-ร่างรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจําปี พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

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

คํานํา
ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$นพ.ศ.
2548 ข้อ 28 และข้อ 29 กํา หนดให้ ผูบ้ ริ หารท้องถิ$ น แต่ ง ตั/ง คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ$ น เพื$อทําหน้าที$ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และรายงานผลและเสนอความเห็ น ต่ อผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ$ น เพื$ อให้ ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ$ น เสนอต่ อ สภาท้องถิ$ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ นั/น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดได้ดาํ เนิ นการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2556 เรี ยบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ควนโดนสามารถแปลงยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้ครบทุกยุทธศาสตร์ และสามารถดําเนิ น
โครงการได้ใกล้เคียงกับเป้ าหมาย ที$กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ$นกําหนด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ขอขอบคุณทุกฝ่ ายที$ให้ความร่ วมมือ และสนับสนุ นข้อมูลการ
จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับนี/ และหวังเป็ นอย่างยิ$งว่ารายงาน
ฉบับนี/สามารถใช้เป็ นฐานข้อมูล และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนในอนาคต
เพื$อให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้ าหมายของการพัฒนาต่อไป
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ$ น พ.ศ. 2548 กํา หนดให้ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลควนโดนแต่ ง ตั/ง คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน โดยให้หน่ วยงาน หรื อบุคคลภายนอกเข้ามามี
ส่ วนร่ วม ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที$ได้ดาํ เนิ นการมาแล้ว ซึ$ งการติดตามและประเมินผล
ถื อได้วา่ เป็ นเครื$ องมือที$จาํ เป็ นในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโครงการที$ดาํ เนิ นการอยู่
และที$ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จ หากโครงการมีระบบการติดตามที$ดีอยู่แล้วย่อมจะก่อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพ
ในการใช้ตน้ ทุนดําเนินงานต่าง ๆ การประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงเป็ นสิ$ งบ่งชี/ วา่ แผนงานที$กาํ หนดไว้
ได้มีการปฏิบตั ิหรื อไม่ อย่างไร มีผลเป็ นอย่างไร นําไปสู่ ความสําเร็ จตามแผนที$กาํ หนดไว้หรื อไม่ อีกทั/ง
การติดตามและประเมินผลถือเป็ นข้อมูลย้อนหลังที$สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุ งและการตัดสิ นใจต่อไป
ในปี พ.ศ. 2556 องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนได้ดาํ เนิ นการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2556-2558) แล้ว นํา โครงการในแผนพัฒ นามาตราข้อ บัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยไว้เ ป็ นเงิ น
22,000,000.-บาท แบ่งเป็ นการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ 7 ด้านดังนี/ 1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
จํานวน 3 โครงการ เป็ นเงิ น 60,000.-บาท 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตที$ ดี
จํานวน 13 โครงการ เป็ นเงิ น 837,340.-บาท 3.ยุทธศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิ จ จํานวน 4 โครงการ เป็ นเงิ น
200,000.-บาท 4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื/นฐาน จํานวน 9 โครงการ เป็ นเงิน 3,286,000.บาท 5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกี ฬา ท่องเที$ยว จํานวน 34
โครงการ เป็ นเงิ น 4,578,140.-บาท 6.ยุทธศาสตร์ ดา้ นบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
จํานวน 3 โครงการ เป็ นเงิ น 320,000.-บาท 7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หารจัดการที$ ดี จํานวน 6
โครงการ เป็ นเงิน 12,718,520.-บาท
การติ ดตามและประเมิ นผล ดํา เนิ นงานเมื$ อสิ/ นสุ ดประจํา ปี งบประมาณ 2556 เพื$ อจะ
แสดงผลที$เกิดขึ/นว่าเป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนหรื อไม่
แล้วสรุ ปผลเมื$อนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื$อให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของท้องถิ$น
2.2 เพื$อให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ

-23. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
3.1 เพื$อนําผลที$ได้จากการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขโครงการในปี ต่อๆไป
3.2 เพื$อแสดงผลข้อมูลที$เก็บรวบรวมให้เป็ นตัวเลข สถิติ
4. ขอบเขตการประเมิน
เนือ6 หาการประเมินผล
4.1 ศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ$น
4.2 ศึกษาผลผลิตของการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ$น
เนือ6 หาประชากร
4.3 ประชาชนผูเ้ กียวข้องหรื อได้รับประโยชน์ จํานวน 8 หมู่บา้ น
5. กรอบแนวคิด
ปั จจัยนําเข้า (Input)
1.นโยบายและแผน
2.โครงการ/กิจกรรม
3. งบประมาณ

กระบวนการ (Process)
1.การประสานสัมพันธ์
2.การมีส่วนร่ วม
3. แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2556 – 2558 )

ผลที$ได้รับ (Output)
1.การรับรู ้
2.ความพึงพอใจของประชาชน

บทที 2
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. วิธีการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตามผล
การติ ด ตามจากการรายงานของสํ า นัก ปลัด และส่ ว นต่ า งๆ ทุ ก ๆระยะ 3 เดื อ น และ
ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงิน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2556-2558 ) เป็ นยอดสะสมทุกๆ
โครงการ
1.2 การประเมินผล
เป็ นการประเมิ นผลดํา เนิ นโครงการและผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณว่า เป็ นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี หรื อไม่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง แบ่ งออกเป็ น
2.1 ประชาชนทัว$ ไป
2.2 นักเรี ยน / นักศึกษา
2.3 ข้าราชการในสังกัดส่ วนภูมิภาค / ส่ วนกลาง
2.4 ผูใ้ หญ่บา้ น / ผูช้ ่วย.ผูใ้ หญ่บา้ น
2.5 ผูน้ าํ ศาสนา
2.6 สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
2.7 ผูบ้ ริ หาร อปท.
3. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การศึกษาข้อมูลมี 2 ประเภท คือ ข้อมูลแบบสํารวจข้อมูลเอกสารและข้อมูลแบบสอบถาม
ข้อ มู ล แบบสํ า รวจข้อ มู ล เอกสาร ได้ใ ช้วิ ธี ร วบรวมจากส่ ว นราชการในสั ง กัด ทั/ง หมด สํ า หรั บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามได้สร้างขึ/นมาโดยกําหนดประเด็นและกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามดังนี/
ประเด็นประเมิน
1. การรับรู ้(ผลการดําเนินงาน)
2. ความพึงพอใจในภาพรวม
3. ความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ประชาชนทัว$ ไป
2. ข้าราชการในสังกัดส่ วนภูมิภาค/ส่ วนกลาง
3. สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
4. ผูบ้ ริ หาร อปท.
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน
6. นักเรี ยน/นักศึกษา

-4วัตถุประสงค์การประเมิน
1. การรับรู ้(ผลการ
ดําเนินงาน)

แหล่งข้อมูล / ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

เครื$ องมือและเทคนิควิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประชาชนทัว$ ไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
สังกัดส่ วนภูมิภาค / ส่ วนกลาง

2 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ประชาชนทัว$ ไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
ภาพรวม
สังกัดส่ วนภูมิภาค / ส่ วนกลาง
ส. อบต. ผู ้ บ ริ หาร อปท.
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาของรั ฐ /
เอกชน นักเรี ยน/ นักศึกษา
3. ความพึงพอใจในแต่ละ ประชาชนทัว$ ไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
ยุทธศาสตร์
สังกัดส่ วนภูมิภาค / ส่ วนกลาง
ส. อบต. ผู ้ บ ริ หาร อปท.
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาของรั ฐ /
เอกชน นักเรี ยน/ นักศึกษา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

เกณฑ์ในการประเมิน

- ร้อยละ

1.1 ประชาชนรั บรู ้ ก ารดํ า เนิ นงาน
โครงการ กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

- ร้อยละ

2.1 ประชาชนรั บรู ้ ก ารดํ า เนิ นงาน
โครงการ กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

- ร้อยละ

3.1 ประชาชนรั บรู ้ ก ารดํ า เนิ นงาน
โครงการ กิจกรรม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75

-5 4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 คณะทํางานลงพื/นที$ทาํ การเก็บข้อมูล แบบสอบถามในหมู่บา้ น จํานวน 8 หมู่บา้ น
ใช้แบบสอบถาม 120 ชุด
4.1.1 หมู่ที$ 2,3,4 วันที$ 4,5 พฤศจิกายน 2556
4.1.2 หมู่ที$ 6,7 วันที$ 6 พฤศจิกายน 2556
4.1.3 หมู่ที$ 8,9,10 วันที$ 7,8 พฤศจิกายน 2556
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตามรายงานผลของสํานักปลัดและส่ วน
ต่างๆ ตามแบบรายงานทุกๆระยะ 3 เดือน
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
คณะทํางานได้ดาํ เนินการจัดการข้อมูลดังนี/
5.1 สถิติพรรณนา เพื$อจัดหมวดหมู่ของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ
( perentage ) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
5.2 วิเคราะห์ผลการรับรู ้ การดําเนิ นกิจกรรม / โครงการ ของ อบต.มีประเด็นตัวชี/ วดั
19 ตัวชี/วดั มีคาํ ตอบให้เลือกคือ มีการดําเนินงานและไม่มีการดําเนินงานโดยกําหนดเป็ นค่าร้อยละ
( percentage ) เกณฑ์ที$ผา่ นต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
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บทที 3
ผลการดําเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ$ งเป็ นปี สุ ดท้ายของการดําเนิ นการตามแผนพัฒนาสามปี อบต.
ควนโดน ( พ.ศ. 2556 - 2558 ) และกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ$ น เริ$ มบัง คับใช้ใ ห้มี ก ารติ ดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนา ขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ$นทั/งประเทศ ซึ$ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลควน
โดนได้จดั ทําแผนการดําเนิ นงานโดยเน้น กิ จกรรมตามยุทธศาสตร์ 7 ด้านซึ$ งจากการประมวลข้อมูล
แผนการดําเนิ นงานและความก้าวหน้าของการดําเนิ นงาน ภายในสํานักปลัดฯ และส่ วนต่างๆในสังกัด
ของอบต.ควนโดน พอสรุ ปได้ดงั นี/
1. ภาพรวมของ อบต.ควนโดน
จากแผนการดําเนิ นงานประจําปี งบประมาน พ.ศ. 2556 สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมานใน
ภาพรวมไว้ดงั นี/
ตารางที 1. แสดงจํานวนโครงการทั6งหมดในทุกยุทธศาสตร์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับที$
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
(งบประมาณ)
(บาท)
1.
การพัฒนาด้านสังคม
3
60,000.0.27
2.
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
13
837,340.3.80
คุณภาพชีวติ ที$ดี
3.
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4
200,000.0.91
4.
การพัฒนาโครงสร้างพื/นฐาน
9
3,286,000.14.94
5.
การพัฒนาด้านการศึ กษา ศาสนา
34
4,578,140.20.81
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร กี ฬ า แ ล ะ ก า ร
ท่องเที$ยว
6.
การพั ฒ นาการบริ หารจั ด การ
6
320,000.1.46
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ$ งแวดล้อม
7.
การพั ฒ นาด้ า นการเมื อ งและ
47
12,718,520.57.81
บริ การจัดการที$ดี
รวม
116
22,000,000.100.00
งบประมาณ x 100 หาร 22,000,000 ได้ มาเป็ นร้ อยละ

-7 ตารางที 1 จํานวนโครงการที$ดาํ เนิ นการตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
ภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนจํานวนทั/งสิ/ น 74 โครงการ จํานวนงบประมาณที$ ใช้
ดําเนินการตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
จํานวนทั/งสิ/ น 22,000,000.-.- บาท หากพิจารณาตามจํานวนงบประมาณจากมากไปหาน้อย ดังนี/
1. ด้านการบริ หารจัดการที$ดี จํานวน 12,718,520.-บาท
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที$ยว จํานวน 4,578,140.- บาท
3. ด้านโครงสร้างพื/นฐาน จํานวน 3,286,000.- บาท
4. ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพชีวติ ที$ดี จํานวน 837,340.-บาท
5. ด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม จํานวน 320,000.- บาท
6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 200,000.- บาท
7. ด้านการพัฒนาสังคม จํานวน 60,000.- บาท
แสดงแผนภูมิดังนี6
ด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง แวดล้ อม 2.96.%
ด้ านสุขภาพอนามัย และ
สวัสดิการสังคม 3.40%

ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ 1.30%
ด้ านการพัฒนาองค์กรผู้นํา 0.16%

ด้ านโครงสร้ างพื นฐาน 12.80%
ด้ านการบริ หารจัดการทีด ี 55.11%
ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การกีฬาและการท่องเทีย ว 24.27%

2. ผลการติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงาน
จํานวนงบประมาณที$ได้รับอนุ มตั ิให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนดําเนิ นโครงการตาม
แผนปฏิ บตั ิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 22,000,000.- บาท สํานักปลัดฯ และส่ วน
ต่างๆนําไปดําเนิ นโครงการรายยุทธศาสตร์ ท/ งั 7 ด้าน จํานวน 116 โครงการโดยดําเนิ นโครงการใน
พื/ นที$ เพื$ อ ให้ผ ลงานเกิ ดประโยชน์ ก ับ ประชาชน ซึ$ ง มี ผ ลความก้า วหน้า และผลการเบิ ก จ่ า ย ณ สิ/ น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี/เพื$อให้ผลงานเกิดประโยชน์กบั ประชาชน ซึ$ งมีผลความก้าวหน้า และผล
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ณ สิ/ น ปี บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 6 ดั ง นี/

-8 ตารางที$ 2 แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนิ นงาน ณ สิ/ นไตรมาสที$ 4
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โครงการที$อยู่
โครงการ
โครงการที$ยงั ไม่ได้
โครงการที$มีการ
โครงการตาม
ยุทธศาสตร์
ระหว่าง
ที$เสร็ จ
ดําเนินการ
เพิ$มเติม
แผนปฏิบตั ิ
ดําเนินการ
การ
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
0
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
3
2
100.00
0
1
0
0
2. ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
13
12
76.17
0
1
20.83
2
8.33
ที$ดี
0
3. ยุทธศาสตร์ การด้านเศรษฐกิจ
4
2
28.57
0
2
20.83
4
28.57
9
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
9
100
พื/นฐาน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
34
3
18.75
13
81.25
0
0
2
12.50
ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและการ
ท่องเที$ยว
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หาร
6
1
88.89
0
0
5
11.11
1
33.33
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$ งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หาร
47
39
84.78
0
0
7
15.22
20
43.48
จัดการที$ดี
รวม
116.00
74
70.48
13
12.38
18
17.14
32
30.48

จํานวนโครงการที$
ดําเนินการจริ งทั/งหมด
จํานวน
3
21

ร้อยละ
4.72
19.81

4
-

3.77
-

5

4.72

2

10.38

59

55.66

106

100.00

-9ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ 4.72%
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพอนามัยและ
สวัสดิการสังคม 10.38%
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื นฐาน 4.72%

สิง แวดล้ อม 3.77%
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการพัฒนาองค์กรผู้นํา
0.94%
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านบริ หารจัดการ
ทีดี 55.66%

ยุทธศาสตร์ การดําเนินการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการท่องเทีย ว 19.81%

ตารางที 2 แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนิ นงานในภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควน
โดน ในไตรมาสที$ 4 สามารถดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ิได้เสร็ จ 74 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 70.48
จากจํานวนโครงการทั/งหมด จํานวน 105 โครงการ หากพิจารณาเป็ นรายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิ จและยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรผูน้ าํ สามารถดําเนิ นการได้มากที$สุดคิดเป็ นร้อยละ
100.00 รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม คิดเป็ นร้อยละ 88.89 ด้านการ
บริ หารจัดการที$ดี คิดเป็ นร้ อยละ 84.78 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกี ฬาและการท่องเที$ยว
คิดเป็ นร้ อยละ 76.17 ด้านบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม คิดเป็ นร้อยละ 28.57 และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้ างด้านพื/นฐาน คิดเป็ นร้ อยละ 18.75 จะเห็ นได้ว่าองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลควนโดนสามารถแปลงแผนไปสู่ การปฏิ บตั ิได้ จํานวน 74 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 70.48 ของ
โครงการทั/งหมด
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ตารางที 3 แสดงผลการเบิกจ่ าย ณ สิ6นไตรมาสที 4
ลําดับที

ยุทธศาสตร์

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตกิ าร

1.
2.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาด้า นการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตที$ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื/นฐาน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาด้า นการศึ ก ษา
ศาสนา วัฒ นธรรมการกี ฬ าและการ
ท่องเที$ยว
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและ
บริ การจัดการที$ดี
รวม

60,000.837,340.-

3.
4.
5.

6.
7.

200,000.3,286,000.4,578,140.-

ผลการเบิกจ่ าย
จํานวนเงิน(บาท)
ร้ อยละ
15,250.143.93
3,905,799.28
87.00
353,715.2,360,875.-

18.80
99.71

94.08

320,000.12,718,520.-

8,839,081.51

86.70

22,000,000.-

14,106,290.19-

87.41

จากตารางที 3 ผลการเบิกจ่าย ณ สิF นไตรมาสที 4 ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในภาพรวมของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน เบิกจ่ายได้เฉลียร้อยละ 87.41 พิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจเบิกจ่ายได้สูงสุ ด ร้อยละ 143.93 รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพืFนฐาน ร้อยละ 99.71 ด้าน
สุ ข ภาพอนามัย และสวัส ดิ ก ารสั ง คม ร้ อ ยละ 94.08 ยุ ท ธศาสตร์ ด้า นการดํา เนิ น การศึ ก ษา ศาสนา
วัฒนธรรม และการท่องเทียว ร้ อยละ 87.00 ยุทธศาสตร์ ดา้ นบริ หารจัดการทีดี ร้อยละ 86.70 ด้านการ
พัฒนาองค์กรผูน้ าํ ฯ ร้อยละ 77.91 และด้านบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ร้อยละ 18.80

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
143.93%
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ าน
โครงสร้ างพืน/ ฐาน 99.71%

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ อนามัย และ
สวัสดิการสังคม 94.08%

ยุทธศาสตร์ การดําเนินการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และการท่ องเที(ยว
87.00%
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการ
บริหารจัดการที(ดี 86.70%

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรผู้นํา 77.81%

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ(งแวดล้ อม 18.80%

- 13 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที 4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว$ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ
เพศ
จํานวน(คน) ร้ อยละ(%)
ชาย
62
62.00
หญิง
38
38.00
รวม
100
100.0
จากตารางที$ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 62.00 รองลงมาเป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 38.00
ตารางที 5 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว$ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ
อายุ
จํานวน(คน) ร้ อยละ(%)
ตํ$ากว่า 20 ปี
7
7.00
20 – 30 ปี
11
11.00
31 – 40 ปี
26
26.00
41 – 50 ปี
18
18.00
51 – 60 ปี
21
21.00
มากกว่า 60 ปี
17
17.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.00
รองลงมา อายุ 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.00 อายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.00 อายุ มากกว่า 60 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 17.00 อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.00 น้อยที$สุดอายุต$าํ กว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.00
ตารางที 6 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว$ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตาม การศึกษา
การศึกษา
จํานวน(คน) ร้ อยละ(%)
ประถมศึกษา
52
52.00
มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
13
13.00
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
9
9.00
ปริ ญญาตรี
14
14.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื$น ๆ
12
12.00
รวม
100
100.00

-14จากตารางที 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อย
ละ 52.00 และวุฒิการศึกษาอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่าน้อยที$สุดคิดเป็ นร้อยละ 9.00
ตารางที 7 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทัว$ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตาม อาชี พ
อาชี พ
จํานวน(คน) ร้ อยละ(%)
รับราชการ
8
8.00
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
15
15.00
ค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว
23
23.00
รับจ้าง
16
16.00
นักเรี ยน / นักศึกษา
12
12.00
เกษตรกร
26
26.00
อื$น ๆ
รวม
100
100.00
จากตารางที 7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกร คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 รองลงมา
ประกอบอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 23.00 และประกอบอาชี พรับราชการน้อยที$สุด คิด
เป็ นร้อยละ 8.00
ตอนที 2 องค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดนมีการดําเนินงานหรือไม่ มีการดําเนินงาน
ส่ วนที 1 การประเมินในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามรับรู ้ถึงการดําเนิ นงานโครงการ/ กิจกรรม
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ตารางที 8 แสดงค่าร้ อยละของมี การดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถินหัวข้ อที 1 มีการจัดตั6งคณะกรรมการพัฒนาท้ องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนินงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รู้เกี$ ย วกับ การจัดตั/ง คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 13.00

-15 ตารางที 9 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงาน ส่ วนที$ 1 หัวข้ อที 2 มีการ
จัดประชุ มคณะกรรมการพัฒนาท้ องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ ยวกับการจัดประชุ มคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 13.00
ตารางที 10 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงาน ส่ วนที 1 หัวข้ อที 3 มี
การจัดประชุ มอย่ างต่ อเนือง
จํานวน
ร้ อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
89
89.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
11
11.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ยวกับการจัดประชุ มของคณะกรรมการฯ
อย่างต่อเนื$อง คิดเป็ นร้อยละ 89.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 11.00
ตารางที 11 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 1 หัวข้ อที 4 มีการ
จัดตั6งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
95
95.00
ไม่มีการดําเนินงาน
5
5.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ ยวกับการจัดตั/งคณะกรรมการสนับสนุ น
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 95.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 5.00

- 16 ตารางที 12 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 1 หัวข้ อที 5 มี
การจัดประชุ มคณะกรรมการพัฒนาท้ องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนินงาน
4
4.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 12 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ยวกับการจัดประชุ มคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ$นเพื$อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตารางที 13 แสดงค่าร้ อยละของมี การดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 1 หัวข้ อที 6 มี
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถินและประชาคมท้ องถินพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จํานวน
ร้ อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
85
85.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
15
15.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้ว่ามีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นและประชาคม
ท้องถิ$นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคิดเป็ นร้อยละ 85.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 15.00
ตารางที 14 แสดงค่ า ร้ อยละของมี ก ารดํา เนิ น งานหรื อ ไม่ มี ก ารดํา เนิ น งานส่ วนที 2 การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้ องถิน
หัวข้ อที 7 มีการรวบรวมข้ อมูลและปัญหาสํ าคัญของท้ องถินมาจัดทําฐานข้ อมูล
คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน

จํานวน
ร้ อยละ
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
88
88.00
ไม่มีการดําเนินงาน
12
12.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ ยวกับการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสําคัญของ
ท้องถิ$นมาจัดทําฐานข้อมูล คิดเป็ นร้อยละ 88.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 12.00
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน

- 17 ตารางที 15 แสดงค่าร้ อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทํา
แผนพัฒนาท้ องถิน
หัวข้ อที 8 มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
98
98.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
2
2.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 15 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้เกี$ ยวกับการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการจัดทําแผน คิดเป็ นร้อยละ 98.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 2.00
ตารางที 16 แสดงค่าร้ อยละของมี การดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจั ดทํา
แผนพัฒนาท้ องถิน
หัวข้ อที 9 มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้ องถิน (SWOT) เพือประเมินสภาพการพัฒนาท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
82
82.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
18
18.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 16 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ$น(SWOT) เพื$อ
ประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 82.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 18.00
ตารางที 17 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 10 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้ องถินทีสอดคล้ องกับศักยภาพท้ องถิน
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนินงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที 17 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ$นที$สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 22.00
ตารางที 18 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 11 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักการพัฒนาท้ องถินทีดีสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 18 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ$นที$ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด คิดเป็ นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 22.00
ตารางที 19 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 12 มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาทียังยืน
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
74
74.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
26
26.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 19 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที$ยง$ั ยืน คิด
เป็ นร้อยละ 74.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 26.00
ตารางที 20 แสดงค่าร้ อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 13 มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิน
ร้ อยละ
จํานวน
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
68
68.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
32
32.00
รวม
100
100.00
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จากตารางที$ 20 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้ว่ามี การกําหนดเป้ าหมายการพัฒนา
ท้องถิ$น คิดเป็ นร้อยละ 68.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 32.00
ตารางที 21 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 14 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
79
79.00
ไม่มีการดําเนินงาน
21
21.00
รวม
100
100.00
จากตารางที$ 21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้ว่ามี การกํา หนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา คิดเป็ นร้อยละ 79.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 21.00
ตารางที 22 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 15 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ ทสอดคล้
ี
องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
84
84.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
16
16.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ รู้ ว่า มี ก ารกํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ที$
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จงั หวัด คิดเป็ นร้อยละ 84.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 16.00
ตารางที 23 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 16 มีการอนุมัติและประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
4
4.00
รวม
100
100.00

- 20 จากตารางที 23 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการอนุ มตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา คิดเป็ นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตารางที 24 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 17 มีการจัดทําบัญชี กลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
จํานวน
ร้ อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
76
76.00
ไม่มีการดําเนินงาน
24
24.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 24 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้วา่ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
คิดเป็ นร้อยละ 76.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 24.00
ตารางที 25 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 18 มีการกําหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ร้ อยละ
จํานวน
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
75
75.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
25
25.00
รวม
100
100.00
จากตารางที 25 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้ว่ามี การกําหนดรู ปแบบการติ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ตารางที 26 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนิ นงานหรื อไม่มีการดําเนิ นงานส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้ องถิน
หัวข้ อที 19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หรือไม่
ร้ อยละ
จํานวน
การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
(คน)
(%)
มีการดําเนิ นงาน
68
68.00
ไม่มีการดําเนิ นงาน
32
32.00
รวม
100
100.00

- 21 จากตารางที 26 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รู้ว่ามี การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คิดเป็ นร้ อยละ
68.00 และไม่รู้คิดเป็ นร้อยละ 32.00
ตารางที 27 แสดงค่าร้อยละของการรับรู ้ในหัวข้อต่างๆ
การรับรู้
หัวข้ อ
หมายเหตุ
รู้
ไม่ ร้ ู
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน
ร้ อยละ
1. มีการจัดตั/งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$น
เพื$อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ$นเพื$อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื$องสมํ$าเสมอ
4. มีการจัดตั/งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นและ
ประชาคมท้องถิ$นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสําคัญ
ของท้องถิ$นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ$น
(SWOT) เพื$อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ$น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ$นที$สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ$น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจการ
พัฒนาท้องถิ$นที$ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที$
ยัง$ ยืน

87

87.00

13

13.00

87

87.00

13

13.00

89

89.00

11

11.00

95

95.00

5

5.00

96

96.00

4

4.00

85

85.00

15

15.00

88

88.00

12

12.00

98

98.00

2

2.00

82

82.00

18

18.00

78

78.00

22

22.00

78

78.00

22

22.00

74

74.00

26

26.00
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การรับรู้
หัวข้ อ
13. มีการกําหนดเป้ าหมายการพัฒนา
ท้องถิ$น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที$
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการใน
แผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรู ปแบบการติดตาม
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
หรื อไม่

รู้

หมายเหตุ

ไม่ ร้ ู

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

68

68.00

32

32.00

84

84.00

16

16.00

71

71.00

29

29.00

96

96.00

4

11.00

76

76.00

24

24.00

75

75.00

25

25.00

68

68.00

32

32.00

- 23 ส่ วนที 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนใน
ภาพรวม
ตารางที 28 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมหัวข้อต่าง ๆ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่ พอใจ
หมายเหตุ
ประเด็น
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม

73

73.00

14

14.00

13

13.00

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูล

68

68.00

25

25.00

7

7.00

59

59.00

33

33.00

8

8.00

65

65.00

26

26.00

9

9.00

57

57.00

29

29.00

14

14.00

59

59.00

27

27.00

14

14.00

66

66.00

24

24.00

10

10.00

55

55.00

38

38.00

7

7.00

54

54.00

33

33.00

13

13.00

3. มี การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ นงานของ
โครงการ/กิจกรรม
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการกิจกรรม
6. การดําเนินงานตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนิ นโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การ
แก้ไขปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิน
8. การแก้ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนิ น
โครงการ/กิจกรรม

จากตารางที 28 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พอใจมากต่อการดําเนิ นงานในหัวข้อที 1
มากที สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.00 และน้อยที สุด คื อ ข้อ 9 ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนิ น
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 54.00
- ระดับพอใจ มากทีสุดในหัวข้อที 8 การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.00 และน้อยที สุด คือ ข้อที 1 การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ/
กิจกรรม ร้อยละ 14.00
- ระดับไม่พอใจ มากที สุด หัวข้อที 5 การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนิ น
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 14.00 และหัวข้อที 6 การดําเนิ นงานตามระยะเวลาทีกาํ หนด คิดเป็ น
ร้ อยละ 14.00 และน้อยทีสุด ในข้อที 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ ขอ้ มูล คิดเป็ นร้ อยละ
7.00 และข้อที 8 การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 7.00
……………………………….

ภาคผนวก

บทที 4
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
******************************
สาระสําคัญในบทนี/คณะทํางานประเมินผลขอกล่าวโดยสรุ ปดังนี/
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ( พ.ศ.2556 – 2558 )มี
วัตถุประสงค์เพื$อนําผลที$ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขโครงการในปี ต่อไป เพื$อแสดงผล
ข้อมูลที$เก็บรวบรวมให้เป็ นตัวเลขสถิติเพื$อให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
เพื$อให้ทราบถึงระดับความสําเร็ จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ
จากข้อมูลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2556-2558 ) องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนแปลงไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิเป็ นจํานวนกิ จกรรม/โครงการมากมาย ดังนั/นเพื$อให้การติดตามและประเมินผลในครั/งนี/ มีความ
ชัดเจนในกรอบของการติดตามและประเมินผลจึงได้กาํ หนดกรอบแนวคิดของการศึกษาไว้ 3 เรื$ อง คือ
1. เป็ นการศึ ก ษาด้ า นปั จ จัย นํา เข้ า ในส่ ว นที$ เ ป็ นนโยบายและแผน โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณว่ามี แผนงาน โครงการและกิจกรรมและงบประมาณจํานวนเท่าใด
2. เป็ นการศึ กษาตัวกระบวนการด้า นการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2556-2558 )ว่า มี การ
จัดทําแผนสามปี ครบตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาหรื อไม่และกระบวนการในการดําเนิ นการ
เหมาะสมหรื อไม่
3. เป็ นการศึ ก ษามาจากการดํา เนิ น กิ จ กรรม/โครงการ ว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี$ ย นแปลงของ
ประชาชนหรื อไม่ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีความพอใจในกิจกรรม/
โครงการที$ดาํ เนิ นการใช่ หรื อไม่ และประชาชนรับรู ้ ถึงกิ จกรรม/โครงการที$ ดาํ เนิ นการมาก
น้อยเพียงใด
ทัFงนีFได้มีการกําหนดขอบเขตของการประเมินไว้ 2 ประเด็น คือ
ประเด็นเนื/ อหาการประเมินผลเพื$อประเมินการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ$น และ
ประเมินผลผลิตของการดําเนิ นการตามแผน ประเด็นเนื/อหาประชาชน ซึ$ งประชาชนผูเ้ กี$ยวข้องหรื อได้รับ
ประโยชน์จากการทํากิจกรรม/โครงการใน 8 หมู่บา้ น ซึ$ งขอบเขตของการประเมินนี/จะตอบวัตถุ ประสงค์
ของการศึกษาได้ท/ งั หมด การประเมินในครั/งนี/ได้ทาํ การเก็บตัวอย่างทั/งหมด 100 ตัวอย่าง จากประชากร
ในตําบล โดยกําหนดให้มีการกระจายออกไปตามกลุ่มต่างๆ อีก 6 กลุ่มดังนี/
1. กลุ่มข้าราชการ จํานวน 8 คน
2. กลุ่มเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน
3. กลุ่มค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 23 คน
4. กลุ่มประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน 16 คน
5. กลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 12 คน
6. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 26 คน
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วิธีการติดตามและประเมิ นผลได้มาจากการติ ดตามจากเอกสารรายงานโดยรวบรวมจากรายงาน
ไตรมาสที$ 4 ซึ$ งเป็ นไตรมาสสุ ดท้ายของการจัดทํางบประมาณ และได้จากรายงานความก้าวหน้าของการ
เบิก จ่ายเป็ นไปตามแผนพัฒนาสามปี หรื อไม่ เพียงใด
เพื$อให้บรรลุเป้ าหมายของการประเมินผลในครั/งนี/ เครื$ องมือที$ใช้ในการศึกษาประเมินจึงถูก
กําหนดไว้ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็ นเครื$ องมือที$ใช้ในการเก็บข้อมูลที$ได้จากการรวบรวมรายงาน
ของส่ วนราชการในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ประเภทที$สอง เป็ นเครื$ องมือที$เป็ น
ซึ$ งแบบสอบถามได้กาํ หนดเป็ นประเด็นการประเมินดังนี/
1.) ประเด็ น การรั บ รู ้ (ผลการดํา เนิ น งาน) จํา นวน 19 ตัว ชี/ วัด เป็ นตัว ชี/ วัด ที$ แ สดงถึ ง การ
ดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนในช่วงเวลา 1 ปี ว่า หมู่บา้ นรับรู ้การดําเนินงานเรื$ อง
ใดบ้าง
2.) ประเด็นความพึงพอใจในภาพรวม มีตวั ชี/ วดั 9 ตัวชี/ วดั เป็ นตัวชี/ วดั ที$แสดงถึ งการดําเนิ นงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนในช่ วงเวลา 1 ปี ว่า หมู่บา้ นพึงพอใจต่อการดําเนิ นงานในภาพ
รวมในระดับใด
3.) ประเด็นความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ มีตวั ชี/วดั 8 ตัวชี/วดั เป็ นตัวชี/วดั ที$แสดงถึงความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
ประเด็นการประเมินได้ถูกกําหนดเป็ นแบบสอบถาม 3 ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ
- พอใจมาก (ระหว่าง 8-10 คะแนน)
- พอใจ (ระหว่าง 5-7 คะแนน)
- ไม่พอใจ (ระหว่าง 0-4 คะแนน)
การเก็บข้อมูลคณะทํางานให้ลงเก็บข้อมูลในทุกๆหมู่บา้ นและเก็บรวบรวมจากรายงานภายในส่ วนราชการ
ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในประเด็นภาพรวมของการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนในปี พ.ศ. 2556 มี ดังนี/
1.) ผลการประเมินแผนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาท้องถิ$นไปสู่ การปฏิบตั ิได้ครบทุกยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลควนโดน บรรลุสําเร็ จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
2.) ผลการประเมินโครงการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน สามารถดําเนินโครงการได้
74 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 70.48 ของจํานวนโครงการตามแผนดําเนิ นงานและมีการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบตั ิ จํานวน 13 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 12.38 จะเห็นได้วา่ การจัดทําโครงการ/แผนงาน ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนจะต้องปรับปรุ งด้านการดําเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็ จเพื$อสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ งในโอกาสต่อไป

-263.) เมื$อพิจารณาข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ สิ/ นไตรมาสที$ 4 ผลการเบิกจ่ายตํ$ากว่าเป้ าหมายของ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ$น คือเบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.41 จากเป้ าหมายร้อยละ 90
4.) ผลการประเมินผลงาน ที$ได้จากการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ. 2555 ประชาชนได้รับรู ้ ถึงผลการดําเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลควนโดน บางโครงการ/กิจกรรมไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์และบางโครงการ/กิจกรรมตํ$ากว่าเกณฑ์ที$กาํ หนด
(กําหนด ไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ) ซึ$ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนจะนํามาแก้ไขปั ญหาต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรให้มีจดั ทําโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที$ต/ งั ไว้ได้มีการจัดทําให้ครบทุกโครงการที$
มีในแผนดําเนินงาน
2. ควรให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ องค์กรผูน้ าํ โดยเพิ$มโครงการที$
ส่ งเสริ มเศรษฐกิจในชุมชนและการพัฒนาผูน้ าํ

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

ภาคผนวก

แบบสอบถามความคิดเห็นต่ อการดําเนินงานของ องค์ การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2556
แบบสอบถามนีเ6 ป็ นส่ วนหนึงของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยงานแผนงานและงบประมาณ อบต. ควนโดน
แบบที 1 แบบช่ วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
คําชี6 แจง : แบบที$ 1 เป็ นแบบประเมิ นตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ$น โดยทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั/ง หลังจากที$องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น ได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ แล้ว
ชื$อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ$น องค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที 1 คณะกรรมการพัฒนาท้ องถิน
1. มีการจัดตั/งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นเพื$อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นเพื$อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื$องสมํ$าเสมอ
4. มีการจัดตั/งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ$น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ$นและประชาคมท้องถิ$นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา

ส่ วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้ องถิน
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสําคัญของท้องถิ$นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ$น (SWOT) เพื$อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ$น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิ จหลักการพัฒนาท้องถิ$นที$สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ$น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิ จการพัฒนาท้องถิ$นที$ ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที$ยง$ั ยืน
13. มีการกําหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ$น

มีการ
ไม่ มีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน
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ประเด็นการประเมิน

มีการ
ดําเนินงาน

ไม่ มีการ
ดําเนินงาน

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที$สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกําหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรื อไม่

แบบที 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนใน
ภาพรวม
คําชี8 แจง : แบบที 2/1 เป็ นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนิ นงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลควนโดนในภาพรวม โดยให้เก็บข้อมูลปี ละ 1 ครัFง หลังจากสิF นสุ ดปี งบประมาณ
(โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องทีท่านเลือก )
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัว ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ตํากว่า 20 ปี
 20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อืน ๆ
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรี ยน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 อืนๆ (ระบุ)……………………………….

-3ส่ วนที 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดน
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ในภาพรวม
มากน้อยเพียงใด (โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องทีท่านเลือก)
ประเด็น
พอใจมาก พอใจ
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มี ก ารประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ป ระชาชนรั บ รู ้ ข ้อมู ลของโครงการ/
กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็ นในโครงการ/
กิจกรรม
4. มี ก ารรายงานผลการดํา เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดํา เนิ นโครงการ/
กิจกรรม
6. การดําเนินงานไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนิ นโครงการ/กิ จกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของ
ประชาชนในท้องถิน
8. การแก้ ไ ขปั ญ หา และการตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน
9. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ไม่ พอใจ

แบบที 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตําบลควนโดนใน
แต่ ละยุทธศาสตร์
คําชี8 แจง : แบบที$ 3/1 เป็ นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนิ นงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลควนโดนในแต่ล ะยุท ธศาสตร์ โดยให้มีเก็ บข้อมูล ปี ละ 1 ครั/ ง หลัง จากสิ/ นสุ ด
ปี งบประมาณ

-4–
1. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้ านสั งคม
หากให้ท่านประเมิ นความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
ในการ พัฒนาด้ านสั งคม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
เท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมคุณภาพชี วติ ทีดี
หากให้ท่านประเมิ นความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
ในการ พัฒนาด้ านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตทีดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-53. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ในการ
พัฒนาด้ านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
เท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน6 ฐาน หากให้ท่านประเมินความพึง
พอใจต่ อผลการดํา เนิ นงานขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลควนโดน ในการพัฒ นาการพัฒ นาด้ า น
โครงสร้ างพืน6 ฐานโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-65. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้ านการส่ งเสริม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา
และการท่ องเทียว
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ใน
การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และการท่ องเทียวโดยให้คะแนนเต็ม
10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน ใน
การพัฒนาการบริ หารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

-77. ส่ วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้ านบริหารจัดการทีดี
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควนโดน
ในการพัฒนาด้ านบริ หารจัดการทีดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10คะแนน)
1. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาทีกาํ หนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิน
8. ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

รายงานโครงการ/กิจกรรมทีแปลงแผนไปสู่ การปฏิบัติ ประจําปี 2556
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการส่ ง
เสริ มคุณภาพชีวิตที$
ดี

โครงการทีม ีการเพิม เติม

รวม
โครงการทีม ีการเพิม เติม
1. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
2.โครงการจัดซืF อรถยนต์กระบะกูช้ ีพกูภ้ ยั

รวม

งบประมาณ

โครงการทีม ีการยกเลิก
1. โครงการฝึ กอบรมทบทวนสมาชิกอปพร.
ประจําปี 2556

110,000
รวม
งบประมาณ
โครงการทีม ีการยกเลิก
174,600.- 1. โครงการครอบครัวอุ่นใจต้านภัยเอดส์ประจําปี
1,243,000.- 2556
100,000.-

150,000

รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
30,000.-

งบประมาณ หมายเหตุ
30,000.-

162,170

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์ ดา้ น
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื/นฐาน

โครงการทีม ีการเพิม เติม
งบประมาณ
โครงการทีม ีการยกเลิก
2,950.- 1. โครงการส่ งเสริ มการทํานาปรังตามแนว
1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เศรษฐกิจพอเพียงประจําปี 2555
85 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
3.โครงการฝึ กอบรมเกษตรชี ววิถีแบบผสมผสาน
2. โครงการฝึ กอบรมการส่ งเสริ มอาชีพตัดเย็บ
36,450.- ตามแนวพระราชดําริ ฯ ประจําปี 2556
เสืF อผ้าแก่คนพิการ เยาวชนและประชาชน ม.8
3.โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานความ
206,150.เข้มแข็งของกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรประจําปี
2556
19,665.4. โครงการจัดงานวันจําปาดะและของดีอาํ เภอ
ควนโดน ประจําปี 2556
รวม
โครงการทีม ีการเพิม เติม

5,580
งบประมาณ

รวม
โครงการทีม ีการยกเลิก
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโต๊ะครู ไบ
หลี ม.2
2.โครงการปรับปรุ งถนนสายเกาะมืด ช่วงที 2 ม.3
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกาด-นาโต๊ะ
หม่อน ม.4

งบประมาณ หมายเหตุ
50,000.50,000.-

150,000
งบประมาณ หมายเหตุ
399,000.381,700.400,700.-

ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื/นฐาน

ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านส่ งเสริ ม
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬา
ท่องเที$ยว

โครงการทีม ีการเพิม เติม

รวม
โครงการทีม ีการเพิม เติม

งบประมาณ

งบประมาณ
52,000
86,000

โครงการทีม ีการยกเลิก
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกร้าน
ก๋ วยเตีaยว ม.6
5.โครงการปรับปรุ งถนนสายนาควนค้อ ม.7
6.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซอยเพิมพูน ม.8
7.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยสันติ ม.9
8.โครงการปรับปรุ งถนนสายเลียบเขา-บ้านนายฮา
หมีด หลังเกตุ ม.10
10. จัดซืF อเครื องตบดิน
รวม
โครงการทีม ีการยกเลิก
-

งบประมาณ หมายเหตุ
378,000.381,000.569,700.400,700.356,200.19,000.-

งบประมาณ หมายเหตุ
-

ยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์ ดา้ น
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ$ งแวดล้อม

รวม
โครงการทีม ีการเพิม เติม
1.โครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า
80 พรรษามหาราชินี

รวม

138,000
รวม
งบประมาณ
โครงการทีม ีการยกเลิก
34,790 1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมตามแนวพระราชเสาวนียส์ มเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ
2. ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3. ฝึ กอบรมอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
4. โครงการธนาคารขยะรี ไซเคิลประจําปี 2556
5. ทําปุ๋ ยหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ากขยะ

185,195

รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
10,000.-

10,000.20,000.50,000.50,000.-

65,000

ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านบริ หาร
จัดการที$ดี

โครงการทีม ีการเพิม เติม
1. ค่าจัดซืF อเครื องปรับอากาศพร้อมติดตัFง 2
เครื อง
2. ค่าจัดซืF อรถกะบะกูช้ ีพ (EMS)
3. ค่าจัดซืF อเครื องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 3
เครื อง
4. ฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื องกม.จราจรประจําปี
2555
5. โครงการจัดซืF อวัสดุปรับปรุ งห้องเก็บของ
6. โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพิมทักษะ
การบริ หารจัดการในการเสริ มสร้างธรรมาภิบาล
และความโปร่ งใสประจําปี 2555
7. เข้าเวรยามตามโครงการมัสยิดศูนย์ส่องทางสู่
ชีวติ ใหม่
8. ค่าจ้างเหมาผูช้ ่วยส่ วนโยธา
9. ค่าจ่างเหมาผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
10. รณรงค์การปฏิบตั ิตามกม.จราจรเพือป้ องกัน
และอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2555

งบประมาณ
โครงการทีม ีการยกเลิก
งบประมาณ หมายเหตุ
51,300
1. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช 2 ค
20,000
ประจําปี 2555
490,000 2. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000
27,750
3. โครงการรับชําระภาษีเคลือนที
5,000
4. ป้ ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
64,000
8,200
5. ค่าจัดซืF อพัดลมติดพนังขนาด 16 นิFว ค่าจัดทําตู ้
50,000
เอกสาร แบบ 2 ตอน
7,500
6. โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนา
50,000
377,200 ศักยภาพของครู ผดู ้ ูแลเด็กและกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กประจําปี 2555
7. โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพครู ผดู ้ ูแลและบุคลากร
40,000
9,600
ทางการศึกษา
25,000
25,000
5,600

11. ค่านํFาประปา
12. ค่าจัดซืF อถังเก็บนํFา
13. ค่าจัดจ้างทําทีรองรับถังเก็บนํFา
14. ค่าจัดซืF อสายดับเพลิง
15. ค่าจัดซืF อท่อดูดนํFาขนาด ไม่นอ้ ยกว่า 3 นิFว
16. ค่าจัดซืF อเครื องพ่นสารเคมี
17. รณรงค์การปฏิบตั ิตามกฏจราจรเพือป้ องกัน
และอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ
2555
18. ทีแขวนถุงรองรับขยะ
19. โครงการเสริ มสร้างศักยภาพครอบครัวตําบล
ควนโดนประจําปี 2555
20. ค่าจ้างพนักงานจ้าง

10,000
10,400
7,600
29,700
19,800
70,000
4,800

รวม

1,234,290

14,000
30,840
10,000

รวม

429,000

