนํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน
3.2 สามารถทําให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย
หลักมีความสอดคล้องและดําเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 ทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปในทางเดียวกัน
3.4 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์
4. ขอบเขตการประเมิน
เนื้อหาการประเมินผล
4.1 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.2 ศึกษาผลผลิตของการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื้อหาประชากร
4.3 ประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์ จํานวน 8 หมู่บ้าน
5. กรอบแนวคิด
ปัจจัยนําเข้า (Input)
1.นโยบายและแผน
2.โครงการ/กิจกรรม
3.งบประมาณ

กระบวนการ (Process)
1.การประสานสัมพันธ์
2.การมีส่วนร่วม
3.แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 – 2562 )

ผลที่ได้รับ (Output)
1.การรับรู้
2.ความพึงพอใจของประชาชน
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บทที่ 2
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. วิธีการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตามผล
การติ ด ตามจากการรายงานของสํ า นั ก ปลั ด และส่ ว นต่ า งๆ ทุ ก ๆระยะ 3 เดื อ น และ
ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงิน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562 ) เป็นยอดสะสมทุกๆ
โครงการ
1.2 การประเมินผล
เป็ น การประเมิ น ผลดํ า เนิ น โครงการและผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณว่ า เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาสามปี หรือไม่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น
2.1 ประชาชนทั่วไป
2.2 นักเรียน / นักศึกษา
2.3 ข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง
2.4 ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย.ผู้ใหญ่บ้าน
2.5 ผู้นําศาสนา
2.6 ผู้บริหาร อปท.
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1
การศึ กษาข้อมูล มี 2 ประเภท คื อ ข้อมูล แบบสํา รวจข้อมูล เอกสารและข้ อมู ล
แบบสอบถาม ข้อมูลแบบสํารวจข้อมูลเอกสาร ได้ใช้วิธีรวบรวมจากส่วนราชการในสังกัดทั้งหมด สําหรับ
ข้อมูลแบบสอบถามได้สร้างขึ้นมาโดยกําหนดประเด็นและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
ประเด็นประเมิน
1. การรับรู้(ผลการดําเนินงาน)
2. ความพึงพอใจในภาพรวม
3. ความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประชาชนทั่วไป
2. ข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ผู้บริหาร อปท.
5. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน
6. นักเรียน/นักศึกษา
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วัตถุประสงค์การ
ประเมิน
1. การรับรู้(ผลการ
ดําเนินงาน)

แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ เครื่องมือและเทคนิค การวิเคราะห์
ข้อมูล
ข้อมูล
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป - แบบสอบถาม
- ร้อยละ
ข้าราชการในสั งกั ด
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค /
ส่วนกลาง

2. ความพึงพอใจใน ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป - แบบสอบถาม
ภาพรวม
ข้าราชการในสั งกั ด
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค /
ส่ ว นกลาง ส.อบต.
ผู้ บ ริ ห า ร อ ป ท .
ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษาของรั ฐ
/ เ อ ก ช น
นักเรียน/ นักศึกษา
3.ความพึงพอใจใน ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป - แบบสอบถาม
แต่ละยุทธศาสตร์
ข้าราชการในสั งกั ด
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค /
ส่ ว นกลาง ส.อบต.
ผู้ บ ริ ห า ร อ ป ท .
ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึ ก ษาของรั ฐ
/ เอกชน นักเรียน/
นักศึกษา

เกณฑ์ในการประเมิน
1.1 ประชาชนรับรู้การ
ดํ า เนิ น งาน โครงการ
กิ จ กรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 75

- ร้อยละ

2.1 ประชาชนรับรู้การ
ดํ า เนิ น งาน โครงการ
กิ จ กรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 75

- ร้อยละ

3.1 ประชาชนรับรู้การ
ดํ า เนิ น งาน โครงการ
กิ จ กรรม ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 75

5
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 คณะทํางานลงพื้นที่ทําการเก็บข้อมูล แบบสอบถามในหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้าน ใช้
แบบสอบถาม 100 ชุด
4.1.1 หมู่ที่ 2,3,4 วันที่ 3,4,5 เมษายน 2560
4.1.2 หมู่ที่ 6,7 วันที่ 7 เมษายน 2560
4.1.3 หมู่ที่ 8,9,10 วันที่ 10,11 เมษายน 2560
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตามรายงานผลของสํานักปลัดและส่วนต่างๆ
ตามแบบรายงานทุกๆระยะ 3 เดือน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะทํางานได้ดําเนินการจัดการข้อมูลดังนี้
5.1 สถิติพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมู่ของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ
( perentage ) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
5.2 วิเคราะห์ผลการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม / โครงการของ อบต. มีประเด็นตัวชี้วัด 19
ตัวชี้วัดมีคําตอบให้เลือกคือ มีการดําเนินงานและไม่มีการดําเนินงานโดยกําหนดเป็นค่าร้อยละ
( percentage ) เกณฑ์ที่ผ่านต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นครึ่งปีแรกของการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี อบต.ควนโดน
( พ.ศ. 2560 - 2562 ) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เริ่มบังคับใช้ให้มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
(เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนได้ จัด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานโดยเน้ น กิ จ กรรมตามยุ ทธศาสตร์ 9 ด้ า นซึ่งจากการประมวลข้ อมู ล
แผนการดําเนินงานและความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ภายในสํานักปลัดฯ และส่วนต่างๆในสังกัด ของ
อบต.ควนโดนพอสรุปได้ ดังนี้
1. ภาพรวมของ อบต.ควนโดน
จากแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาน พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) สรุปจํานวน
โครงการและงบประมานในภาพรวมไว้ดังนี้
ตารางที่ 1. แสดงจํานวนโครงการทั้งหมดในทุกยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลําดับที่
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท)
(งบประมาณ)
1. การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2
70,000.00
0.41
2. การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
2
50,000.00
0.29
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2
40,000.00
0.23
4. การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2
2,337,200.00
13.70
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4
70,000.00
0.41
และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนา ศาสนา ประเพณี
4
817,000.00
4.79
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนา
28
11,210,600.00
65.76
คุณภาพชีวิต
8. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม
11
1,280,000.00
7.50
และการรักษาความสงบ
9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
22
1,173,000.00
6.88
รวม
77
17,047,800.00
100.00
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จาก ตารางที่ 1 จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามรายยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในภาพรวมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดนจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 77 โครงการ จํ า นวนงบประมาณที่ ใ ช้
ดําเนินการตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
จํานวนทั้งสิ้น 17,047,800.00 บาท หากพิจารณาตามจํานวนงบประมาณจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 11,210,600.00 บาท
2. การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 2,337,200.00 บาท
3. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ จํานวน 1,280,000.00 บาท
4. การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 1,173,000.00 บาท
5. การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 817,000.00 บาท
6. การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 70,000.00 บาท
7. การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จํานวน 70,000.00 บาท
8. การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง จํานวน 50,000.00 บาท
9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จํานวน 40,000.00 บาท
2. ผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
จํานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 17,047,800.00 บาท สํานักปลัดฯ และส่วนต่างๆ นําไปดําเนิน
โครงการรายยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้าน ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยดําเนินโครงการในพื้นที่
เพื่อให้ผลงานเกิดประโยชน์กับประชาชนตามแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีผลความก้าวหน้า และผลการ
เบิกจ่าย ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

จํานวน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ

จํานวน
โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ดําเนินการ
จํานวน ร้อยละ
-

2
2
2
2
4

จํานวน
1
-

ร้อยละ
50.00
-

4

-

-

-

28

12

42.86

11

3

22
77

7
23

จํานวน
โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่มีการ
เพิ่มเติม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริงทั้งหมด

จํานวน
2
1
2
1
4

ร้อยละ
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00

จํานวน
1
1
-

ร้อยละ
50.00
50.00
-

จํานวน
2
1
-

ร้อยละ
100.00
50.00
-

-

4

100.00

-

-

-

-

-

-

16

57.14

-

-

12

42.86

27.27

-

-

8

72.73

-

-

3

27.27

31.82
29.87

-

-

15
53

68.18
68.83

2

2.60

7
25

31.82
32.47

-
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ตารางที่ 2 แสดงผลความก้ าวหน้ าในการดํ าเนิ นงานครึ่ งปี แรก ของการบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน
ในไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 สามารถดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติได้เสร็จ 25
โครงการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.47 จากจํ านวนโครงการทั้ งหมด จํ านวน 77 โครงการ หากพิ จารณาเป็ นราย
ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างด้านพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 42.86 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 31.82 4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ คิดเป็นร้อยละ 27.27
ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
ลําดับที่

ยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.
7.
8.
9.

รวม

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ

70,000.00
200,000.00
40,000.00
2,346,200.00
70,000.00
817,000.00

ผลการเบิกจ่าย
จํานวนเงิน(บาท)
ร้อยละ

156,135.00
6,610.00
-

78.07
0.28
-

11,225,600.00

5,147,966.68

45.86

1,280,000.00

384,660.00

30.05

1,173,000.00
17,221,800.00

239,732.00
5,935,103.68

20.44
34.46

จากตารางที่ 3 ผลการเบิ กจ่ าย ณ สิ้ นไตรมาสที่ 4 ตั้ งแต่ เดื อน ตุ ลาคม 2559 – มี นาคม 2560 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการโอนงบประมาณซึ่งจ่ายรายการใหม่ จํานวน 2 โครงการคือ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเกษตรชีววิถีแก่ผู้นําชุมชนและประชาชน ประจําปี 2560 จํานวน 150.000 บาท และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 9,000 บาท และโอนเพิ่มโครงการสานฝันสู่สายใยรัก ประจําปี 2560
จํานวน 15,000 บาท พิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง ร้อยละ
78.07 เบิกจ่ายได้สูงสุด รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 45.86
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ ร้อยละ 30.05 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ 20.44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 0.28

สรุปผลการดําเนินการตามงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- ยังไม่มีการดําเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
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มีจํานวน 2 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแหล่งสาธิตการเกษตรตําบลควนโดน(แปลงสาธิตพืชสมุนไพร)
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 15,020.00 บาท
2. โครงการฝึ กอบรมและทั ศนศึ ก ษาดู งานเกษตรชี ว วิ ถีแก่ ผู้ นํ า ชุ มชนและประชาชน ประจํ า ปี 2560
งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 141,115.00 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยังไม่มีการดําเนินการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีจํานวน 1 โครงการ
1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 6,610.00 บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยังไม่มีการดําเนินการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยังไม่มีการดําเนินการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีจํานวน 12 โครงการดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 55,340.00 บาท
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันให้กับ ศพด. 2 ศูนย์ งบประมาณที่ตั้งไว้
638,400.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 478,800.00 บาท
3. โครงการสานฟันสู่สายใยรัก ประจําปี 2560 งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
25,000.00 บาท
4 , 5. ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียน(สพฐ.) และให้กับ ศพด. ทั้งสองศูนย์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,120,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 390,409.68 บาท
-116. โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.) งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,480,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 696,280.00 บาท
7. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ งบประมาณที่ตั้งไว้ 110,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 110,000.00 บาท
8. โครงการพัฒนาตรีและครอบครัว งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 33,932.00 บาท
9. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,427,600.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,602,900.00 บาท
10. เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,257,600.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 668,800.00 บาท
11. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 72,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 27,000.00 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 59,505.00 บาท
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
มีจํานวน 3 โครงการดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทําประชาคมแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,960.00 บาท
2. ค่าจ้างเหมาให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 900,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 375,000.00 บาท
3. โครงการขับขี่ปลอดภัย งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,700.00 บาท
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
มีจํานวน 7 โครงการดังนี้
1. ค่าบอกรับวารสาร งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 25,840.00 บาท
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 20 ,000.00 บาท
3. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
4,892.00 บาท
4. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 30,000.00 บาท
5. โครงการ Big Cleaning Day งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,540.00 บาท
6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 12,460.00 บาท
7. เงิ นสมทบกองทุนบํ าเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (กบท.) งบประมาณที่ตั้ งไว้ 144,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 144,000.00 บาท
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ
เพศ
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ชาย
38
38.00
หญิง
62
62.00
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ
อายุ
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ต่ํากว่า 20 ปี
7
7.00
20 – 30 ปี
21
21.00
31 – 40 ปี
26
26.00
41 – 50 ปี
18
18.00
51 – 60 ปี
11
11.00
มากกว่า 60 ปี
17
17.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00
รองลงมา อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ มากกว่า 60
ปี คิดเป็นร้อยละ 17.00 อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 น้อยที่สุดอายุต่ํากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ
7.00
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม การศึกษา
การศึกษา
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ประถมศึกษา
47
47.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
15
15.00
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
9
9.00
ปริญญาตรี
17
17.00
สูงกว่าปริญญาตรี
2
2.00
อื่น ๆ
10
10.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
47.00 และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.00
ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อาชีพ
อาชีพ
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
รับราชการ
8
8.00
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
15
15.00
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
23
23.00
รับจ้าง
16
16.00
นักเรียน / นักศึกษา
12
12.00
เกษตรกร
26
26.00
อื่น ๆ
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 26.00 รองลงมา
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.00 และประกอบอาชีพรับราชการน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 8.00
ตอนที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 การประเมินในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตารางที่ 8 แสดงค่ าร้ อยละของมี การดํา เนิ นงานหรือไม่ มีการดํา เนิ น งาน ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นหัวข้อที่ 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนินงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 13.00
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ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนินงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่รู้ เ กี่ ยวกั บการจั ด ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 13.00
ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 มีการ
จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
89
89.00
ไม่มีการดําเนินงาน
11
11.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่รู้ เกี่ ยวกั บการจัด ประชุมของคณะกรรมการฯ
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 11.00
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
95
95.00
ไม่มีการดําเนินงาน
5
5.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 95.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 5.00
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ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5 มี
การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนินงาน
4
4.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 12
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 4.00
ตารางที่ 13 แสดงค่ า ร้ อยละของมี การดํ า เนิ น งานหรื อไม่ มีการดํ า เนิ น งาน ส่ วนที่ 1 หั วข้ อที่ 6 มี
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
85
85.00
ไม่มีการดําเนินงาน
15
15.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 85.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 15.00
ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 7 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
88
88.00
ไม่มีการดําเนินงาน
12
12.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่น
มาจัดทําฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 12.00
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ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
98
98.00
ไม่มีการดําเนินงาน
2
2.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน คิดเป็นร้อยละ 98.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 2.00
ตารางที่ 16 แสดงค่ า ร้ อยละของมี ก ารดํ า เนิ น งานหรื อไม่ มีการดํ า เนิ น งาน ส่ วนที่ 2 การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
82
82.00
ไม่มีการดําเนินงาน
18
18.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อ
ประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 18.00
ตารางที่ 17 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 10 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนินงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 22.00
ตารางที่ 18 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 11 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนินงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 18 พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ รู้ว่ามี การกํ าหนดวิสัยทั ศน์และภารกิจหลั กการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 22.00
ตารางที่ 19 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 12 มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
74
74.00
ไม่มีการดําเนินงาน
26
26.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 26.00
ตารางที่ 20 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 13 มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
68
68.00
ไม่มีการดําเนินงาน
32
32.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที่ 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 68.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 32.00
ตารางที่ 21 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 14 มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
79
79.00
ไม่มีการดําเนินงาน
21
21.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 79.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 21.00
ตารางที่ 22 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 15 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
84
84.00
ไม่มีการดําเนินงาน
16
16.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 22 พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รู้ ว่ ามี การกํ าหนดยุ ทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 16.00
ตารางที่ 23 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนินงาน
4
4.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที่ 23 พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ ว่ามีการอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุ ทธศาสตร์การ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 4.00
ตารางที่ 24 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 17 มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
76
76.00
ไม่มีการดําเนินงาน
24
24.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 76.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 24.00
ตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 18 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
75
75.00
ไม่มีการดําเนินงาน
25
25.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตารางที่ 26 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
68
68.00
ไม่มีการดําเนินงาน
32
32.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที่ 26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 68.00
และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 32.00
ตารางที่ 27 แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ในหัวข้อต่างๆ
การรับรู้
หัวข้อ
หมายเหตุ
รู้
ไม่รู้
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

87

87.00

13

13.00

87

87.00

13

13.00

89

89.00

11

11.00

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ
ท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น
(SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน

95

95.00

5

5.00

96

96.00

4

4.00

85

85.00

15

15.00

88

88.00

12

12.00

98

98.00

2

2.00

82

82.00

18

18.00

78

78.00

22

22.00

78

78.00

22

22.00

74

74.00

26

26.00
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การรับรู้
หัวข้อ
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุม่ โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

รู้

หมายเหตุ

ไม่รู้

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

68

68.00

32

32.00

84

84.00

16

16.00

71

71.00

29

29.00

96

96.00

4

11.00

76

76.00

24

24.00

75

75.00

25

25.00

68

68.00

32

32.00
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ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในภาพรวม
ตารางที่ 28 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมหัวข้อต่าง ๆ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
หมายเหตุ
ประเด็น
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
3. มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม
5. การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการกิจกรรม
6. การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8. การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนได้ รั บ จากการดํ า เนิ น
โครงการ/กิจกรรม

73
68

73.00
68.00

14
25

14.00
25.00

13
7

13.00
7.00

59

59.00

33

33.00

8

8.00

65

65.00

26

26.00

9

9.00

57

57.00

29

29.00

14

14.00

59

59.00

27

27.00

14

14.00

66

66.00

24

24.00

10

10.00

55

55.00

38

38.00

7

7.00

54

54.00

33

33.00

13

13.00

จากตารางที่ 28 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจมากต่อการดําเนินงานในหัวข้อที่ 1 มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 54.00
- ระดับพอใจ มากที่สุดในหัวข้อที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
คิดเป็นร้อยละ 38.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 14.00
- ระดับไม่พอใจ มากที่สุด หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.00 และหัวข้อที่ 6 การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ
14.00 และน้อยที่สุด ในข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 7.00 และข้อ
ที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 7.00
……………………………….

23

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
******************************
สาระสําคัญในบทนี้คณะทํางานประเมินผลขอกล่าวโดยสรุปดังนี้
การติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาองค์การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน ( พ.ศ.2560 – 2562 )มี
วัตถุประสงค์เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีต่อไป เพื่อแสดงผลข้อมูลที่
เก็บรวบรวมให้เป็นตัวเลขสถิติเพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และเพื่อให้ทราบ
ถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ
จากข้อมูลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560-2562 ) องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
เป็นจํานวนกิจกรรม/โครงการมากมาย ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ มีความชัดเจนใน
กรอบของการติดตามและประเมินผลจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาไว้ 3 เรื่อง คือ
1. เป็นการศึกษาด้านปัจจัยนําเข้าในส่วนที่เป็นนโยบายและแผน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณว่ามี
แผนงาน โครงการและกิจกรรมและงบประมาณจํานวนเท่าใด
2. เป็นการศึกษาตัวกระบวนการด้านการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560-2562 )ว่ามีการจัดทํา
แผนสามปี ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่และกระบวนการในการดําเนินการเหมาะสมหรือไม่
3. เป็นการศึกษามาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาชน
หรือไม่ ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีความพอใจในกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการใช่หรือไม่ และประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ได้มีการกําหนดขอบเขตของการประเมินไว้ 2 ประเด็น คือ
ประเด็น เนื้อหาการประเมินผลเพื่อประเมินการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่ น และ
ประเมินผลผลิตของการดําเนินการตามแผน ประเด็นเนื้อหาประชาชน ซึ่งประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับ
ประโยชน์จากการทํากิจกรรม/โครงการใน 8 หมู่บ้าน ซึ่งขอบเขตของการประเมินนี้จะตอบวัตถุ ประสงค์ของ
การศึกษาได้ทั้งหมด การประเมินในครั้งนี้ได้ทําการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 100 ตัวอย่าง จากประชากรในตําบล
โดยกําหนดให้มีการกระจายออกไปตามกลุ่มต่างๆ อีก 6 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มข้าราชการ จํานวน 8 คน
2. กลุ่มเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน
3. กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 23 คน
4. กลุ่มประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน 16 คน
5. กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 12 คน
6. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 26 คน
วิธีการติดตามและประเมินผลได้มาจากการติดตามจากเอกสารรายงานโดยรวบรวมจากรายงาน ไตร
มาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของการจัดทํางบประมาณ และได้จากรายงานความก้าวหน้าของการเบิก จ่าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ เพียงใด
-24เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของการประเมิ นผลในครั้งนี้ เครื่ องมื อที่ใช้ในการศึกษาประเมิ นจึงถูกกํ าหนดไว้ 2
ประเภท ประเภทแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดน ประเภทที่สอง เป็นเครื่องมือที่เป็นซึ่งแบบสอบถามได้กําหนดเป็นประเด็นการประเมินดังนี้
1.) ประเด็นการรับรู้ (ผลการดําเนินงาน) จํานวน 19 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ ดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในช่วงเวลา 1 ปีว่า หมู่บ้านรับรู้การดําเนินงานเรื่องใดบ้าง
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2.) ประเด็นความพึงพอใจในภาพรวม มีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในช่วงเวลา 1 ปีว่า หมู่บ้านพึงพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวมในระดับใด
3.) ประเด็นความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ประเด็นการ
ประเมินได้ถูกกําหนดเป็นแบบสอบถาม 3 ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ
- พอใจมาก (ระหว่าง 8-10 คะแนน)
- พอใจ (ระหว่าง 5-7 คะแนน)
- ไม่พอใจ (ระหว่าง 0-4 คะแนน)
การเก็บข้อมูลคณะทํางานให้ลงเก็บข้อมูลในทุกๆหมู่บ้านและเก็บรวบรวมจากรายงานภายในส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในประเด็นภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในปี พ.ศ. 2560 มี ดังนี้
1.) ผลการประเมิ นแผนองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน สามารถดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.) ผลการประเมินโครงการครึง่ ปีแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน สามารถ
ดําเนินโครงการได้ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.47 ของจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน
3.) เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายของแผนดําเนินงาน
ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) คือเบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.46 จากเป้าหมายร้อยละ 45 ของครึ่งปีแรก
4.) ผลการประเมินผลงาน ที่ได้จากการดําเนินงานครึ่งแรกตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดําเนินงานประจําปี
พ.ศ. 2560 ประชาชนได้รับรู้ถึงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
บางโครงการ/กิจกรรมไม่ต่ํากว่าเกณฑ์และบางโครงการ/กิจกรรมต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด (กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนจะนํามาแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. การบริการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้เป็นรูปธรรมบูรณาการ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ส่งเสริมสนับสนุนและให้ชุมชนเป็นต้นคิดในการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมสินค้า OTOP ให้เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น
3. การใช้แบบประเมินที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
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ภาคผนวก
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แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยงานแผนงานและงบประมาณ อบต. ควนโดน
แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทํ า การประเมิ น และรายงานทุ ก ๆ ครั้ ง หลั งจากที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

มีการ
ไม่มีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
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ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใน
ภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 2/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดนในภาพรวม โดยให้เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (โปรดทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเลือก )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี  20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรียน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………….
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเลือก)
ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/
กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิด เห็ นในโครงการ/
กิจกรรม
4. มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
5. การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรม
6. การดําเนินงานไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมนํ าไปสู่ การแก้ ไขปั ญ หาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ ไ ขปั ญ หา และการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใน
แต่ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยให้มีเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
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1. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
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3. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่ว นตํา บลควนโดน ในการพัฒนาการพัฒนาด้ านโครงสร้า ง
พื้นฐานโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
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5. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พั ฒนา ศาสนา ประเพณี วั ฒ นธรรมและภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น โดยให้ คะแนนเต็ ม 10 ท่ า นจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
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7. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนา การจัด ระเบียบชุมชน สั งคม และการรักษาความสงบ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่ านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

33
9. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนน
(10 คะแนน)
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รายงานโครงการ/กิจกรรมที่แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจําปี 2560
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรพอเพียง
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
1. ค่าซ่อมแซมตลาดสดของ อบต.ควนโดน

รวม

งบประมาณ

โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวประจํา
ตําบล
2. โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00
30,000.00

รวม
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชล้มลุกในสวนยาง

50,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
60,000.00
40,000.00

รวม
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
30,400.00 1. โครงการฝึกอบรมเกษตรชีววิถีแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริฯ ประจําปี 2559
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร
ตําบลควนโดน

100,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00

30,400.00

รวม

20,000.00
40,000.00
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ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการที่มีการยกเลิก
งบประมาณ
30,400.00 1. โครงการปรับปรุงถนนสาย สต 3022 แยกทาง
หลวง หมายเลข 406 – บ้านบูเก็ตยามู (ช่วงที่ 2)

งบประมาณ หมายเหตุ
995,500.00

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

30,400.00
งบประมาณ

995,500.00
งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
20,000.00
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
งบประมาณ หมายเหตุ
1. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ปี 2559 20,000.00
460,000.00
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลควนโดน ปี 59
3. โครงการอุดหนุนมัสยิดสะพานเคียนดําเนิน
16,000.00
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59
16,000.00
4. โครงการอุดหนุนมัสยิดอิสลามสามัคคี ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59

โครงการที่มีการเพิ่มเติม
ค่าซ่อมแซมตลาดสดของ อบต.

รวม
โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
1.โครงการพัฒนาสตรีละครอบครัว

รวม

งบประมาณ

โครงการที่มีการยกเลิก
5. โครงการอุดหนุนมัสยิดอูบูดีย๊ะห์ ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59
6. โครงการอุดหนุนมัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
ดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59
7. โครงการอุดหนุนมัสยิดบ้านบูเกตยามู ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59
8. โครงการอุดหนุนมัสยิดฟัตหุเราะห์มาน ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ปี 59
9. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนตําบลควนโดน ปี 59

งบประมาณ หมายเหตุ
16,000.00

รวม
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
40,000.00 1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการด้าน
การศึกษา
2. ค่าน้ําประปา ค่าน้ําปาดาล
3. ค่าบริการโทรศัพท์
4. จัดซื้อเก้าอี้กรรมการผู้ตัดสิน
5. จัดซื้อเสากีฬา
40,000.00
รวม

676,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
30,000.00

16,000.00
16,000.00
16,000.00
100,000.00

10,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
150,000.00
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ยุทธศาสตร์
8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์
9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
1. โครงการอบรม laas
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน ด>24,000 บีทียู
3. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รวม

งบประมาณ

งบประมาณ
79,950.00
33,000.00
15,000.00
127,950.00

โครงการที่มีการยกเลิก
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอควนโดน (ศป.ปส.อ.ควนโดน)

งบประมาณ หมายเหตุ
200,000.00
20,500.00

รวม
โครงการที่มีการยกเลิก
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
3. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
4. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน

220,500.00
งบประมาณ หมายเหตุ
10,000.00
15,000.00
9,000.00
5,000.00

รวม

39,000.00
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