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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน สีป ี (พ.ศ.2561-2564)

ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
รอบเดือนเมษายน 2561
งานนโยบายและวางแผน
สํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

คํานํา
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน ได้ต ระหนั กถึ งบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิ ด ชอบต่ อ
ประชาชนในฐานะผู้รับมอบหมายอํานาจจากรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิ บั ติ การติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒนา ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้ งที่ 1) รอบเดื อน
เมษายน 2561(1ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ใช้กรอบการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใช้ เ มื่ อวั น ที่ 12 ตุ ล าคม 2560 และแผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เป็นแนวทางในการ
ติดตามและประเมิน ผล เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ มีส่วนได้เ สียได้เข้า มามีส่วนร่ วมในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อย่างโปร่งใส ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี นั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงได้
ดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ประจํ าปี งบประมาณพ.ศ. 2561 (ครั้ งที่ 1) รอบเดื อนเมษายน 2561
(1ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) ขึ้น แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะจําแนกตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการดําเนินงานครั้งนี้ คณะทํางานขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความอนุเคราะห์และ
อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลต่าง ๆ และขอขอบคุณผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) รอบเดือนเมษายน 2561 (1ตุลาคม
2560-31 มีนาคม 2561) ฉบับนี้ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ท้องถิ่นในอนาคต
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาต่อไป
คณะติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
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ส่วนที่ 1
บทนํา
----------------------------------------------------------------

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน สามารถกํากับดูแล ทบทวน
และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน
2. ผลการใช้ ปั จ จั ย หรื อทรั พยากรต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทํา
ให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ซึ่ งอาจเกิ ด จากผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน หัวหน้าสํานักปลัด/
ผู้อํานวยการกอง/ บุ คลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ อ
นําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลควนโดน/องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้
และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงให้ดี

2
ขึ้ น ตั้ ง รั บ ให้ มั่ น เพื่ อ รอโอกาสและสุ ด ท้ า ยเมื่ อ มี โ อกาสก็ จ ะต้ อ งใช้ พั น ธมิ ต รหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการ
ตามโครงการเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น นั้น ว่า มีปัญ หาใดควรปรับ ปรุ งเพื่อการบรรลุเ ป้า หมาย ติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่อง
ใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ซึ่งจะ
ช่ ว ยตอบสนองภารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ ดี ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้
3. เพื ่อ เป็น ข้อ มูล สํ า หรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดํ า เนิน งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
หัวหน้าสํานักปลัด ผู้อํานวยการกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตําบลควนโดน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานักปลัด กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ที่สภาฯ คัดเลือกจํานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจํานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจํานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีโดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดําเนินการต่อไป
2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนได้กําหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดังนี้
2.1 การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนด
ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้
รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/
หรือสังเกตแล้วนําผลที่ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
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2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ําตามที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิ เคราะห์ ข้อมู ลเป็ นการวิ เคราะห์ ตามวั ตถุ ประสงค์ ของการติ ดตามที่ กําหนดไว้ แต่ ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในการรายงานผลการติดตามโครงการ
อาจเขี ย นเป็ น รายงานเชิ ง เทคนิ ค ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยก็ ไ ด้ ค วามเป็ น มาของโครงการที่ จ ะติ ด ตามโดยสรุ ป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่ งได้ จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒนาขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดนต่ อผู้ บริ หารท้ องถิ่ น เพื่ อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นเสนอต่ อสภาองค์ การบริ หารส่ ว นตํ า บลควนโดนและคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนําเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมีอํานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนเพื่ อให้ ผู้ บริ หารองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดนเสนอต่ อสภาองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดนและ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในตํ า บลควนโดน/
อบต.ควนโดนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อบต.ควนโดน

สภา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน
เสนอ

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือ
โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื่ อ ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ แ ก่ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
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1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุม คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น ภายในวั นที่ 15 เมษายน และภายในวั นที่ 15 ตุ ลาคม เพื่ อให้ ผู้ บ ริ หารท้ องถิ่ น เสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนภายในระยะเวลาที่กําหนด
1.2 ความสอดคล้ อง (Relevance) เป็ นความสอดคล้ องของยุ ทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดน
1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) กํ า หนดทรั พยากรสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เ ป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) เป็ น ผลที่ ไ ด้ จ ากประสิ ท ธิ ภ าพทํ า ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ แ ละ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมิ นผลมีความจําเป็น ที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบลและ
อาจรวมถึงอําเภอควนโดนและจังหวัดสตูลด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา
ท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน
2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนกําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
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2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสํารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนกําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
วัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น
การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7(จะใช้
การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําปี(จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์ แบบไม่ เป็นทางการ (informal interview) ซึ่ งคล้ ายๆ กั บการพู ดสนทนาอย่ างไม่ มีพิธีรี ตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสั ง เกต (Observations) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน ใช้ การสั งเกตเพื่ อเฝ้ า ดู ว่ า กํ า ลั ง เกิ ด อะไรขึ้ น กั บ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการ
สังเกต
(1) การสั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant observation) เป็ น วิ ธี การสั งเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
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3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่ นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิ ดเห็น การรับรู้
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลควนโดน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน
เป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ นผลมี ประโยชน์ที่สํ าคั ญคื อ การนํ าไปใช้ แก้ ไขปั ญหาต่ าง ๆ ระหว่ าง
ดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง
ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจั ดทํ าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ นและการ
ดําเนินการตามโครงการซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่ วยให้ การใช้ ทรั พยากรต่ างๆ เกิ ดความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทํา
ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ทํ าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน หัวหน้าสํานัก
ปลัด/ ผู้อํานวยกองต่าง ๆ ขององค์ การบริหารส่วนตําบลควนโดนสามารถวิ นิจฉัย สั่งการได้อย่ างถูกต้อง
ชั ดเจน รั ดกุ มมี เหตุ มีผลในการพั ฒนาท้ องถิ่ นให้ สอดคล้ องกั บสภาพความเป็ นจริ งและตามอํ านาจหน้ าที่
นอกจากนี้ ยังสามารถกํ าหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรั บการปรับปรุ งแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้
7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนแต่ละคน แต่ละสํานัก/
กองต่ าง ๆ มี ความสอดคล้ องกั น ประสานการทํ างานให้ เป็ นองค์ รวมของหน่ วยงาน ทํ าให้ เป้ าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลควนโดน
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ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
--------------------------------------

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557- 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ที่ กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒนาขององค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดนซึ่ งแสดงถึ ง
วิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล อําเภอควนโดน และแผนชุมชน
ตําบลควนโดน
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีรายละเอียด ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
2) พันธกิจ ประกอบด้วย
1. พั ฒ นาตํ า บลควนโดนให้ น่ า อยู่ โดยการพั ฒ นาตํ า บลควนโดนให้ มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีแห่งความพอเพียง
2. พั ฒ นาประชาชนให้ มีคุณธรรม ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทักษะการ
ดํารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตําบลควนโดน
3. พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและชุมชน สร้าง
การมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาที่เอื้ อต่ อสุขภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาระบบฐานข้อมู ลสุ ขภาพตําบลควนโดน
ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร และ
พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
5. สนับสนุนส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
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1. การยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นสําคัญ
4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบ
ระบายน้ํา
2. ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สาย
3. ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
4. จัดทําผังเมืองและผังตําบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และอนุ รั กษ์ ใ นการจั ด การทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
2. การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. ส่ งเสริ ม การอนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู สื บ ทอดจารี ต ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
2. เสริมสร้างทํานุบํารุงศาสนา
3. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมของเด็ ก เยาวชนและ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. การส่งเสริมการศึกษา
2. การส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น รั ก ษา ควบคุ ม โรค ตลอดจนการพั ฒ นาด้ า นการ
สาธารณสุข
4. ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
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2. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
3. ป้ อ งกั น และกํ า จั ด การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ตลอดจนสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรผู้นําชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางพัฒนา ดังนี้
1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฎิบัติงาน
3. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี
4. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
5. การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
6. การปรั บ ปรุ ง และสร้ า งระบบการให้ บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
5) วิสัยทัศน์
“ตําบลน่าอยู่ สร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายในปี 2558”
1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559(เฉพาะปี พ.ศ. 2557)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
โครงการ

1.ด้านเศรษฐกิจ

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจาย
ข่าวและเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
3.ด้านการบริหารจัดการ -การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

จํานวนเงิน
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

12

2,210,000.00

2

47,732.00

17

10,576,250.00

5

173,900.00

12

1,215,000.00

2

88,829.00
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
โครงการ

4.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม -ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี
จารีตประเพณี และภูมิ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
ปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
5.ด้านการศึกษา สังคม -ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน
6.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
รักษาความสงบเรียบร้อย -ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
7.ด้านการบริหารจัดการ -ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ใน
ที่ดี
การปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน
(บาท)

17

1,195,000.00

16

567,760.00

37

4,800,000.00

22

4,803,175.8
4

15

1,434,000.00

5

490,821.00

28

5,275,000.00

39

10,354,519.79

138

26,705,250.00

91

16,526,737.63

13
1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560(เฉพาะปี พ.ศ.2558)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม
ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอ
กระจายข่าวและเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
3.ด้านการบริหารจัดการ -การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ธรรมชาติ
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
4.ด้านศาสนา ประเพณี -ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
วัฒนธรรมและภูมิ
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
ปัญญาท้องถิ่น
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
5.ด้านการศึกษา สังคม -ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนา
ดําเนินการจริง
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1,950,000.00
12
-

137

109,229,500.00

9

7,488,500.00

12

1,360,000.00

5

82,990.00

19

1,955,000.00

15

697,818.00

59

37,456,000.00

17

3,600,312.00

14
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

6.ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
7.ด้านการบริหารจัดการ -ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ใน
ที่ดี
การปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวม

ดําเนินการจริง
โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1,384,000.00
15
5
773,085.00

36

19,932,000.00

16

1,646,236.63

290

173,266,500.00

67

14,288,941.63

15
1.2.3แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561(เฉพาะปี พ.ศ. 2559)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

1.ด้านท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของ
ชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการใน
การให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ
กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่
ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึง
และขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่น
เป็นพิเศษตลอดทั้งปี
-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลด
ต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของ
ตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่
กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์
ข้อมูลของตําบลควนโดน

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

19

4,860,000.00

-

-

13

1,810,000.00

-

-

16
ยุทธศาสตร์

3.ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ
แบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอ
กระจายข่าวและเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อน
และระบบชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
5.ด้านการบริหารจัดการ -การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร ธรรมชาติ
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี
6.ด้านการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนีย
ศาสนา ประเพณี
บุคคล
วัฒนธรรมและภูมิ
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
ปัญญาท้องถิ่น
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
7.ด้านการศึกษา สังคม -ส่งเสริมการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต -ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

13

1,970,000.00

2

60,400.00

136

101,918,500.00

2

83,050.00

14

1,660,000.00

4

78,820.00

33

4,245,000.00

4

358,332.00

102

39,886,000.00

19

3,633,339.32.00

17
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

8.ด้านการพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
9.ด้านการบริหารจัดการ -ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรใน
องค์กร
ที่ดี
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึง
สถานที่ในการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
องค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่
ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

20

2,044,000.00

6

875,624.00

58

36,552,000.00

10

922,115.00

รวม

408

194,945,500.00

47

6,011,680.32

18
1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562(เฉพาะปี พ.ศ. 2560)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์

1.ด้านท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์

2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่
ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ
มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยาย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็น
พิเศษตลอดทั้งปี
-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

25

20,000,000.00

1

5,640.00

22

2,410,000.00

2

156,135.00
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ยุทธศาสตร์

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

5.ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.ด้านการพัฒนา
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7.ด้านการศึกษา
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

8.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

25

5,270,000.00

1

20,000.00

238

274,414,510.00

1

6,610.00

24

5,590,000.00

2

23,300.00

27

4,015,000.00

1

63,205.00

115

32,320,000.00

25

9,419,338.28

32

4,110,000.00

5

883,346.00
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ยุทธศาสตร์

9.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
รวม

โครงการตามแผนพัฒนา
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)

88

31,012,000.00

12

364,522.00

596

379,141,510.00

50

10,942,096.28

1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ด้านการพัฒนา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน
คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการจริง

จํานวนโครงการ
4

จํานวนเงิน
130,000.00

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

8

3,717,700.00

งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

6

120,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

4

140,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

21

เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์
5.ด้านการพัฒนาการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ

7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนโครงการ
8

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
297,500.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

1

30,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

40

1,010,200.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

22

ยุทธศาสตร์
8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ

9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
จํานวนโครงการ
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมือง
1
การปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
11
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

รวม

83

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
จํานวนเงิน
30,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

1,010,200.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

6,485,600.00
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน
คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

3

90,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

1

1,980,900.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

3

70,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

3

350,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

24

ยุทธศาสตร์
5.ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ -การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
การรักษาความสงบ
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการ
ประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

3

195,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

3

50,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

-

- งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

รวม

16

2,735,900.00
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3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์
1.ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

2.ด้านการเกษตรพอเพียง

แนวทางการพัฒนา
-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอํานวยความสะดวกแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
จัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการให้บริการนักท่องเที่ยว
และการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว
ให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี
-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการ
เกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตรอินทร์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของตําบลควนโดน

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

2

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
50,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

2

100,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
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ยุทธศาสตร์
3.ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.ด้านการศึกษา สังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบ
ระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

2

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
40,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

1

995,500.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

1

20,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

9

676,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

6

150,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
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ยุทธศาสตร์
8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบ

9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รวม

จํานวนโครงการ

จํานวนเงิน

2

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
220,500.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

4

39,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

29

2,291,000.00

28

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
1.ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ
-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอํานวยความสะดวก
1
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของ
ชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัครด้านการ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
50,000,00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

2.ด้านการเกษตรพอเพียง

-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์ ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม
ตามแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตรอินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จํานวน
โครงการ
1

จํานวนเงิน

เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง

30,000,00

งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน

1

20,000,00

งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน

2

2,337,200,00

งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน
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ยุทธศาสตร์
5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7.ด้านการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน
-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

จํานวนโครงการ
2

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
30,000,00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

3

747,000.00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

9

455,000,00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

31

ยุทธศาสตร์
8.การจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด
จนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

รวม

จํานวนโครงการ
8

จํานวนเงิน
เหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการจริง
355,000,00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

14

675,500,00 งบประมาณถูกโอนลดไปให้โครงการอื่นที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

41

4,699,700,00

32

1.3.2 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการจริง
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

โครงการ

เป้าหมาย

2

(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกร ปีละ1 ครั้ง

5

-ก่อสร้าง บุกเบิก ถนน ฯลฯ

2

-จัดอบรมให้ความรู้ อย่างน้อย
ปีละ1 ครั้ง

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

47,732.00 ทําให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
173,900.00 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

88,829.00

ตัวชี้วัด (KPI)
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 10%ต่อปี
ขนาดของพื้นที่ที่
ได้รับการพัฒนา

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนา อนุรักษ์
รักษา ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

33

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

16

จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

5.ด้านการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

22

-ทุกหมู่บ้าน

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

5

-ทุกหมู่บ้าน

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

567,760.00 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รู้จัก
อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
4,803,175.84 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีระดับ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน ร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลโรค
490,821.00 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง

ตัวชี้วัด (KPI)

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
ร้อยละของ
โครงการที่ได้
ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์
7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
รวม

39

จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีละ1ครั้ง

91

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

10,354,519.79 มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด (KPI)
ประชาชนที่มารับ
บริการได้รับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

16,526,737.63
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2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

โครงการ

เป้าหมาย

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

-

(ผลผลิตของโครงการ)
-

-

-

-

9

-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง
รักษา ถนนหนทางทุกหมู่บ้าน

7,488,500.00 -ประชาชนได้รับความ

5

-จัดให้มีโครงการจํานวนปีละ
1 ครั้ง

82,990.00 -จํานวนขยะในชุมชน

สะดวกในการสัญจร

ลดลง

-ขนาดของพื้นที่ที่
ได้รับการพัฒนา

-ขยะในชุมชนลดลง
ปีละ 10%
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

15

-จํานวนหมู่บ้าน/สถานที่/
จํานวนประชากรเข้าร่วม
โครงการฯ

5.ด้านการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

17

-เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

5

-จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความสงบในชุมชน

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

697,818.00 เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนได้รู้จัก
อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
3,600,312.00 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีระดับ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน ร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลโรค
773,085.00 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง

ตัวชี้วัด (KPI)

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า70%
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ยุทธศาสตร์
7.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
รวม

16

1.จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีละ1ครั้ง
2.จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

67

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

1,646,236.63 มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน ประชาชนที่มารับ
การปฏิบัติงานที่
ทันสมัย

บริการได้รับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

14,288,941.63
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3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์
1.ด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่
ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ
มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยาย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็น
พิเศษตลอดทั้งปี

-

-

-

-

-
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ยุทธศาสตร์
2.ด้านการเกษตรพอเพียง

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง
รักษา ถนนหนทางทุก
หมู่บ้าน

83,050.00 -ประชาชนได้รับความ -ขนาดของพื้นที่ที่
สะดวกในการสัญจร

ได้รับการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์
5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ด้านการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัด
น้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

5

-จัดให้มีโครงการจํานวนปี
ละ 1 ครั้ง

112,820.00 -จํานวนขยะในชุมชน

-ขยะในชุมชนลดลง
ปีละ 10%

4

-จํานวนหมู่บ้าน/สถานที่/
จํานวนประชากรเข้าร่วม
โครงการฯ

358,332.00 -เด็ก เยาวชนและ

-ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 90%

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

20

-เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลดลง

ประชาชนได้รู้จัก
อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
3,735,705.32 -เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีระดับ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน ร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลโรค

ตัวชี้วัด (KPI))

-ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

6

-จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความสงบในชุมชน

875,669.60 -ประชาชนได้รับความ -ร้อยละของ

1.จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีละ1ครั้ง
2.จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

997,215.00 มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน ประชาชนที่มารับ

9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

11

48

รวม

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง

การปฏิบัติงานที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด (KPI)

ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า70%
บริการได้รับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

6,162,791.92

42

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
1.ด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่
ชุมชน เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และ
อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ
มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการที่ประทับใจ
นักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยาย
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็น
พิเศษตลอดทั้งปี

1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์
2.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
3.จัดอบรมปีละครั้ง

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

5,640.00 1.มีศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวในชุมชน
2.ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
3.สภาพภูมิทัศน์
สวยงาม น่าอยู่เหมาะ
แก่การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด (KPI)
จํานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การพัฒนา
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ยุทธศาสตร์
2.ด้านการเกษตรพอเพียง

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดอบรมปีละครั้ง
2.พัฒนาผลผลิตให้มีราคา
สูงขึ้น

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

156,135.00

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีรายได้
ต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้นทุกปี

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีรายได้
ต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้นทุกปี

1

1.ฝึกอบรมอาชีพปีละครั้ง
ทุกหมู่บ้าน

20,000.00

1

-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง
รักษา ถนนหนทางทุก
หมู่บ้าน

6,610.00 -ประชาชนได้รับความ -ขนาดของพื้นที่ที่
สะดวกในการสัญจร

ได้รับการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์
5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ด้านการศึกษา สังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

2

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ

ตัวชี้วัด (KPI)

-จัดให้มีโครงการจํานวนปี
ละ 1 ครั้ง

23,300.00 -จํานวนขยะในชุมชน -ขยะในชุมชนลดลง

1

-จํานวนหมู่บ้าน/สถานที่/
จํานวนประชากรเข้าร่วม
โครงการฯ

63,205.00 -เด็ก เยาวชนและ

24

-เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ลดลง

ประชาชนได้รู้จัก
อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
9,419,338.28 -เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมีระดับ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน ร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลโรค

ปีละ 10%

-ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่า 90%

-ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ได้รับความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
90%
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

4

-จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความสงบในชุมชน

883,346.00 ประชาชนได้รับความ

12

1.จัดอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน อย่างน้อย
ปีละ1ครั้ง
2.จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

364,522.00 มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน ประชาชนที่มารับ

9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

รวม
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จํานวนเงิน

ผลที่ได้รับ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
อาชญากรรมในพื้นที่
ลดลง

การปฏิบัติงานที่
ทันสมัย

ตัวชี้วัด (KPI))

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า70%
บริการได้รับความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

10,942,096.28
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5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการและได้ดําเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ยุทธศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ
2558
2559

2557
จํานวน
โครงการ

4
8
6
4
8
1
40
1
11
83

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ
130,000.00
3,717,700.00
120,000.00
140,000.00
297,500.00
30,000.00
1,010,200.00
30,000.00
1,010,200.00
6,485,600.00

3
1
3
3
3
3
16

จํานวนเงิน
90,000.00
1,980,900.000
70,000.00
350,000.00
195,000.00
50,000.00
2,735,900.00

2560

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ
โครงการ
2
2
2
1
1
9
6
2
4
29

50,000.00
100,000.00
40,000.00
995,500.00
20,000.00
676,000.00
150,000.00
220,500.00
39,000.00
2,291,000.00

1
1
1
2
2
3
9
8
14
41

โครงการที่ได้ดําเนินการจริง
2558
2559

2557

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

50,000.00
30,000.00
20,000.00
2,337,200.00
30,000.00
747,000.00
455,000.00
355,000.00
675,500.00
4,699,700.00

2
5
2
16
22
5
39
91

47,732.00
173,900.00
88,829.00
567,760.00
4,803,175.84
490,821.00
10,354,519.79

9
5
15
17
5
16

7,488,500.00
82,990.00
697,818.00
3,600,312.00
773,085.00
1,646,236.63

67

14,288,941.63

-

16,526,737.63

2560

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

2
5
4
20
6
11
48

83,050.00
112,820.00
358,332.00
3,735,705.32
875,669.60
997,215.00
6,162,791.92

1
2
1
1
2
1
24
4
12
48

5,640.00
156,135.00
20,000.00
6,610.00
23,300.00
63,205.00
9,419,338.28
883,346.00
364,522.00
10,942,096.28
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1.3.3 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ(ปีพ.ศ.2560)
ยุทธศาสตร์
1.ด้านท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

แนวทางการพัฒนา
-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของ
นักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ
รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มี
ทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็น
พิเศษตลอดทั้งปี

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(จํานวนโครงการ)

(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

1

5,640.00 เพื่อต้องการให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อให้
ประชาชนมีรายเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งที่แวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน มา
บูรณาการจัดทําสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนขึ้น ซึ่งได้มี
กิจกรรม ตลาดย้อนยุควิถีชุมชนคนควนโดน ณ หมู่ที่ 2
ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล ผลตอบรับ
ค่อนข้างดีเยี่ยม เพราะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน และประชาชนในชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ พืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(จํานวนโครงการ)

2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน

2

3.ด้านเศรษฐกิจ

-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

1

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
156,135.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน จึงได้มี
การจัดทําแปลงสาธิตพืชสมุนไพร ณ หมู่ที่ 3 ซึ่งผลผลิต
ที่ได้กลุ่มแม่บ้านได้ดําเนินการแปรรูปเป็นยาสระผม
น้ํายาล้างจาน น้าํ มันนวดฯลฯ ทําให้ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น และได้มีฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกษตรชีว
วิถีแก่ผู้นําชุมชนและประชาชน ได้นําผู้เข้าร่วมโครงการ
ไปดูงาน ตลาดบางน้ําผึ้ง และศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นที่มาของการริเริ่ม จัดทําตลาด
ย้อนยุคฯ
20,000.00 เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงได้มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําจุดแลนด์มาร์ค ในงานจําปาดะ
และของดีเมืองสตูล ซึ่งได้ร่วมกับอบจ. และอปท.ใน
พื้นที่ มีการจัดส่งกลุ่มแม่บ้านไปจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น และ
สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรมาจําหน่าย ในราคาที่
สูงขึ้นกว่าในราคาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์
4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

5.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.ด้านศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(จํานวนโครงการ)

(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

1

6,610.00 เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชน ประกอบกับ
มีกล้องวงจรปิดอยู่ในพื้นที่แล้ว แต่เกิดการชํารุดไม่
สามารถใช้งานได้ และไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
จึงได้ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องควบคุมระบบ
กล้องวงจรปิด (cctv) ขึ้น

2

23,300.00 เพื่อกําจัดขยะและลดขยะในชุมชนให้ลดลง จึงได้จัดทํา
โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือนสู่ชุมชนน่าอยู่และ
โครงการจัดตั้งร้านค้าศูนย์บาทขึ้น

1

63,205.00 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทําโครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ใน
เดือนรอมฎอนขึ้น
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แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมการศึกษา
7.ด้านการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สังคมและพัฒนา
สาธารณสุข
คุณภาพชีวิต
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
8.ด้านการจัดระเบียบ -การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ชุมชน สังคม และการ การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา
รักษาความสงบ
ธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(จํานวนโครงการ)

(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

24

4

9,419,338.28 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชน
ในตําบลควนโดนให้ดีขึ้น จึงได้มีการจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ด้าน
สาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีการส่งเสริม
การกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดฯลฯ
883,346.00 เพื่อลดอาชญากรรมในชุมชน และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน จึงได้มีการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายในชุมชน มีการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยฯลฯ
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9.ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(จํานวนโครงการ)

(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

12

รวม
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346,522.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้
ได้มากที่สุด จึงได้มีการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน ฯลฯ

10,942,096.28
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1.3.4 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ(ปีพ.ศ.2560)
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(จํานวนโครงการ)

1.ด้านท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

-ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอํานวย
ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ
รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มี
ทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็นพิเศษ
ตลอดทั้งปี

1

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ประชาชนได้รับ
มีการจัดตั้งตลาดย้อนยุควิถี
5,640.00 เพื่อต้องการให้มีสถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อให้ ชุมชนคนควนโดน ณ หมู่ที่ 2
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ง ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน
ได้มีกิจกรรม จัดตั้งตลาดย้อน จังหวัดสตูล
ยุควิถีชุมชนคนควนโดน ณ หมู่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ที่ 2 ตําบลควนโดน อําเภอ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
ควนโดน จังหวัดสตูล
การจําหน่ายผลผลิตพืชผลทาง
การเกษตร และเป็นการอนุรักษ์
การแต่งตัวแบบโบราณ การทํา
ขนมแบบโบราณอีกด้วย

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
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2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

3.ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่ม
เกษตรกรและผู้สนใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง

(จํานวนโครงการ)
2

(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
156,135.00 เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน จึงได้มีการจัดทําแปลง
สาธิตพืชสมุนไพรขึ้น ณ หมู่ที่ 3
ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล

1

20,000.00 เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน
มีการจัดส่งกลุ่มแม่บ้านไปเปิด
ร้านจําหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรและผลไม้

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
พืชสมุนไพรที่กลุ่มเกษตรกรได้ปลูก
กลุ่มแม่บ้านได้นําแปรรูปเป็นแชมพู
สระผม น้ํามันนวด ยาหม่องฯลฯ
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จําหน่ายผลผลิตพืชสมุนไพรที่ได้
นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้
ตามฤดูกาลสามารถจําหน่ายได้ใน
ราคาที่สูงขึ้น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
เปิดร้านจําหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรและผลไม้
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4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล
5.ด้านการบริหาร
-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ -การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ํา
เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
6.ด้านศาสนา
-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น -ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(จํานวนโครงการ)
1

2

1

เป้าหมาย
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
6,610.00 เพื่อลดอัตราการเกิด
อาชญากรรมในชุมชนจึงได้
ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องควบคุมระบบกล้องวงจร
ปิด (cctv)

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง
(บาท)

23,300.00 เพื่อกําจัดขยะและลดขยะใน
ชุมชนให้ลดลง จึงได้จัดทํา
โครงการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือนสู่ชุมชนน่าอยู่และ
โครงการจัดตั้งร้านค้าศูนย์บาท
ขึ้น
63,025.00 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทํา
โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ใน
เดือนรอมฎอนขึ้น

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
อัตราการเกิดอาชญากรรมในชุมชน
ลดลง เมื่อเกิดเหตุการณ์สามารถจับ
ผู้ร้ายได้รวดเร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากขึ้น
ขยะในชุมชนลดลง สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนปลอดจากขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ทําให้
ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตดี
ขนบธรรมเนียมและประเพณีแบบ
ดั้งเดิมได้อยู่เคียงคู่กับท้องถิ่นสืบไป
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
จิตสํานึก และตระหนักถึงคุณค่า
ของวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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7.ด้านการศึกษา
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว

8.ด้านการจัดระเบียบ -การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ชุมชน สังคม และ การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
การรักษาความสงบ -ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(จํานวนโครงการ)
24

4

เป้าหมาย
จํานวนเงิน
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ที่ดําเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
9,419,338.28 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ตําบลควนโดนให้ดีขึ้น จึงได้มี
การจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษาด้านสาธารณสุข
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
มีการส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพ
ติดฯลฯ
883,346.00 เพื่อลดอาชญากรรมในชุมชน
และรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน จึงได้มีการดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายในชุมชน มีการ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยฯลฯ

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
เด็ก เยาวชนและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง ชุมชนปลอดโรค
ห่างไกลยาเสพติด

อาชญากรรมในชุมชนลดลง
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

56

ยุทธศาสตร์

9.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติทดี่ ีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวม

โครงการพัฒนา
ที่ดําเนินการจริง
(จํานวนโครงการ)
12

48

เป้าหมาย
จํานวนเงิน
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
ที่ดําเนินการจริง
(ผลผลิ
ตของโครงการ)
(บาท)
364,522.00 เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้
ได้มากที่สุด จึงได้มีการจัดทํา
โครงการเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน
เช่น การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
บริการประชาชน ฯลฯ

ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ
สามารถบริการและอํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้รวดเร็วที่สุด
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ

10,941,916.28
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1.4 ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.4.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา

1.ด้านการท่องเที่ยว -ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอํานวย
1.โครงการส่งเสริม
เชิงนิเวศน์
ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิง
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการท่องเที่ยว นิเวศน์
ส่งเสริมการจัดการความรูด้ ้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ
ปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการให้บริการ
นักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัครด้าน
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอด
การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มีทักษะการบริการ
ที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็นพิเศษ
ตลอดทั้งปี

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

20,000.00 มีการจัดตั้งตลาดย้อนยุควิถี
ชุมชนคนควนโดนขึ้น
ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการ
จําหน่ายพืชผลทางการ
เกษตรและการแปรรูป
ผลผลิตทําให้มีราคาสูงขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือน
ไม่ต่ํากว่า 50,000 บาท ต่อปี
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2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา

-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์ ความรู้
ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตรอินทร์
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร
และผูส้ นใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของตําบล
ควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน สะพาน คู
คลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล

1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แหล่งสาธิตการเกษตร
ตําบลควนโดน(แปลง
สาธิตพืชสมุนไพร)

-

1.โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าเครื่อง
ควบคุมระบบกล้อง
วงจรปิด (cctv)

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000.00 มีการทําแปลงสาธิตพืช
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือน
สมุนไพร ณ หมู่ที่ 3
ไม่ต่ํากว่า 50,000 บาท ต่อปี
ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป
สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

-

-

6,610.00 มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่อง
ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด
(cctv)
เพื่อลดอัตราการเกิด
อาชญากรรมในชุมชน

-

อัตราการเกิดอาชญากรรมใน
ชุมชนลดลง10%ต่อปี
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แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา

5.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบําบัดน้ําเสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

1.โครงการจัดการ
ขยะระดับครัวเรือนสู่
ชุมชนน่าอยู่

6.ด้านศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

1.โครงการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนศูนย์
จริยธรรมประจํา
มัสยิด (2559)

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

ตัวชี้วัด
(KPI)

17,900.00 มีการจัดกิจกรรมขยะ
ขยะอันตรายในชุมชนลดลง 10 %
อันตราย โดยการแลกต้น
มะเขือ ต้นพริกขี้หนูกับขยะ
อันตราย มีการนําถังขยะ
แบบแยกประเภท ถังขยะรี
ไซเคิลไปวางที่ตลาดย้อนยุค
วิถีชุมชนคนควนโดน ทําให้
ขยะในชุมชนลดลงเป็นอย่าง
มาก
40,000.00 พัฒนาทักษะ ความรู้
นักเรียนมีทักษะความรู้
ความสามารถของนักเรียนให้ ความสามารถเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก้าวทันกับ
10% ของทุกปี
เทคโนโลยีที่เจริญอย่าง
รวดเร็ว
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โครงการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

7.ด้านการศึกษา -ส่งเสริมการศึกษา
สังคมและพัฒนา -ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
สาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการท่องเที่ยว
8.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ

1.โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (2559)
2.โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน(2559)

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
9.ด้านการบริหาร -ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
1.โครงการจัดทําแผน
-ปรั
บ
ปรุ
ง
จั
ด
หาเครื
อ
่
งมื
อ
เครื
อ
่
งใช้
ตลอดถึ
ง
สถานที
ใ
่
นการปฏิ
บ
ั
ต
ง
ิ
าน
จัดการที่ดี
ที่ภาษีและทะเบียน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ทรัพย์สิน(2558)
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รวม

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

91,872.00 1.อัตราการเจ็บป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง
2.สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนหัน
มาใส่ใจและกําจัดยุงน้ํายุงลายที่
มีอยู่ตามบ้านเรือนให้หมดไป
3.มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง
ทุกปี

-

-

96,324.00 เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ปฏิบัติราชการ สามารถลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ไม่มผี ู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง

-

ระยะเวลาในการ
จัดเก็บภาษีต่อรายไม่
เกิน 5 นาที

287,706.00
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1.ด้านท่องเที่ยวเชิง -ปรับปรุง บํารุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอํานวย
นิเวศน์
ความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการบริการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
เอกชน และปลูกจิตสํานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
-ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
-สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี/จัดศูนย์บริการในการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่
ผู้ประกอบการ
-อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร
ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ
รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ มี
ทักษะการบริการที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไป
ยังประเทศเพื่อนบ้าน
-จัดกิจกรรมประจําปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดนเด่นเป็นพิเศษ
ตลอดทั้งปี

โครงการพัฒนา
1.โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

20,000.00 มีการจัดตั้งตลาดย้อน
ยุควิถีชุมชนคนควน
โดนขึ้น
ทําให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการจําหน่าย
พืชผลทางการเกษตร
และการแปรรูป
ผลผลิตทําให้มีราคา
สูงขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลกระทบ

ประชาชนมี
รายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่ต่ํา
กว่า 50,000
บาท ต่อปี

1.ทําให้มีขยะมูล
ฝอยเพิ่มขึ้นใน
ชุมชน
2.ทําให้มีรถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้ น
เพิ่มขึ้น เกิด
มลภาวะทาง
อากาศเป็นพิษ
และมีเสียงดัง
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2.ด้านการเกษตร
พอเพียง

3.ด้านเศรษฐกิจ

4.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
-ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุน
การผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแบบแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
-ส่งเสริมสนับสนุน การทําแปลงสาธิตการเกษตร การทําเกษตร
อินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของตําบลควนโดน
-ส่งเสริมการให้ความรู้ทางวิชาการทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร
และผูส้ นใจ
-พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลของ
ตําบลควนโดน
-ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืน
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
-ส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือ แรงงาน
-ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
-ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทางคมนาคม ถนน
สะพาน คูคลอง ระบบระบายน้ํา
-ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ประปา ไฟฟ้า หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสาย
-ก่อสร้าง บํารุงรักษา แหล่งน้ํา ลําคลอง เขื่อนและระบบ
ชลประทาน
-จัดทําผังเมืองและผังตําบล

โครงการพัฒนา
1.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทํา
แหล่งสาธิต
การเกษตรตําบลควน
โดน(แปลงสาธิตพืช
สมุนไพร)

-

1.โครงการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าเครื่อง
ควบคุมระบบกล้อง
วงจรปิด (cctv)

จํานวนเงิน
ที่ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง
หรือผลที่สําคัญ

15,000.00 มีการทําแปลงสาธิตพืช
สมุนไพร ณ หมู่ที่ 3
ทําให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการแปรรูปสมุนไพร
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลกระทบ

สมาชิกในกลุ่ม
มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนไม่ต่ํา
กว่า 50,000 บาท
ต่อปี

ทําให้ดิน
เสื่อมสภาพเร็ว
เนื่องจากมีการ
ปลูกพืชสมุนไพร
ตลอดทั้งปี

-

6,610.00 มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า
เครื่องควบคุมระบบกล้อง
วงจรปิด (cctv)
เพื่อลดอัตราการเกิด
อาชญากรรมในชุมชน

-

อัตราการเกิด
อาชญากรรมใน
ชุมชนลดลง10%
ต่อปี

มีค่าใช้จ่ายใน
ด้านค่า
กระแสไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นจากเดิม
มาก เพราะต้อง
ใช้กระแสไฟฟ้า
ตลอด24 ชั่วโมง
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โครงการพัฒนา

5.ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-การสร้างจิตสํานึก และอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การบําบัดและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิง่ ปฏิกูลตลอดจนระบบ
บําบัดน้าํ เสีย
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

1.โครงการจัดการ
ขยะระดับ
ครัวเรือนสู่ชุมชน
น่าอยู่

6.ด้านศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

-ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
-ส่งเสริมทํานุบาํ รุงศาสนา
-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชนและประชาชน

1.โครงการทดสอบ
ความรู้
ความสามารถของ
นักเรียนศูนย์
จริยธรรมประจํา
มัสยิด (2559)

จํานวนเงิน
ผลที่ได้รับจริง
ที่ดําเนินการ
หรือผลที่สําคัญ
จริง
17,900.00 มีการจัดกิจกรรมขยะ
อันตราย โดยการแลกต้น
มะเขือ ต้นพริกขี้หนูกับขยะ
อันตราย มีการนําถังขยะ
แบบแยกประเภท ถังขยะรี
ไซเคิลไปวางที่ตลาดย้อนยุค
วิถีชุมชนคนควนโดน ทําให้
ขยะในชุมชนลดลงเป็นอย่าง
มาก
40,000.00 พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของนักเรียนให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก้าวทันกับ
เทคโนโลยีที่เจริญอย่าง
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลกระทบ

ขยะอันตรายใน
ชุมชนลดลง 10 %

มีต้นทุนในการ
จัดหามะเขือและ
พริกขี้หนูแลก
ขยะอันตราย
เพิ่มขึ้น

นักเรียนมีทักษะ
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
10% ของทุกปี

ไม่มี
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7.ด้านการศึกษา
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

-ส่งเสริมการศึกษา
-ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข
-ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
-ส่งเสริมด้านการออกกําลังกาย การกีฬา และการ
ท่องเที่ยว

8.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบ

-การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
-ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถิ่น
-การป้องกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการ
การต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด

โครงการพัฒนา
1.โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
(2559)
2.โครงการอุดหนุน
ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน(2559)

-

จํานวนเงิน
ผลที่ได้รับจริง
ที่ดําเนินการ
หรือผลที่สําคัญ
จริง
91,872.00 1.อัตราการเจ็บป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
ลดลง
2.สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนหันมาใส่ใจและ
กําจัดยุงน้ํายุงลายที่มีอยู่
ตามบ้านเรือนให้หมดไป
3.มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ให้กับผู้ป่วยเรื้อรังทุกปี
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลกระทบ

1.ไม่มีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง

ไม่มี

-
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ยุทธศาสตร์

9.ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการพัฒนา

1.โครงการจัดทําแผนที่
-ความรู้ความสามารถและคุณธรรมแก่บุคลากรใน
ภาษีและทะเบียน
องค์กร
-ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ ทรัพย์สิน(2558)
ในการปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
-ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
องค์กร
-การส่งเสริมและสร้างทัศนคติทดี่ ีต่อการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริการประชาชน
-การปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวม

จํานวนเงิน
ผลที่ได้รับจริง
ตัวชี้วัด
ที่ดําเนินการ
หรือผลที่สําคัญ
(KPI)
จริง
96,324.00 เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อ ระยะเวลาในการ
การปฏิบัติราชการ
จัดเก็บภาษีต่อราย
สามารถลดขั้นตอนใน
ไม่เกิน 5 นาที
การปฏิบัติงานให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ผลกระทบ
สูญเสียงบประมาณ
และเวลาในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเป็น
จํานวนมาก

287,706.00
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1.5 ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
โครงการพัฒนา
ปัญหาหรืออุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
ลําดับ
1

ลําดับ

1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนา
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ปัญหาหรืออุปสรรค

1.ระวางดินไม่มี

1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนา

ปัญหาหรืออุปสรรค

1.

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม 1.มีลูกน้ํายุงลายในสวนผลไม้เยอะ
โรคไข้เลือดออก (2559)
2.ประชาชนไม่นิยมกางมุ้งนอน

2.

โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน(2559)

1.งบประมาณในการดําเนินงานมีจํานวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อสัดส่วนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ทํา
ให้อาสาสมัครสาธารณสุขทําหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง

แนวทางการแก้ไข
1.รอผลการรังวัดออกโฉนดที่ดินของ
สํานักงานที่ดิน

แนวทางการแก้ไข
1.จัดหาทรายอะเบส เพื่อนําไปใส่ในถัง
น้ําตามสวนผลไม้ หรือที่ที่มีแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงอาศัยอยู่
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในกางมุ้งนอนใน
เวลาค่ําคืน
1.คัดกรองประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย
ในรายที่รุนแรงก่อน ตามลําดับของ
อาการ

ความเห็นของผู้บริหาร
ความเห็นของผู้บริหาร
1.ให้กองช่างติดตามผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานที่ดนิ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จะได้นําผลระวางมาประกอบข้อมูล
จัดทําแผนที่ภาษีและทรัพย์สินต่อไป

ความเห็นของผู้บริหาร
1.จัดสรรงบประมาณในการจัดหา
ทรายอะเบส เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย

1.เสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนสปสช.
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ลําดับ
1

2

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

ปัญหาหรืออุปสรรค

1.สถานที่จัดตั้งตลาดไม่ได้อยู่ตดิ ถนนใหญ่หรือ
ถนนสายหลัก ทําให้ต้องมีการสือ่ ประชาสัมพันธ์
กันอย่างมาก
2.แม่ค้าหรือผู้ประกอบการที่มาจําหน่ายสินค้าจะ
ลอกเลียนแบบกัน สินค้าชนิดไหนขายดี ก็จะผลิต
จําหน่ายด้วย
3.แม่ค้าหรือผู้ประกอบการไม่มาจําหน่ายสินค้า
มาบ้างหยุดบ้างทําให้ลูกค้าที่ตั้งใจจะมาซื้อสินค้า
ไม่ได้สนิ ค้าที่อยากได้
4.ตลาดเปิดทุกวันจันทร์สปั ดาห์แรกของเดือน ซึ่ง
เป็นวันราชการไม่ตรงกับวันหยุด กลุ่มเป้าหมาย
หรือนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่มาตลาดส่วนใหญ่จะ
เป็นประชาชนในละแวกใกล้เคียงกับตลาด
5.ระยะเวลาเปิดตลาดน้อยเกินไป
โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน 1.ขาดงบประมาณในการจัดการขยะ
สู่ชุมชนน่าอยู่
2. ปัญหาทางกายภาพ ได้แก่ ปัญหาปริมาณ
จํานวนขยะทีส่ ะสมเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเพิ่มความยุ่งยากในการกําจัดมากยิ่งขึ้น,
ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยลงแม่น้ําลําคลอง

แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริหาร

1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางเฟสบุ๊ค รถแห่ จัดทํา
ใบปลิวให้มากกว่าเดิม
2.จัดทําบันทึกข้อตกลงในการจําหน่ายสินค้า
ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกัน
3.มีบทลงโทษสําหรับแม่ค้าหรือผู้ประกอบการที่
ไม่มาจําหน่ายสินค้าในวันตลาดเปิดทําการ
4.ควรขยายเวลาเพิ่มขึ้น เป็นเปิดวันเสาร์
อาทิตย์ จันทร์ ทุกสัปดาห์แรกของเดือน

1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ครบถ้วนทุกช่องทาง
2.จัดทําบันทึกข้อตกลงในการ
จําหน่ายสินค้า
3.กําหนดบทลงโทษแก่แม่ค้า
หรือผู้ประกอบการที่ไม่มา
จําหน่ายสินค้า
4.ขยายเวลาในการเปิดทําการให้
ตรงกับวันหยุดหรือวันนักขัต
ฤกษ์

1.เขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม
2.รณรงค์ทําป้ายประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในชุมชน

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
2.จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
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2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลเช่น
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่4 ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง การ
ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศน์ให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน และองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดเป็น
เป้าประสงค์ว่า การท่องเที่ยวตําบลควนโดน มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และ
ประชาชนมีรายได้จ ากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์ การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้ กําหนดให้ ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความ
สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น สอดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่3 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง เสริมสร้างศักยภาพในชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างความเข้มการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดนที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า มีการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ นําองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกัน และดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การเกษตรพอเพียง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเกษตรพอเพียง
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความสอดคล้อง
กับยุ ทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น สอดคล้ องกับแผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่สากล ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านเศรษฐกิ จ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ
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4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตร์ ที่7 โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิส ติ กส์ ซึ่ ง
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตํ าบลควนโดนดํ าเนินการในเรื่ อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านขนส่ง การ
สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง การพัฒนาระบบน้ําประปา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า ระบบโครงข่ายถนนครบถ้วนทุกเส้นทาง มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน การติดต่อคมนาคมสะดวกเพื่อรองรับสู่เส้นทางการท่องเที่ยว ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่4 การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการใน
เรื่อง จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ที่ ได้ กํ าหนดเป็ นเป้ าประสงค์ ว่ า มี การอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม สร้ างสมดุ ลระหว่ างชุ มชนกั บ
สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน ได้ กําหนดให้ยุ ทธศาสตร์ ขององค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลควนโดน
สอดคล้ องเชื่ อมโยงกั น ในประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ดั งกล่ า ว ซึ่ งปรากฏตามยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่2 การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชน และการสร้ างความเข้ มแข็ง การเงิ น ฐานรากตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการ ทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า การศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มาตรฐาน มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทั่วถึง ชุมชนมีความ
สงบสุขห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่6 ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนสอดคล้องเชื่อมโยงกันใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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7)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สอดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตร์ ที่1 การเสริ มสร้ า งและพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การ
บริห ารส่ว นตํ าบลควนโดนที่ ได้กําหนดเป็ นเป้า ประสงค์ ว่า การศึ กษาทั้ งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้มาตรฐาน มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบรูณ์และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทั่วถึง ชุมชนมีความสงบสุขห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการศึกษาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่ วนตํ าบลควนโดนสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั น ในประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ดั งกล่ า ว ซึ่ ง ปรากฏตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 ด้ า น
การศึกษาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลควนโดน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง สอดคล้อง
กับแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการในเรื่อง การรักษา
ความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้มาตรฐาน มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทั่วถึง ชุมชนมีความสงบสุขห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์
ที่ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้
ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
9)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งกําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนดําเนินการในเรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่อปท. ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสตูลและองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนที่ได้กําหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า การ
บริหารภาครัฐที่ดีมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
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ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนสอดคล้องเชื่อมโยง
กันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
10) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาและส่งเสริมการทํา
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางการเกษตร
11) ความสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงในเชิ ง มติ ท างสั ง คม มี การพั ฒ นาคุ ณ ภาพประชาชนให้ มี
คุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง
สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง.
12) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของตําบลควนโดน
13) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษา สนับสนุนการยกระดับ มาตรฐาน
การศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสร้างองค์ความรู้ทางการ
เกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
14) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาตําบลควนโดนให้น่าอยู่
โดยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ประชาชนมีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีรายได้พอเพียงกับการดํารงชีพ
2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจนนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม เช่น
1) องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตร
พอเพียง สร้างตําบลน่าอยู่ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรพอเพียง สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เห็นได้จากการกําหนดยุทธศาสตร์
การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศน์ การเกษตรพอเพี ยง การบริ หารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม โดยกํ าหนด
โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จํานวน 30 โครงการ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว และพบว่าจํานวนโครงการ 1 โครงการ ได้ดําเนินการจน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ3.33 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
2.1.3ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
1) วิสัยทัศน์
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรพอเพียง สร้างตําบลน่าอยู่ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน”
2) ยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
3) เป้าประสงค์
(1) การท่องเที่ยวตําบลควนโดน มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและประชาชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
(2)ปลอดภัยจากสารพิษ นําองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม่
ผสมผสานกัน และดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
(3)เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้
ได้มาตรฐานสู่สากล
(4)ระบบโครงข่ายถนนครบถ้วนทุกเส้นทาง มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน การติดต่อคมนาคมสะดวก เพื่อรองรับสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
(5)มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างชุมชนกับ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
(6)ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มาตรฐาน มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการทั่วถึง ชุมชนมี
ความสงบสุขห่างไกลยาเสพติด
(7)การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4) ตัวชี้วัด
เป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ดําเนินการจริงในท้องถิ่น
(๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาต่อไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมปลาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนประชากร
(๒) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ต่อปี
(3) อัตราการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน
(4) ประชาชนมีรายได้ไม่ต่ํากว่าปีละ 38,000 บาทต่อคนต่อปี
(5) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี
(6) อัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี
(7) มีพื้นที่ป่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในพื้นที่ทั้งหมดของตําบลควนโดน
(๘) มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
(9) ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจํานวนประชากรในพื้นที่
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(10) มีกิจกรรมการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลัง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(11) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ถนน ไฟฟ้า ประปา ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตําบล
ควนโดน 100%
(12) มีข้อทักท้วงจากสตง.ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
5) ค่าเป้าหมาย
(1) การท่องเที่ยวตําบลควนโดนมีการบริหารจัดการที่ครบวงจรได้มาตรฐาน
(2) การเกษตรกรรมปลอดสารพิษ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประชาชนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
(3) ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง
(4) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน การติดต่อคมนาคมสะดวก เพื่อ
รองรับสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
(5) มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์
(6) การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข ได้ ม าตรฐาน ประชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ก ารจั ด
สวัสดิการดูแลประชาชนได้อย่างทั่งถึง มีการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนาธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสงบสุข
(7) มีการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
6) กลยุทธ์
(1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลควนโดน โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสร้าง
รายได้กับคนในชุมชน
(2) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับและส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
(3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
(4) พัฒ นาและส่งเสริมการทํา การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย ง ส่ งเสริ มการ
รวมกลุ่มการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางการเกษตร
(5) พัฒ นาตํ าบลควนโดนให้น่ า อยู่ โดยมี สภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่ดี ประชาชนมี
การศึกษามีอนามัยที่ดี มีรายได้พอเพียงกับการดํารงชีพ
(6) พัฒ นาคุณภาพประชาชนให้มีคุณธรรม ส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทักษะการ
ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
(7) ส่งเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
ตําบลควนโดน
(8) ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ
(9) พั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศขององค์กรให้เป็ นปัจจุบั น ประชาชนสามารถเข้าถึ ง
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้
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7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(1) มีการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข็มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
(2) มีการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
(4) มีการจํากัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดอย่างยั่งยืน
(5) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด ผลแห่งความสําเร็จนั้นคืออะไร สอดคล้องหรือตรงกับสิ่งที่กําหนดหรือวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไร........
(๑) มีการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
(๒) มีการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) มีส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
(๔) มีการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๕) มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์รายละเอียดยุทธศาสตร์
มาประกอบในการอธิบายด้วย......
1) SWOT Analysis
การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend)ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 พื้นที่ตําบลควนโดน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีพืชสมุนไพรนานาชนิด
 ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ของสองศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
 กลุ่มเด็ก เยาวชน มีความสนใจกีฬาด้านฟุตบอลกันเป็นจํานวนมาก

76

เกษตรกรรมตลอดทั้งปี

อาชีพอย่างเข้มแข็ง

 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 มีฤดูฝนยาวนาน ทําให้เหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม
 มี ลํ า คลองไหลผ่ า นเกื อ บทุ กหมู่ บ้ า น ทํ า ให้ มี น้ํ า ใช้ ใ นการประกอบอาชี พ
 มีตลาดสดหลายแห่งในพื้นที่ ทําให้ประชาชนได้จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 มีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเอง
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน
(๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
 มีที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์เป็นจํานวนมาก ทําให้ยุ่งยากต่อการพัฒนา
 ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินการด้านวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม

 เกิดอุทกภัยทุกปีทําให้สวนไร่นาบ้านเรือนเสียหาย
 ไม่มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพื้นที่
 มีพื้นที่ป่าไม้ในชุมชนมาก ทําให้พืชกระท่อมเจริญเติบโตได้ง่าย เป็นผลให้
เด็ก เยาวชน ติดยาเสพติดจากน้ํากระท่อม
(๓) โอกาส (O : Opportunity)
* พื้ นที่ อยู่ติ ดชายแดนประเทศมาเลเซีย ทํ าให้ สามารถสื่ อสารได้สองภาษาและ
ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ค้าขาย
* มีกองทุนเงินสัจจะออมทรัพย์ประจําหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนไม่ต้องไปกู้เงินจาก
ธนาคารของเอกชน ซึ่งไม่มีดอกเบี้ย
* มีเส้นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ คือ หาดใหญ่ เมืองสตูล เกาะลังกาและ
ปากบารา ทําให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการร้านอาหารเป็นจํานวนมาก
(๔) ข้อจํากัด (T : Threat)
 มีปัญหาสํานักงานของอบต. ตั้งอยู่ในแนวเขตการปกครองของเทศบาล
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน เป็นอบต.ขนาดกลาง
มี
งบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นอํานาจ ห น้ า ที่ ข อ ง อ บ ต . ต า ม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ทําให้ขาดความคล่องตัวใน
การบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทําให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพัฒนาท้องถิ่นต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่วางไว้ จึงไม่
สามารถ ดําเนินการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เกิดความล่าช้า
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
(1) มีพื้นที่ที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ทําให้ยากต่อการพัฒนา
(2) ราคาสินค้าเกษตรหลัก (ยางพารา ปาล์มน้ํามัน) ตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจโลก
(3) การบริหารจัดการด้านน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตร ยังไม่มีประสิทธิภาพ
(4) เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ทุกปี ทําให้อาคารบ้านเรือน เรือกสวนไร่นาเสียหาย
(5) เกษตรกรยังต้นทุนและทักษะความรู้ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(6) ประชาคมท้องถิ่นยังขาดความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่
(7) ระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน เนื่องจากบางพื้นที่ยังอยู่เขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอควนโดน
(8) มีภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น
(9) ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้
(10) บุคลากรด้านสาธารณสุขยังมีไม่เพียงพอ

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

1.ด้านความมั่นคง

1.ด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

2.ด้านการสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

3.ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

4.ด้านการเติบโตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค
1.ด้านพัฒนาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้าและการตลาดอย่าง
เป็นระบบครบวงจร
2.ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม
3.ด้านส่งเสริมการ
พัฒนา การค้าการลงทุน
และระบบโลจิสติกส์
รองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ของอปท.ในเขต
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์
(ของ อบต.ควนโดน)

1.ด้านการท่องเที่ยว
อุทยานธรณีโลกเชิง
นิเวศน์ให้ได้มาตรฐาน
และยั่งยืน

1.ด้านท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

2.ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร
3.ด้านยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่าง
ยั่งยืน
4.ด้านพัฒนาเส้นทาง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน

2.ด้านสร้างความเข้มแข็ง 2.ด้านการเกษตรพอเพียง
ภาคเกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้
3.ด้านเศรษฐกิจ
มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง

1.ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามแผน
30

ดําเนินการจิรง
-

42

-

19

-

264

-
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ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

5.ด้านการสร้างการเติบโต 5.ด้านการเสริมสร้างความ
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาประเทศ สูค่ วามมั่งคั่ง
และยั่งยืน
6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
6.ด้านการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7..ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโลยี วิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค
4.พัฒนาสินค้าและบริการฮา
ลาลให้มีมูลค่าเพิ่ม และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ของอปท.ในเขต
จังหวัดสตูล
4.ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน
5.ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
6.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความยั่งยืน
สังคมสงบสุข

ยุทธศาสตร์
(ของ อบต.ควนโดน)
5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
7.ด้านการศึกษา สังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.ด้านบริหารจัดการองค์กร 8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน
อย่างมีธรรมาภิบาล
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามแผน ดําเนินการจริง
30
2

37

-

103

3

31

1

51

1
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ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ของอปท.ในเขต
จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์
(ของ อบต.ควนโดน)

โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
ตามแผน ดําเนินการจริง

9.ด้านการพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา
รวม

607

7

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กําหนดไว้ จํานวน 7 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 607 โครงการ
2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 607 โครงการ ดําเนินการจริง 7 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.98 ของจํานวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
3) จํานวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ 4 ยุทธศาสตร์ (ระบุชื่อยุทธศาสตร์/จํานวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ...ฯลฯ)
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 35,100,000.00 บาท ไม่ได้ดําเนินโครงการ
3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 17,510,000.00 บาท ไม่ได้ดําเนินโครงการ
3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จํานวน 19 โครงการ งบประมาณ 4,670,000.00 บาท ไม่ได้ดําเนินโครงการ
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จํานวน 264 โครงการ งบประมาณ 293,589,300.00 บาท ไม่ได้ดําเนินโครงการ
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 4,540,000.00 บาท
ดําเนินการ 2 โครงการ งบประมาณ 47,565.00 บาท
3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 37 โครงการ งบประมาณ 6,990,000.00 บาท ไม่ได้ดําเนินการ
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3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 103 โครงการ งบประมาณ 27,140,000.00 บาท ดําเนินการ 3 โครงการ
งบประมาณ 1,495,860.00 บาท
3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน 31 โครงการ งบประมาณ 4,380,000.00 บาท
ดําเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 8,665.00 บาท
3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 51 โครงการ งบประมาณ 22,460,000.00 บาท ดําเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ
2,400.00 บาท
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

ดําเนินการจริง
จํานวนโครงการ

1.ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2.ด้านการเกษตรพอเพียง
3.ด้านเศรษฐกิจ
4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.ด้านการศึกษา สังคมและ

รวม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

2

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สํานักปลัด

3

1,495,860.00

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
สํานักปลัด

1

8,665.00

บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1

2,400.00

7

1,554,490.00

บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม
บริการชุมชนและสังคม

การเกษตร

บริการชุมชนและสังคม

การศึกษา

คุณภาพชีวิต
8.ด้านการจัดระเบียบชุมชน บริการชุมชนและสังคม
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
9.ด้านการบริหารจัดการที่ดี

-

จํานวนเงิน
(บาท)
47,565.00

บริหารงานทั่วไป

-

-
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หมายเหตุ :

1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย
หน่วยงานตามความเป็นจริงได้
2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน
และสังคม เป็นต้น
3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
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3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเป็นหน่วยดําเนินการ(แบบ ผ.01)
ลําดับ
1

2

3
4

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ดาํ เนินการ
จริง(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปลูกหญ้าแฝกอัน
เพื่อป้องกันตลิ่งพัง
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เพือ่ ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดําริฯ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
(อพ.สธ.)

จัดกิจกรรมปลูกหญ้า
แฝก ณ บริเวณขอบสระ
น้ําทุ่งเขาไฟไหม้ หมู่ที่
10 ตําบลควนโดน
จัดทําโครงการฯเพื่อ
สนองตามแนว
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบถ้วนทัง้ 5
หมู่
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.3แห่ง

เด็กนักเรียนศพด.บ้าน
ควนโต๊ะเหลง,บ้านบูเกต
ยามู
โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3
แห่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ดาํ เนินการ
จริง(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.
ลําดับ
โครงการพัฒนา

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป้องกันตลิ่งริมขอบสระน้ํา
ทุ่งเขาไฟไหม้ พังทลาย

สํานักปลัด

ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
758,400.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
โครงการที่ได้รับความ พลานามัยที่สมบูรณ์

สํานักปลัด

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

3,950.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับความ
พึงพอใจ
43,615.00 จํานวนพื้นที่ปา่ ที่
เพิ่มขึ้น

พึงพอใจ
717,460.00 ร้อยละของนักเรียนที่
มีสุขภาพแข็งแรง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง
ผลที่ได้รับจริง

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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5

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ฝึกอบรมอาชีพผู้สงู อายุ
และผู้พิการ

20,000.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับความ
พึงพอใจ

ผู้สูงอายุและผู้พิการมีอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

6

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําประชาคมแผนชุ
ชน/หมู่บา้ น แผนชุมชนตําบล
เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.ควนโดน
ค่าบอกรับวารสาร

เพื่อให้ประชาชนเข้ามา
ส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ผู้นําท้องถิ่นของตนเอง

จัดประชุมประชาคมทุก
หมู่บ้าน

8,665.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับความพึงพอใจ

เปิดโอกาสให้ประชาชนรู้จัก
สิทธิหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย

สํานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดหาหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บา้ น

2,400.00 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น
1,554.490.00

ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันเหตุการณ์

สํานักปลัด

7

รวม
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3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล เป็นหน่วยดําเนินการ(แบบ ผ.02)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

717,460.00

ร้อยละของนักเรียน
ที่มีสุขภาพแข็งแรง

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

(ผลผลิตของ
โครงการ)

1.

โครงการอุดหนุน
งบประมาณสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับโรงเรียนใน
สังกัดสพฐ.3แห่ง

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ 3 แห่ง

รวม

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

โรงเรียนบ้าน
ควนโต๊ะเหลง,
โรงเรียนบ้านดู
สน,โรงเรียน
บ้านบูเกตยามู

717,460.00
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3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(แบบ ผ.03)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

รวม

-

3.1.5 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล.(แบบ ผ.04)
ลําดับ
โครงการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เป้าหมายที่
งบประมาณที่
ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่ได้รับจริง
หน่วยงานที่
ดําเนินการจริง
ดําเนินการจริง
ขอประสาน
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

(3.1.4 ใช้สําหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
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3.1.6 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสตูล (แบบ ผ.05)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

รวม

-

3.1.7 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ(แบบ ผ.06)
ลําดับ

โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

-

รวม

-

3.1.8 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06)
ลําดับ

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมายที่ดาํ เนินการ
จริง (ผลผลิตของ

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

ผลที่ได้รับจริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

ครุภณ
ั ฑ์)

-

-

-

-

-

รวม
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
---------------------------------3.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่ น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล่ า ว และต้ องปิ ด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
คําชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเด็นการประเมิน
มีการ
ไม่มี
ดําเนินงาน การดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
/
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
2. มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
/
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
/
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
/
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
/
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
/
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
/
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
/
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
/
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
/
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
/
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
/
16. มีการขออนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
/
17. มีการจัดทําบันชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
/
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
/
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
/
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนรอบ 6 เดือน
คําชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
2. รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(1) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
(2) รอบที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
หมายเหตุ: ติดตามผลการดําเนินงานราย 6 เดือน
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอุทธยานธรณีโลก
เชิงนิเวศน์ให้ได้มาตรฐาน
และยั่งยืน)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรพอเพียง
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 ยกระดับ

ปีที่ 1 พ.ศ.2561

ปีที่ 2 พ.ศ.2562

ปีที่ 3 พ.ศ.2563

จํานวน
โครงการ
30

จํานวน
โครงการ
30

จํานวน
โครงการ
30

งบประมาณ
35,100,000.00

งบประมาณ
35,100,000.00

งบประมาณ
35,100,000.00

ปีที่ 4 พ.ศ.2564
จํานวน
โครงการ
30

งบประมาณ

รวม 4 ปี

35,100,000.00

จํานวน
โครงการ
120

งบประมาณ
140,400,000.00

42

17,510,000.00

42

17,510,000.00

42

17,510,000.00

42

17,510,000.00

168

70,040,000.00

19

4,670,000.00

19

4,670,000.00

19

4,670,000.00

19

4,670,000.00

76

18,680,000.00

264

293,589,300.00

264

293,589,300.00

264

293,589,300.00

264

293,589,300.00

1,056

1,174,357,200.00

30

4,540,000.00

30

4,540,000.00

30

4,540,000.00

30

4,540,000.00

120

18,160,000.00

92
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน)
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน)
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้า นการบริ หารจั ดการที่ ดี
(สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
จั ง ห วั ด ที่ 3 ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
อย่างยั่งยืน)
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ.2561

ปีที่ 2 พ.ศ.2562

ปีที่ 3 พ.ศ.2563

จํานวน
โครงการ
37

จํานวน
โครงการ
37

จํานวน
โครงการ
37

งบประมาณ
6,990,000.00

งบประมาณ
6,990,000.00

งบประมาณ
6,990,000.00

ปีที่ 4 พ.ศ.2564
จํานวน
โครงการ
37

งบประมาณ

รวม 4 ปี

6,990,000.00

จํานวน
โครงการ
148

งบประมาณ
27,960,000.00

103

27,140,000.00

103

27,140,000.00

103

27,140,000.00

103

27,140,000.00

412

108,560,000.00

31

4,380,000.00

31

4,380,000.00

31

4,380,000.00

31

4,380,000.00

124

17,520,000.00

51

22,460,000.00

51

22,460,000.00

51

22,460,000.00

51

22,460,000.00

204

89,840,000.00

607

416,379,300.00

607

416,379,300.00

607

416,379,300.00

607

416,379,300.00

2,428

1,665,517,200.00

4.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
(อ้างอิงข้อมูลจากแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
ยุทธศาสตร์

จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏใน
แผนการดําเนินงาน ปี61
จํานวน
โครงการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
2.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการเกษตร
พอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคม
และคุณภาพชีวิต
8.ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒนา ด้า นการจัดระเบี ย บ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดี
รวม

งบประมาณ

จํานวนโครงการที่เสร็จ

จํ า น ว น โ ค ร ง ก า ร ที่ อ ยู่
ระหว่างการดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จํานวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม/ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่

จํานวนโครงการทั้งหมด

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

3

60,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

40,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
12
6

20,0000.00
18,425,200.00
185,000.00

2

1
-

6,763,000.00

-

-

-

1
2

6,763,000.00

-

-

7

711,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

10,791,385.00

3

1,495,860.00

-

-

-

-

-

-

3

1,495,860.00

9

1,335,000.00

1

8,665.00

-

-

-

-

-

-

1

8,665.00

15

1,150,000.00

1

2,400.00

-

-

-

-

-

-

1

2,400.00

76

32,717,585.00

7

1,554,490.00

1

6,763,000.00

-

-

-

-

8

8,317,490.00

47,565.00

47,565.00
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5.การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
ยุทธศาสตร์

งบประมาณจาก
ข้อบัญญัติฯ
35,000,000.00 บาท
จํานวนเงิน
ร้อยละ

1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตร
พอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
47,565.00
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นศาสนา
ประเพณี วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา 1,495,860.00
สังคมและคุณภาพชีวิต
8.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการจั ด
8,665.00
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
2,400.00
จัดการที่ดี
รวม
1,554,490.00

งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก/เงิน
สะสม
จํานวนเงิน
ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

6,763,000.00

19.32

0.14

-

-

รวม
จํานวนเงิน

หมายเหตุ
ร้อยละ

6,763,000.00

19.32

-

47,565.00

0.14

-

-

-

4.27

-

-

1,495,860.00

4.27

0.02

-

-

8,665.00

0.02

0.01

-

-

2,400.00

0.01

100 8,317,490.00

23.76

4.44 6,763,000.00

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

-

หมายเหตุ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.16006 สายบ้านควนโต๊ะซํา
– บ้านดุสน หมู่ที่ 7,9 เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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6.สรุปโครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก/จ่ายจากเงินสะสม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

1

โครงการ

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ที่เบิกจ่าย
สนับสนุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/ วัน
เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุด
โครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 8,462,300.00 6,763,000.00 ก.พ.-ก.ค.
ถนนล าดยาง รหั ส ทาง
หลวงท้องถิ่น สต.ถ.16006
สายบ้านควนโต๊ะซํา – บ้าน
ดุ ส น หมู่ ที่ 7,9 เป็ น เงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
(1) การออกประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อน และคัดเลือกโครงการเข้ามา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร มีประชาชนที่มาร่วมเวที
ประชาคมน้อยมาก เพราะเขาคิดว่า เสนอไปก็ไม่ได้
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณา
คุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์ โดยแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน…..
2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
.............................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนฯ และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผนฯ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและคุณภาพชีวิต
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

(1)

โครงการที่ได้บรรจุ
ในข้อบัญญัติ ปี
2561/เงินนอก
งบประมาณ/เงิน
สะสม(2)

30
42
19
264
30

3
1
1
1
6

37

7

103
31

22
9

3
1

51
607

12
62

1
8

จํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี2561 X โครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติฯ
จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
8 X 62= 0.82%
607

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
(3)

1
2

98

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม
คําชี้แจง: แบบที่ 3/2เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานของอปท. ในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
46
54
100

ร้อยละ
46
54
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน46 คน คิดเป็นร้อยละ46
และเพศชาย จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ54
ตารางที่ 2 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 20 ปี
8
8
31-40 ปี
22
22
41-50ปี
29
29
51-60 ปี
22
22
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
19
19
รวม
100
100
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ
29 รองลงมาอายุ 31-40และอายุ 51-60 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุมากกว่า 60ปี ขึ้นไป จํานวน 19
คน คิดเป็นร้อยละ 19 น้อยสุด อายุต่ํากว่า 20ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ร้อยละ
ประถมศึกษา
36
36
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น /
11
11
ตอนปลาย/ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
3
3
ปริญญาตรี
19
19
สูงกว่าปริญญาตรี
2
2
อื่น ๆ (ป.4)
29
29
รวม
100
100
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 36
คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11 คน วุฒิการศึกษา ปวส./ปวท./อนุปริญญา จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 วุฒิการศึกษาระดับ สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 วุฒิการศึกษาระดับ อื่น ๆ (ป.4) 29 คน
ตารางที่ 4 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพ
จํานวน
ร้อยละ
รับราชการ/
4
4
พนักงานราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
3
3
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
12
12
รับจ้าง
25
25
นักเรียน/นักศึกษา
8
8
เกษตรกร
38
38
อื่น ๆ(แม่บ้าน,เลี้ยง
10
10
หลาน)
รวม
100
100
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมา อาชีพรับจ้าง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาชีพอื่น ๆ (แม่บ้าน,เลี้ยงหลาน) จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อาชีพรับราชการ/พนักงานราชการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4
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ตารางที่ 5 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 5,000 บาท
17
17
5,001-10,000 บาท
42
42
10,001-15,000 บาท
25
25
15,001-20,000 บาท
9
9
มากกว่า 20,001 บาท
7
7
ขึ้นไป
รวม
100
100
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๆ ละ5,001-10,000
บาท จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมารายได้10,001-15,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25
รายได้15,001-20,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17 รายได้ 15,001-20,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 รายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7
ตารางที่ 6 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
จํานวน
ร้อยละ
หมู่ที่ 2
16
16
หมู่ที่ 3
12
12
หมู่ที่ 4
12
12
หมู่ที่ 6
12
12
หมู่ที่ 7
12
12
หมู่ที่ 8
12
12
หมู่ที่ 9
12
12
หมู่ที่ 10
12
12
อื่น ๆ
รวม
100
100
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 2 จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 รองลงมา อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 6 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 7 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12
อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 9 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่
หมู่ที่ 10 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกจํานวนครั้งที่มาติดต่อราชการ
จํานวนครั้ง
จํานวน
ร้อยละ
1-2 ครั้ง
64
64
3-5 ครั้ง
2
2
6-10 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง ขึ้นไป
อื่น ๆ
34
34
รวม
100
100
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มาติดต่อราชการ จํานวน 1-2 ครั้ง จํานวน 64
คน คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมา มาติดต่อราชการ 3-5 ครั้ง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และไม่มาติดต่อราชการ
เลย จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34
ตารางที่ 8 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกช่วงเวลาที่มาติดต่อราชการ
เวลา
จํานวน
ร้อยละ
08.30 น. - 12.00 น.
45
45
12.01น. - 13.00 น.
13.01น.– 16.30 น.
28
28
อื่น ๆ(ไม่มา)
27
27
รวม
100
100
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาติดต่อราชการเวลา 08.30 น.– 12.00 น.
จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาเวลา 13.01 – 16.30 น. จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28 ไม่เคยมา
ติดต่อราชการเลย จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27
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ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในภาพรวม
1. ท่านมาใช้บริการด้านใดบ้าง
ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์
ด้านการรับชําระภาษี
ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง
ด้านการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
(1)การบริการไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
(2)การบริการเรียงลําดับก่อน-หลัง
(3)มีการอธิบายลักษณะงานอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
(4)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
2.ด้านช่องทางการให้บริการ
(1)มีช่องทางการติดต่อมากกว่า1 ช่องทาง
(2)มีเอกสารแผ่นพับ/วารสาร/เว็บไซต์อบต./หอกระจายข่าว
(3)มีการให้บริการช่วงพักกลางวัน
3.ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
(1)มีการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว
(2)มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ
(3)มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกร้องสินบนตอบแทน
4.ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
(1)มีสถานที่ที่สะดวกในการติดต่อราชการ
(2)มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

พอใจ
มาก
ที่สุด
(5)
20

พอใจมาก

พอใจ
น้อย
(2)

ไม่พอใจ

(4)

พอใจ
ปานกลาง
(3)

20

40

10

10

25

15

30

12

18

13

42

19

8

18

49

21

26

2

2

(1)

การบริการด้านการจดทะเบียนของสํานักปลัด
ประชาชนมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง(3) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมา ประชาชนมีความ
พึงพอใจ ระดับพอใจมากที่สุด (5) คิดเป็นร้อยละ 26.75 ประชาชนมีความพึงพอใจ ระดับพอใจมาก (4) คิดเป็นร้อย
ละ 24.50ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ระดับไม่พอใจ(1) คิดเป็นร้อยละ 12 ประชาชนมีระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ระดับพอใจน้อย (2) คิดเป็นร้อยละ 8 ตามลําดับ
สรุป ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(1) สถานที่ติดต่อราชการไม่สะดวก ไม่มีที่นั่งสําหรับประชาชน
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การบริการด้านการรับชําระภาษีของกองคลัง
สรุป ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(1) สถานที่ติดต่อราชการไม่สะดวก พนักงานมาปฏิบัติงานล่าช้ากว่า เวลา 08.30 น.บ่อยครั้ง พักเที่ยง
บางวันพนักงานไม่อยู่
การบริการด้านการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลงของกองช่าง
สรุป ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(1) สถานที่ติดต่อราชการไม่สะดวก ห้องคับแคบ
การบริการด้านรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของกองสวัสดิการสังคม
สรุป ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
(1) สถานที่ติดต่อราชการไม่สะดวก ห้องคับแคบ ไม่มีที่นั่งสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง: แบบที่ 3/3เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานของอปท. ในแต่ละยุทธศาตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
34
66
100

ร้อยละ
34
66
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
66 และเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34
ตารางที่ 2 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 30 ปี
12
12
31-40 ปี
18
18
41-50ปี
15
15
51-60 ปี
21
21
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
34
34
รวม
100
100
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จํานวน 34 คน คิด
เป็นร้อยละ 34 รองลงมา อายุ 51-60 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อายุ 31-40 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18 อายุ41-50 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุต่ํากว่า 30 ปี จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12
ตารางที่ 3 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จํานวน
ร้อยละ
ประถมศึกษา
27
27
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น /
14
14
ตอนปลาย/ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
3
3
ปริญญาตรี
8
8
สูงกว่าปริญญาตรี
2
2
อื่น ๆ
46
46
รวม
100
100
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับในระดับอื่น ๆ (ป.4) จํานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27 มีวุฒิการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 มีวุฒิการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2
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ตารางที่ 4 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพ
จํานวน
ร้อยละ
รับราชการ/
11
11
พนักงานราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
7
7
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
5
5
รับจ้าง
21
21
นักเรียน/นักศึกษา
12
12
เกษตรกร
36
36
อื่น ๆ
8
8
รวม
100
100
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36
รองลงมาอาชีพ รับจ้าง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
12 อาชีพรับราชการ/พนักงานราชการ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11 อาชีพอื่น ๆ (แม่บ้าน,เลี้ยงหลาน) จํานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7
ตารางที่ 5 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จํานวน
ร้อยละ
ต่ํากว่า 5,000 บาท
12
12
5,001-10,000 บาท
36
36
10,0001-15,000 บาท
27
27
15,001-20,000 บาท
19
19
มากกว่า 20,001 บาท
6
6
ขึ้นไป
รวม
100
100
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๆ ละ 5,001-10,000
บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมารายได้เดือนละ 10,0001-15,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27 รายได้เดือนละ15,001-20,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19 รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 คน รายได้มากกว่า 20,001 จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6
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ตารางที่ 6 : จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
จํานวน
ร้อยละ
หมู่ที่ 2
16
16
หมู่ที่ 3
12
12
หมู่ที่ 4
12
12
หมู่ที่ 6
12
12
หมู่ที่ 7
12
12
หมู่ที่ 8
12
12
หมู่ที่ 9
12
12
หมู่ที่ 10
12
12
อื่น ๆ
รวม
100
100
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ที่หมู่ที่ 2 จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16 รองลงมา อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 4 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 6 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 7 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12
อาศัยอยู่หมู่ที่ 8 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่หมู่ที่ 9 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 อาศัยอยู่
หมู่ที่ 10 จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามลําดับ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม
1.ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม
รวม

พอใจมาก
ที่สุด
(5)

พอใจมาก
(4)

พอใจ
ปานกลาง
(3)

พอใจ
น้อย
(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

25

33

21

19

2

9

13

41

26

11

69

10

8

12

1

5

4

78

3

10

2
62
38

3
28
13

81
8
15

13
1
32

1
1
2

41

53

2

2

2

251

157

254

108

30

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 9 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง (3) คิดเป็นร้อยละ 31.75
รองลงมามีพอใจมากที่สุด (5) คิดเป็นร้อยละ 31.38 มีความพึงพอใจในระดับ พอใจมาก(4) คิดเป็นร้อยละ 19.62 มี
ความพึงพอใจในระดับ พอใจน้อย (2) คิดเป็นร้อยละ 13.50 มีความพึงพอใจในระดับความพึงควรปรับปรุง (1) คิด
เป็นร้อยละ 3.75 ตามลําดับ
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2. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
2. มีการปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการ/ร้านค้า
4. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
รวม

11

23

51

15

33

45

12

10

44
72

12
11

33
5

11
12

160

91

101

48

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด(4)
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง(2) คิดเป็นร้อยละ 25.25
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก(3) คิดเป็นร้อยละ 22.75 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจน้อย(1) คิดเป็นร้อย
ละ 12 น้อยที่สุดตามลําดับ

109
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
การเกษตรพอเพียง
ประเด็น
พอใจ
มากที่สุด
(4)
1. มีการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
การลดต้นทุน การแปรรูปผลผลิต
2. มีการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการทําแปลงสาธิต
การเกษตร การทําเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร
รวม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

พอใจน้อย
(1)

9

11

13

67

21
8

10
19

16
18

53
55

5
43

8
48

22
69

65
240

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจน้อย (1) มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับ พอใจปานกลาง(2) คิดเป็นร้อยละ 17.25 มีความพึงพอใจใน
ระดั บ พอใจมาก (3) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12 มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ พอใจมากที่ สุ ด (4) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.75
ตามลําดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
เศรษฐกิจ
ประเด็น
พอใจ
มากที่สุด
(4)
1. มีการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. มีการส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
รวม

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
มาก
ปานกลาง
(3)
(2)

พอใจน้อย
(1)

34

25

26

15

31

11

39

19

65

36

65

34

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (4)และระดับพอใจ
ปานกลาง(2) คิดเป็นร้อยละ 16.25 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก (3) คิดเป็นร้อยละ 9 มีความพึง
พอใจน้อย(1) คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามลําดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ
2. มีการจัดทําผังเมืองที่ถูกต้องและสวยงาม
รวม

61

21

11

7

23
84

46
67

21
32

10
17
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด (4) คิดเป็น
ร้อยละ 42 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก (3) คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจปานกลาง (2) คิดเป็นร้อยละ 16 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจน้อย (1) คิดเป็นร้อยละ 8.5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการสร้างจิตสํานึกและอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มีการบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. มีการส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลและ
ระบบน้ําเสีย
4. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง
รวม

59

15

5

21

29

17

6

48

55

19

4

22

63
206

13
64

3
18

21
112

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด (4) คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจน้อย (1) คิดเป็นร้อยละ
28 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (3) คิดเป็นร้อยละ 16 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง (2)
คิดเป็นร้อยละ 4.5
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปูชนียบุคคล
2. มีการทํานุบํารุงศาสนา
3. มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
รวม

78

11

10

1

61
59

10
21

5
16

24
4

198

42

31

29

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด(4) คิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก(3)
คิดเป็นร้อยละ 14 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจปานกลาง (2) คิดเป็นร้อยละ 10.33 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจน้อย (1) คิดเป็นร้อยละ 9.67
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษาแก่เด็ก
ก่อนวัยเรียนให้ก้าวทันโลก
2. มีการควบคุม รณรงค์ เฝ้าระวัง โรคที่แพร่ระบาด
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีบริการด้าน
สาธารณสุขที่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
สวัสดิการชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
4. มีการส่งเสริมการออกกําลังกาย การละเล่นกีฬา
ต่างๆ มีการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน การก่อสร้างสนาม
กีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆในท้องถิ่น
รวม

45

31

9

15

79

4

8

9

32

12

17

39

61

13

21

5

217

60

55

68

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด (4) คิดเป็นร้อยละ54.25 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจน้อย
(1) คิดเป็นร้อยละ17 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก (3) คิดเป็นร้อยละ15 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจปานกลาง(2) คิดเป็นร้อยละ13.75

114
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย
2. มีการช่วยเหลือเยียวยา ป้องกัน เฝ้าระวัง
สาธารณะภัยต่าง ๆ
3. มีการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในท้องถิ่น
4. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังการซื้อ
ขายยาเสพติด การลักขโมยและการก่อเหตุความไม่
สงบในพื้นที่
รวม

17

23

31

29

91

7

1

1

78

11

2

9

49

21

11

19

235

62

45

58

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจมากที่สุด (4) คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก (3) คิดเป็นร้อยละ
15.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจน้อย (1) คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (2) คิด
เป็นร้อยละ 11.25 น้อยที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจน้อย
มากที่สุด มาก
ปานกลาง
(1)
(4)
(3)
(2)
1. มีการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
3. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน
5. มีสถานที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน
รวม

23

12

42

23

71
9

8
16

11
26

10
49

92

2

3

3

5
200

2
40

2
84

91
176

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ
มากที่สุด (4) คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจน้อย (1) คิดเป็นร้อยละ 35.20 มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจปานกลาง (2) คิดเป็นร้อยละ 16.80 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก (3) คิดเป็น
ร้อยละ 8

ภาคผนวก
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แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
คําชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
ชื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มี การจัด ประชุมคณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น เพื่ อจัด ทํา แผนพัฒ นา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการขออนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
17. มีการจัดทําบันชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดําเนินงาน

ไม่มี
การดําเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนรอบ 6 เดือน
คําชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมิ นตนเอง โดยมี วัตถุ ประสงค์เพื่อติด ตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
2. รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(1) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
(2) รอบที่ 2 (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
หมายเหตุ: ติดตามผลการดําเนินงานราย 6 เดือน
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอุทธ
ยานธรณีโลกเชิงนิเวศน์ให้ได้
มาตรฐานและยั่งยืน)
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การเกษตรพอเพียง
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
เศรษฐกิจ
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน

ปีที่ 1 พ.ศ.2561

ปีที่ 2 พ.ศ.2562

ปีที่ 3 พ.ศ.2563

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ปีที่ 4 พ.ศ.2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การศึกษา สังคมและคุณภาพ
ชีวิต
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน)
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน)
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า น กา ร บ ริ ห า รจั ด กา ร ที่ ดี
(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ 3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน)
รวม

ปีที่ 1 พ.ศ.2561

ปีที่ 2 พ.ศ.2562

ปีที่ 3 พ.ศ.2563

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณ

ปีที่ 4 พ.ศ.2564
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คําชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน…..
2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน
.............................................................
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3.ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผน และจํานวนที่ได้ปฏิบัติ
จํานวนโครงการที่
โครงการที่ได้
ปรากฏอยู่ในแผนฯ
บรรจุใน
(1)
ข้อบัญญัติ
ปี2561/เงิน
นอก
งบประมาณ/
เงินสะสม (2)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา ด้ า นการศึ กษา สั งคมและ
คุณภาพชีวิต
8.ยุทธศาสตร์ การพั ฒ นา ด้ า นการจั ดระเบี ยบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวน
โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
(3)
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม
คําชี้แจง: แบบที่ 3/2เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานของอปท. ในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.อายุ
( ) ต่ํากว่า 20 ปี
( ) 31-40ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3.การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช.
( ) ปวส./ปวท./อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
4.อาชีพหลัก ( ) รับราชการ/พนักงานราชการ ( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ํากว่า 5,000 บาท
( ) 5,001-10,000 บาท
( ) 10,0001-15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
6.ที่อยู่ปัจจุบัน
( ) หมู่ที่ 2
( ) หมู่ที่ 3 ( ) หมู่ที่ 4
( ) หมู่ที่ 6
( ) หมู่ที่ 7
( ) หมู่ที่ 8
( ) หมู่ที่ 9
( ) หมู่ที่ 10
( ) อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของอปท.
7.ท่านมาติดต่อราชการกับหน่วยงานกี่ครั้งต่อเดือน
( ) 1-2 ครั้ง
( ) 3 – 5 ครั้ง
( ) 6-10 ครั้ง
( ) มากกว่า 10 ครั้ง ขึ้นไป
( ) อื่น ๆ
8.ท่านมาติดต่อราชการช่วงเวลาไหน
( ) 08.30 น. - 12.00 น.
( ) 13.01 – 16.30 น.

(
(

) 12.01น. - 13.00 น.
) อื่น ๆ
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ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในภาพรวม
1. ท่านมาใช้บริการด้านใดบ้าง
ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์
ด้านการรับชําระภาษี
ด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอน/ดัดแปลง
ด้านการรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(5)

พอใจมาก
(4)

พอใจ
ปานกลาง
(3)

พอใจ
น้อย
(2)

ไม่พอใจ
(1)

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
(1)การบริการไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
(2)การบริการเรียงลําดับก่อน-หลัง
(3)มีการอธิบายลักษณะงานอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
(4)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
2.ด้านช่องทางการให้บริการ
(1)มีช่องทางการติดต่อมากกว่า1 ช่องทาง
(2)มีเอกสารแผ่นพับ/วารสาร/เว็บไซต์อบต./หอกระจายข่าว
(3)มีการให้บริการช่วงพักกลางวัน
3.ด้านพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
(1)มีการพูดจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว
(2)มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส การแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ
(3)มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการให้บริการ
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกร้องสินบนตอบแทน
4.ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
(1)มีสถานที่ที่สะดวกในการติดต่อราชการ
(2)มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

สรุป ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์
คําชี้แจง: แบบที่ 3/3เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานของอปท. ในแต่ละยุทธศาตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.อายุ
( ) ต่ํากว่า 20 ปี
( ) 20-30 ปี
( ) 31-41ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3.การศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช.
( ) ปวส./ปวท./อนุปริญญา ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ
4.อาชีพหลัก
( ) รับราชการ/พนักงานราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) ต่ํากว่า 5,000 บาท
( ) 5,001-10,000 บาท
( ) 10,0001-15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป
6.ที่อยู่ปัจจุบัน
( ) หมู่ที่ 2
( ) หมู่ที่ 3 ( ) หมู่ที่ 4
( ) หมู่ที่ 6
( ) หมู่ที่ 7
( ) หมู่ที่ 8
( ) หมู่ที่ 9
( ) หมู่ที่ 10
( ) อื่น ๆ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
7. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก
ที่สุด
(5)

พอใจมาก
(4)

พอใจ
ปานกลาง
(3)

พอใจ
น้อย
(2)

ควร
ปรับปรุง
(1)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ / กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ข้อมูลของ
โครงการ / กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ......
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8. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจ
มาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการปรับปรุง บํารุงรักษา พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
2. มีการปลูกจิตสํานึกให้ชุมชนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการ/ร้านค้า
4. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่าง
ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
............................
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
การเกษตรพอเพียง
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต การลดต้นทุน การแปรรูปผลผลิต
2. มีการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการทําแปลงสาธิต
การเกษตร การทําเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ......
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้าน
เศรษฐกิจ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้าง
อาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. มีการส่งเสริมและยกระดับทักษะฝีมือให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ.......
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนานา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ
2. มีการจัดทําผังเมืองที่ถูกต้องและสวยงาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ......
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการสร้างจิตสํานึกและอนุรักษ์ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มีการบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. มีการส่งเสริมการจัดการด้านขยะ สิ่งปฏิกูลและ
ระบบน้ําเสีย
4. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจ.....................
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปู
ชนียบุคคล
2. มีการทํานุบํารุงศาสนา
3. มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ..................
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการด้านการศึกษาแก่เด็ก
ก่อนวัยเรียนให้ก้าวทันโลก
2. มีการควบคุม รณรงค์ เฝ้าระวัง โรคที่แพร่ระบาด
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีบริการด้าน
สาธารณสุขที่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
3. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
สวัสดิการชุมชนและผู้ด้อยโอกาส
4. มีการส่งเสริมการออกกําลังกาย การละเล่นกีฬา
ต่างๆ มีการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน การก่อสร้างสนาม
กีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆในท้องถิ่น
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ........
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตาม
ระบบประชาธิปไตย
2. มีการช่วยเหลือเยียวยา ป้องกัน เฝ้าระวัง
สาธารณะภัยต่าง ๆ
3. มีการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในท้องถิ่น
4. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังการซื้อ
ขายยาเสพติด การลักขโมยและการก่อเหตุความไม่
สงบในพื้นที
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ.......
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

พอใจมาก
ที่สุด
(4)

พอใจมาก
(3)

พอใจ
ปานกลาง
(2)

พอใจน้อย
(1)

1. มีการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ คุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
3. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง
4. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน
5. มีสถานที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดน ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
..............

