ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
------------ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ได้รายงานการติดตามและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่
5/2559 เมื่ อวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2559 และเสนอต่ อคณะกรรมการการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ควนโดน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ 13 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน จึงขอ
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559

(นายยะโกบ โต๊ะประดู่))
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

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

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้ อ 28 และข้อ 29 (1) (2) กํ าหนดให้ ผู้ บริ ห ารท้ องถิ่น แต่ งตั้งคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ นผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น เพื่ อทํา หน้ าที่ในการกําหนดแนวทางวิ ธีการในการติ ดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาและดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2559 ข้ อ 13 ให้ ร ายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้
ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน สามารถแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกยุทธศาสตร์ และสามารถดําเนิน
โครงการได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
ข้อมูลการจัดทํารายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้สามารถใช้ เป็ นฐานข้อมูลและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตํ าบลควนโดนใน
อนาคต เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของการพัฒนาต่อไป
คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็นมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กํ า หนดให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดนแต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน โดยให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่ได้ดําเนินการมาแล้ว ซึ่งการติดตามและประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการที่ดําเนินการอยู่และที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
หากโครงการมีระบบการติดตามที่ดีอยู่แล้วย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการใช้ต้นทุนดําเนินงานต่าง ๆ
การประเมินผลแผนงาน/โครงการ จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร มีผล
เป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง การติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนหลังที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป
ในปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) แล้วนําโครงการในแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 ไว้เป็นเงิน 23,300,000.00 บาท แบ่งเป็นการพัฒนาตามรายยุทธศาสตร์ 9 ด้านดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง จํานวน 2 โครงการ เป็นเงิน 100,000.00 บาท
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 โครงการ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
4.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน จํ า นวน 3 โครงการ เป็ น เงิ น
1,289,080.00 บาท
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน
5 โครงการ เป็นเงิน 130,000.00.00 บาท
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน
13 โครงการ เป็นเงิน 1,076,000.00 บาท
7.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการศึ ก ษา สั ง คมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จํ า นวน 24
โครงการ เป็นเงิน 5,091,600.00 บาท
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 1,123,800.00 บาท
9.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี จํ า นวน 14 โครงการ เป็ น เงิ น
1,409,900.00 บาท
การติดตามและประเมินผล ดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจะ
แสดงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนหรือไม่
แล้วสรุปผลเมื่อนําเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น
2.2 เพือ่ ให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน มาใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ไขโครงการในปีต่อ ๆ ไป
3.2 เพื่อแสดงผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้เป็นตัวเลข สถิติ
4. ขอบเขตการประเมิน
เนื้อหาการประเมินผล
4.1 ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
4.2 ศึกษาผลผลิตของการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
เนื้อหาประชากร
4.3 ประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์ จํานวน 8 หมู่บ้าน
5. กรอบแนวคิด
ปัจจัยนําเข้า (Input)
1.นโยบายและแผน
2.โครงการ/กิจกรรม
3.งบประมาณ

กระบวนการ (Process)
1.การประสานสัมพันธ์
2.การมีส่วนร่วม
3.แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559 – 2561 )

ผลที่ได้รับ (Output)
1.การรับรู้
2.ความพึงพอใจของประชาชน

บทที่ 2
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. วิธีการติดตามและประเมินผล
1.1 การติดตามผล
การติ ด ตามจากการรายงานของสํ า นั ก ปลั ด และส่ ว นต่ า งๆ ทุ ก ๆระยะ 3 เดื อ น และ
ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายเงิน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559-2561 ) เป็นยอดสะสมทุกๆ
โครงการ
1.2 การประเมินผล
เป็ น การประเมิ น ผลดํ า เนิ น โครงการและผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณว่ า เป็ น ไปตาม
แผนพัฒนาสามปีหรือไม่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น
2.1 ประชาชนทั่วไป
2.2 นักเรียน / นักศึกษา
2.3 ข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง
2.4 ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วย.ผู้ใหญ่บ้าน
2.5 ผู้นําศาสนา
2.6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
2.7 ผู้บริหารท้องถิ่น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล มี 2 ประเภท คื อ ข้ อ มู ล แบบสํ า รวจข้ อ มู ล เอกสารและข้ อ มู ล
แบบสอบถาม ข้อมูลแบบสํารวจข้อมูลเอกสาร ได้ใช้วิธีรวบรวมจากส่วนราชการในสังกัดทั้งหมด สําหรับ
ข้อมูลแบบสอบถามได้สร้างขึ้นมาโดยกําหนดประเด็นและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
ประเด็นประเมิน
1. การรับรู้(ผลการดําเนินงาน)
2. ความพึงพอใจในภาพรวม
3. ความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ประชาชนทั่วไป
2. ข้าราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
4. ผู้บริหารท้องถิ่น
5. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ/เอกชน
6. นักเรียน/นักศึกษา

เครื่องมือและเทคนิควิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1. การรับรู้(ผลการ ดําเนินงาน) ประชาชนทั่วไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
สังกัดส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์การประเมิน

2. ความพึงพอใจในภาพรวม

3.ความพึงพอใจในแต่ละ
ยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล / ผู้ให้ข้อมูล

ประชาชนทั่วไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
สังกัดส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง
ส.อบต. ผู้บริหารอปท.ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาของรั ฐ / เอกชน
นักเรียน/ นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการใน - แบบสอบถาม
สังกัดส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง
ส.อบต. ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาของรั ฐ / เอกชน
นักเรียน/ นักศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

เกณฑ์ในการประเมิน

- ร้อยละ

- ประชาชนรับรู้การดําเนินงาน โครงการ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

- ร้อยละ

- ประชาชนรับรู้การดําเนินงาน โครงการ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

- ร้อยละ

- ประชาชนรับรู้การดําเนินงาน โครงการ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 คณะทํางานลงพื้นที่ทําการเก็บข้อมูล แบบสอบถามในหมู่บ้าน จํานวน 8 หมู่บ้าน
ใช้แบบสอบถาม 100 ชุด
4.1.1 หมู่ที่ 2,3,4 วันที่ 7,8,9 พฤศจิกายน 2559
4.1.2 หมู่ที่ 6,7 วันที่ 15,16 พฤศจิกายน 2559
4.1.3 หมู่ที่ 8,9,10 วันที่ 17,18 พฤศจิกายน 2559
4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานการติดตามรายงานผลของสํานักปลัดและส่วนต่างๆ
ตามแบบรายงานทุกๆระยะ 3 เดือน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะทํางานได้ดําเนินการจัดการข้อมูลดังนี้
5.1 สถิติพรรณนา เพื่อจัดหมวดหมู่ของประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ
( perentage ) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
5.2 วิเคราะห์ผลการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม / โครงการของ อบต. มีประเด็นตัวชี้วัด 19
ตัวชี้วัดมีคําตอบให้เลือกคือ มีการดําเนินงานและไม่มีการดําเนินงานโดยกําหนดเป็นค่าร้อยละ
( percentage ) เกณฑ์ที่ผ่านต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีของการรายงานผลการดําเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี
( พ.ศ. 2559 - 2561 ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ได้จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเน้น กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ซึ่งจากการประมวล
ข้อมูล การจัดทําโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ของอบต.ควนโดน มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาพรวมของ อบต.ควนโดน
ตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาน พ.ศ. 2559 สรุปจํานวนโครงการและงบประมาน ดังนี้
ตารางที่ 1. แสดงจํานวนโครงการทั้งหมดในทุกยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลําดับที่
ยุทธศาสตร์
ร้อยละ
จํานวนโครงการ
งบประมาณ
(งบประมาณ)
(บาท)
1. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
2
50,000.00
0.48
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
2. ยุทธศาสตร์ การพั ฒนา ด้านการเกษตร
2
100,000.00
0.97
พอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
3
50,000.00
0.48
4. ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา ด้ า นโครงสร้ า ง
3
1,289,080.00
12.49
พื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
5
130,000.00
1.26
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา
13
1,076,000.00
10.43
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
24
5,091,600.00
49.34
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการ
8
1,123,800.00
10.89
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหาร
14
1,409,900.00
13.66
จัดการที่ดี
รวม
74
10,320,380.00
100.00

จาก ตารางที่ 1 จํานวนโครงการที่ดําเนินการตามรายยุทธศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนจํานวนทั้งสิ้น 74 โครงการ จํานวนงบประมาณที่ใช้
ดําเนินการตามรายยุทธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
จํานวนทั้งสิ้น 10,320,380.00 บาท หากพิจารณาตามจํานวนงบประมาณจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 5,091,600.00 บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี จํานวน 1,409,900.00 บาท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน 1,289,080.00 บาท
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จํานวน
1,123,800.00 บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 1,076,000.00 บาท
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 130,000.00 บาท
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง จํานวน 100,000.00 บาท
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ จํานวน 80,400.00 บาท
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จํานวน 50,000.00 บาท
2. ผลการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
จํา นวนงบประมาณที่ ได้ รับ อนุมัติให้ องค์การบริห ารส่ วนตํา บลควนโดน ดํ าเนิ นโครงการตาม
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10,320,380.00 บาท สํานักปลัด และ
ส่วนราชการต่างๆ นําไปดําเนินโครงการรายยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้าน จํานวน 74 เพื่อให้ผลงานเกิดประโยชน์
กับประชาชน ซึ่งมีผลความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

จํานวน
จํานวน
โครงการที่อยู่
โครงการที่ยังไม่ได้
ระหว่าง
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน
โครงการ
ที่เสร็จ

จํานวน
โครงการ

ตามแผนการ
ดําเนินงาน จํานวน
2
-

จํานวน
โครงการที่มีการ
เพิ่มเติม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริงทั้งหมด

-

-

-

2

2.70

-

-

-

-

2
3
3
5

1
2
4

1.35
2.70
5.41

-

-

2
2
1
1

2.70
2.70
1.35
1.35

1

1.35

2
5

2.70
6.76

13

4

5.41

-

-

9

12.16

-

-

4

5.41

24

18

24.32

-

-

7

9.46

2

2.70

20

27.03

8

6

8.11

-

-

2

2.70

-

-

6

8.11

14
74

9
44

12.16
59.46

-

-

5
31

6.76
41.89

4
7

5.41
9.46

13
51

17.57
68.92

ตารางที่ 2 แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ในไตรมาสที่ 4 สามารถดําเนินโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สามารถดําเนินงานได้
เสร็จ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.46 จากจํานวนโครงการทั้งหมด จํานวน 74 โครงการ หากพิจารณา
เป็นรายยุทธศาสตร์ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ด้ า นการศึ ก ษา สั งคมและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต คิ ด เป็ น ร้ อยละ
24.32
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 12.16
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
คิดเป็นร้อยละ 8.11
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็น
ร้อยละ 5.41 และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 5.41
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 2.70
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.35
สําหรับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง ไม่ได้ดําเนินการ
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ จํานวน
44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.46 ของโครงการทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
ลําดับที่

ยุทธศาสตร์

1.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รวม

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการ

50,000.00

ผลการเบิกจ่าย
จํานวนเงิน(บาท)
ร้อยละ

-

-

100,000.00
50,000.00
1,289,080.00
130,000.00

30,000.00
83,050.00
82,420.00

0.29
0.80
0.80

1,076,000.00

358,328.00

3.47

5,091,600.00

3,614,905.32

35.03

1,123,800.00

875,669.60

8.48

1,409,900.00
10,320,380.00

853,415.00
5,897,787.92

8.27
57.15

จากตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน เบิกจ่ายได้เฉลี่ยร้อยละ 57.15 พิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 35.03
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ร้อยละ
8.48
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี ร้อยละ 8.27
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 3.47
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 0.80 และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.80
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 0.29
ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตร
พอเพียง ไม่มีการเบิกจ่ายจากรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สรุปผลการดําเนินการตามงบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายงบประมาณ และจ่ายขาดเงินสะสม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- ไม่ดําเนินการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตรพอเพียง
- ไม่ดําเนินการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
มีจํานวน 1 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการจัดงานวันจําปาดะและของดีเมืองสตูล งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 30,000.00 บาท
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
4.1 โครงการค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและสาธารณูปโภคอื่น ๆ งบประมาณที่ตั้งไว้ 283,580.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 70,000.00 บาท
4.2 โครงการคลองสวยน้ําใส รวมใจคนควนโดน งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,050.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 13,050.00 บาท
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีจํานวน 4 โครงการ ดังนี้
5.1โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ งบประมาณที่ตั้งไว้
12,280.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 12,280.00 บาท

5.2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)
งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 8,240.00 บาท
5.3 โครงการทําปุ๋ยหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 24,845.00 บาท
5.4 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
37,055.00 บาท
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจํานวน 4 โครงการดังนี้
6.1 โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 69,578.00 บาท
6.2 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
18,750.00 บาท
6.3 โครงการจัดงานวันเมาลิด อุดหนุนให้มัสยิดฟัตหุเราะห์มาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 230,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 230,000.00 บาท
6.4 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนศูนย์จริยธรรมประจํามัสยิด อุดหนุนให้มัสยิด
อูบูดีย๊ะห์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 40,000.00 บาท
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีจํานวน 18 โครงการดังนี้
7.1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนโดน ประจําปี 2559 งบประมาณที่ตั้งไว้
50,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 36,410.00 บาท
7.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 49,950.00 บาท
7.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันให้กับศพด. 2 ศูนย์
งบประมาณที่ตั้งไว้ 630,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 456,000.00 บาท
7.4 โครงการสานฝันสู่สายใยรัก งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 45,815.00 บาท
7.5 โครงการค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.) งบประมาณที่ตั้งไว้ 810,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 533,974.00 บาท
7.6 โครงการค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับ (ศพด.) อบต.ควนโดน งบประมาณที่ตั้งไว้ 352,800.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 172,768.96 บาท
7.7 ค่าไฟฟ้า งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 11,502.36 บาท
7.8 โครงการอุดหนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.)
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,918,800.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,424,560.00 บาท
7.9 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณที่ตั้งไว้ 31,872.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 31,872.00 บาท
7.10 โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน งบประมาณที่ตั้งไว้ 60,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 60,000.00 บาท
7.11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ควนโดน งบประมาณที่ตั้งไว้ 110,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 110,000.00 บาท

7.12. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
30,808.00 บาท
7.13. โครงการอบรมสุขภาพกาย จิต ผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ 150,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 149,840.00 บาท
7.14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 90,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
54,000.00 บาท
7.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 16,531.00 บาท
7.16 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ควนโดนสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ประจําปี2559 งบประมาณที่ตั้งไว้ 290,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 289,910.00 บาท
7.17 โครงการมหกรรมกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีอําเภอควนโดน งบประมาณที่ตั้งไว้ 80,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 61,532.00 บาท
7.18 วัสดุกีฬา งบประมาณที่ตั้งไว้ 80,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 79,432.00 บาท
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
มีจํานวน 6 โครงการ ดังนี้
8.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทําประชาคมแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล
งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 11,210.00 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร. งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 22,561.60 บาท
8.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 9,940.00 บาท
8.4 ค่าจ้างเหมาให้กับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 768,800.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 758,193.00 บาท
8.5 โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด
งบประมาณที่ตั้งไว้ 43,765.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 43,765.00 บาท
8.6 โครงการอุดหนุนศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 30,000.00 บาท
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
มีจํานวน 7 โครงการ ดังนี้
9.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 450.00 บาท
9.2 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 14,200.00 บาท
9.3 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจอดรถกู้ชีพกู้ภัยรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ํา งบประมาณที่ตั้งไว้
375,800.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 344,400.00 บาท
9.4 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอําเภอ งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,000.00 บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย 35,000.00 บาท
9.5 ค่าบอกรับวารสาร งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 63,360.00 บาท

9.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ผู้นําหมู่บ้าน ประจําปี 2559 งบประมาณที่ตั้งไว้ 350,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
280,765.00 บาท
9.7 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณที่ตั้งไว้ 80,000.00 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่าย 68,240.00 บาท
9.8 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
10,000.00 บาท
9.9 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 37,000.00 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 37,000.00 บาท

สรุปผลการดําเนินงานตามรายจ่ายประจําปีงบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
จ่ายจากเงินสะสม
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประที่เบิกจ่าย
1 โครงการปรับปรุงถนนสายสะพานห้วยตีนเป็ด – ปันจอร์ หมู่ที่ 2
541,200.00
541,000.00
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์นายจันทร์ หมู่ที่ 3
441,500.00
440,000.00
3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยสะบ้า หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8
369,300.00
355,000.00
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งกาด – นาโต๊ะหม่อม
605,200.00
603,000.00
(ช่องที่ 4) หมู่ที่ 4
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเสือ – บ้านนา หมู่ที่ 4
423,900.00
422,000.00
6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายมัสยิด – สวนปาล์ม หมู่ที่ 6
961,500.00
949,000.00
7 โครงการบุกเบิกถนนสายนาบ้าน – สระน้ํา หมู่ที่ 7
597,800.00
596,500.00
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาควนค้อ หมู่ที่ 7
587,000.00
583,500.00
9 โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8
559,600.00
558,000.00
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8
375,700.00
374,000.00
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิมานธุรกิจ หมู่ที่ 9
649,000.00
646,000.00
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนเสือ – หน้าลา หมู่ที่ 10
1,592,600.00 1,592,000.00
13 โครงการขุดบ่อน้ําตื้นในเขต อบต.ควนโดน
616,400.00
616,200.00
14 โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนลาดยางในเขต อบต.ควนโดน
104,180.00
104,000.00

ที่
1
2
3
4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์
งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประที่เบิกจ่าย
โครงการปรับปรุงถนนสายร้านน้ําชา หมู่ที่ 2
262,900.00
257,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน หมู่ที่ 2
1,218,700.00 1,159,000.00
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมัสยิด หมู่ที่ 4
2,339,500.00 2,339,500.00
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สต.406 หมู่ที่ 6
3,882,000.00 3,882,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์
1 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2 ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
3 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.
4 ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
5 โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประที่เบิกจ่าย
4,144,900.00 4,938,500.00
1,057,600.00
1,057,600.00
190,400.00
190,400.00
65,000.00
65,000.00
2,831,104.84 2,831,104.84

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ
เพศ
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ชาย
62
62.00
หญิง
38
38.00
รวม
100
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 38.00
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ
อายุ
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ต่ํากว่า 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
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา อายุ
51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.00 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ มากกว่า 60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 17.00 อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 น้อยที่สุดอายุต่ํากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม การศึกษา
การศึกษา
จํานวน(คน) ร้อยละ(%)
ประถมศึกษา
52
52.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
13
13.00
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
9
9.00
ปริญญาตรี
14
14.00
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
12
12.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีวุ ฒิการศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษา คิ ด เป็ น ร้ อยละ
52.00 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.00 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ
13.00 ระดับอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.00 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 9.00 และวุฒิ
การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 9.00

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อาชีพ
อาชีพ
จํานวน(คน)
ร้อยละ(%)
รับราชการ
8
8.00
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
15
15.00
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
23
23.00
รับจ้าง
16
16.00
นักเรียน / นักศึกษา
12
12.00
เกษตรกร
26
26.00
อื่น ๆ
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.00 อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 16.00 อาชีพ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.00 อาชีพนักเรียนและนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 12.00 และประกอบ
อาชีพรับราชการน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.00
ตอนที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 การประเมินในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ถึงการดําเนินงานโครงการ/ กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพั ฒนาท้ องถิ่ น หั วข้ อที่ 1 มี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น เพื่ อจั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนินงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 13.00

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
87
87.00
ไม่มีการดําเนินงาน
13
13.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คิด
เป็นร้อยละ 87.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 13.00
ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
89
89.00
ไม่มีการดําเนินงาน
11
11.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เ กี่ยวกั บการจั ดประชุมของคณะกรรมการฯ อย่า ง
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 11.00
ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
95
95.00
ไม่มีการดําเนินงาน
5
5.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 95.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 5.00

ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนินงาน
4
4.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 4.00
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
85
85.00
ไม่มีการดําเนินงาน
15
15.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 85.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 15.00
ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อที่ 7 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมา
จัดทําฐานข้อมูล
จํานวน
ร้อยละ
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
88
88.00
ไม่มีการดําเนินงาน
12
12.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ รู้เ กี่ย วกับ การรวบรวมข้ อมู ล และปั ญหาสํ าคั ญของ
ท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 88.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 12.00
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
98
98.00
ไม่มีการดําเนินงาน
2
2.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน คิดเป็นร้อยละ 98.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 2.00
ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
82
82.00
ไม่มีการดําเนินงาน
18
18.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อ
ประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 82.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 18.00
ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 10 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนินงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 22.00

ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 11 มี ก ารกํา หนดวิสัยทั ศน์ แ ละภารกิ จ หลั กการพั ฒนาท้ องถิ่ นที่ ดีสอดคล้องกั บยุ ทธศาสตร์
จังหวัด
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
78
78.00
ไม่มีการดําเนินงาน
22
22.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 22.00
ตารางที่ 16 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 12 มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
74
74.00
ไม่มีการดําเนินงาน
26
26.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 26.00
ตารางที่ 17 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 13 มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
จํานวน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
มีการดําเนินงาน
68
ไม่มีการดําเนินงาน
32
รวม
100

ร้อยละ
(%)
68.00
32.00
100.00

จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น
ร้อยละ 68.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 32.00

ตารางที่ 18 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 14 มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
79
79.00
ไม่มีการดําเนินงาน
21
21.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 79.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 21.00
ตารางที่ 19 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 15 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
84
84.00
ไม่มีการดําเนินงาน
16
16.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 16.00
ตารางที่ 20 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
96
96.00
ไม่มีการดําเนินงาน
4
4.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คิดเป็นร้อยละ 96.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 4.00

ตารางที่ 21 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 17 มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
76
76.00
ไม่มีการดําเนินงาน
24
24.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
คิดเป็นร้อยละ 76.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 24.00
ตารางที่ 22 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 18 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
75
75.00
ไม่มีการดําเนินงาน
25
25.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 22 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ รู้ ว่ า มี ก ารกํ า หนดรู ป แบบการติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 75.00 และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 25.00
ตารางที่ 23 แสดงค่าร้อยละของมีการดําเนินงานหรือไม่มีการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อที่ 19 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
จํานวน
ร้อยละ
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
(คน)
(%)
มีการดําเนินงาน
68
68.00
ไม่มีการดําเนินงาน
32
32.00
รวม
100
100.00
จากตารางที่ 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้ว่ามีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 68.00
และไม่รู้คิดเป็นร้อยละ 32.00

ตารางที่ 24 แสดงค่าร้อยละของการรับรู้ในหัวข้อต่างๆ
การรับรู้
หัวข้อ
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของ
ท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น
(SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกําหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รู้

หมายเหตุ

ไม่รู้

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

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

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

รู้

หมายเหตุ

ไม่รู้

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

68

68.00

32

32.00

84

84.00

16

16.00

71

71.00

29

29.00

96

96.00

4

11.00

76

76.00

24

24.00

75

75.00

25

25.00

68
68.00
32
32.00
จากตารางที่ 24 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจมากต่อการดําเนินงานในหัวข้อที่ 8 มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 98.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 12 การกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 74.00
- ระดับพอใจ มากที่สุดในหัวข้อที่ 8 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการจัดทําแผน
คิดเป็นร้อยละ 98.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 12 การกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ
74.00
- ระดับไม่พอใจ มากที่สุด หัวข้อที่ 12 การกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 74.00

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใน
ภาพรวม
ตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวมหัวข้อต่าง ๆ
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
หมายเหตุ
ประเด็น
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
3. มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กิจกรรม
5. การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการกิจกรรม
6. การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8. การแก้ ไ ขปั ญ หาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ ที่ ประชาชนได้ รับ จากการดํ าเนิ น
โครงการ/กิจกรรม

73
68

73.00
68.00

14
25

14.00
25.00

13
7

13.00
7.00

59

59.00

33

33.00

8

8.00

65

65.00

26

26.00

9

9.00

57

57.00

29

29.00

14

14.00

59

59.00

27

27.00

14

14.00

66

66.00

24

24.00

10

10.00

55

55.00

38

38.00

7

7.00

54

54.00

33

33.00

13

13.00

จากตารางที่ 25 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจมากต่อการดําเนินงานในหัวข้อที่ 1 มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 73.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อ 9 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ
54.00
- ระดั บ พอใจ มากที่ สุ ด ในหั ว ข้ อที่ 8 การแก้ ไขปั ญ หาและการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 14.00
- ระดับไม่พอใจ มากที่สุด หัวข้อที่ 5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.00 และหัวข้อที่ 6 การดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ
14.00 และน้อยที่สุด ในข้อที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ
ข้อที่ 8 การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 7.00
……………………………….

บทที่ 4
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
******************************
สาระสําคัญในบทนี้คณะทํางานประเมินผลขอกล่าวโดยสรุปดังนี้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ( พ.ศ.2559 – 2561 )
มี วัตถุประสงค์เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีต่อไป เพื่อแสดงผล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้เป็นตัวเลขสถิติเพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
เพื่อให้ทราบถึงระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนงาน/โครงการ
จากข้อมูลแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561 ) องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนแปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นจํานวนกิจกรรม/โครงการมากมาย ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ มีความ
ชัดเจนในกรอบของการติดตามและประเมินผลจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาไว้ 3 เรื่อง คือ
1. เป็นการศึกษาด้านปัจจัยนําเข้าในส่วนที่เป็นนโยบายและแผน โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ว่ามี แผนงาน โครงการและกิจกรรมและงบประมาณจํานวนเท่าใด
2. เป็นการศึกษาตัวกระบวนการด้านการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559-2561 )ว่ามีการ
จัดทําแผนสามปี ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่และกระบวนการในการดําเนินการ
เหมาะสมหรือไม่
3. เป็นการศึกษามาจากการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาชน
หรือไม่ ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ประชาชนมีความพอใจในกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินการใช่หรือไม่ และประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการมากน้อยเพียงใด
ทั้งนี้ได้มีการกําหนดขอบเขตของการประเมินไว้ 2 ประเด็น คือ
ประเด็นเนื้อหาการประเมินผลเพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเมินผลผลิตของการดําเนินการตามแผน ประเด็นเนื้อหาประชาชน ซึ่งประชาชนผู้เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับประโยชน์จากการทํากิจกรรม/โครงการใน 8 หมู่บ้าน ซึ่งขอบเขตของการประเมินนี้จะตอบวัต ถุ
ประสงค์ ของการศึ กษาได้ ทั้งหมด การประเมิ น ในครั้ งนี้ ได้ ทํา การเก็ บ ตั ว อย่ า งทั้ งหมด 100 ตั ว อย่ า ง
จากประชากรในตําบล โดยกําหนดให้มีการกระจายออกไปตามกลุ่มต่างๆ อีก 6 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มข้าราชการ จํานวน 8 คน
2. กลุ่มเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน
3. กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 23 คน
4. กลุ่มประกอบอาชีพรับจ้าง จํานวน 16 คน
5. กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 12 คน
6. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 26 คน

วิธีการติดตามและประเมินผลได้มาจากการติดตามจากเอกสารรายงานโดยรวบรวมจาก
รายงาน ไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของการจัดทํางบประมาณ และได้จากรายงานความก้าวหน้า
ของการเบิก จ่ายเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ เพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประเมินผลใน
ครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประเมินจึงถูกกําหนดไว้ 2 ประเภท ประเภทแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ประเภท
ที่สอง เป็นเครื่องมือที่เป็น ซึ่งแบบสอบถามได้กําหนดเป็นประเด็นการประเมินดังนี้
(1) ประเด็นการรับรู้ (ผลการดําเนินงาน) จํานวน 19 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในช่วงเวลา 1 ปีว่า หมู่บ้านรับรู้การดําเนินงานเรื่องใดบ้าง
(2) ประเด็นความพึงพอใจในภาพรวม มีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในช่วงเวลา 1 ปีว่า หมู่บ้านพึงพอใจต่อการดําเนินงานใน
ภาพ รวมในระดับใด
(3) ประเด็นความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่แสดง
ถึงความพึง พอใจของประชาชนต่อ การดํ าเนินงานโครงการแต่ละยุ ทธศาสตร์ข ององค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนประเด็นการประเมินได้ถูกกําหนดเป็นแบบสอบถาม 3 ระดับ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คือ
- พอใจมาก (ระหว่าง 8-10 คะแนน)
- พอใจ (ระหว่าง 5-7 คะแนน)
- ไม่พอใจ (ระหว่าง 0-4 คะแนน)
การเก็บข้อมูลคณะทํางานให้ลงเก็บข้อมูลในทุกๆหมู่บ้านและเก็บรวบรวมจากรายงานภายในส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในประเด็นภาพรวมของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนในปี พ.ศ. 2559 มี ดังนี้
(1) ผลการประเมินแผนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้ครบทุกยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลควนโดน บรรลุสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
(2) ผลการประเมิ น โครงการ องค์ การบริ หารส่ว นตํ าบลควนโดน สามารถดํ า เนิน โครงการได้
44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.46 ของจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานและมีโครงการเพิ่มเติมที่ได้
ดําเนิน การ จํ านวน 7 โครงการ คิด เป็น ร้อยละ 9.46 จะเห็ นได้ว่ าการจั ดทํ าโครงการ/แผนงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนจะต้องปรับปรุงด้านการดําเนินการและระยะเวลาแล้วเสร็จเพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงในโอกาสต่อไป

(3) เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือเบิกจ่ายได้ร้อยละ 57.15 จากเป้าหมายร้อยละ 90
(4) ผลการประเมินผลงาน ที่ได้จากการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการดําเนินงาน
ประจําปี พ.ศ. 2559 ประชาชนได้รับรู้ถึงผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดน บางโครงการ/กิจกรรมไม่ต่ํากว่าเกณฑ์และบางโครงการ/กิจกรรมต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด
(กําหนด ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนจะนํามาแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้มีจัดทําโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ได้มีการจัดทําให้ครบทุกโครงการที่มีใน
แผนดําเนินงาน
2. ควรให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์องค์กรผู้นําโดยเพิ่มโครงการที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและการพัฒนาผู้นํา

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

ภาคผนวก

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยงานแผนงานและงบประมาณ อบต. ควนโดน

แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทํา การประเมิน และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลั งจากที่ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ได้ประกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

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

มีการ
ไม่มีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ประเด็นการประเมิน

มีการ
ไม่มีการ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน

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

แบบที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใน
ภาพรวม
คําชี้แจง : แบบที่ 2/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตํ าบลควนโดนในภาพรวม โดยให้เ ก็บข้อมูลปีล ะ 1 ครั้ง หลั งจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ
(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเลือก )
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ํากว่า 20 ปี  20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรียน/นักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่นๆ (ระบุ)……………………………….

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเลือก)
ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่พอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของโครงการ/
กิจกรรม
3. มีการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิด เห็ นในโครงการ/
กิจกรรม
4. มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมต่ อ
สาธารณะ
5. การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนตรวจสอบการดํ า เนิ น โครงการ/
กิจกรรม
6. การดําเนินงานไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมนํ าไปสู่ การแก้ ไขปั ญ หาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ ไ ขปั ญ หา และการตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม
แบบที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนใน
แต่ละยุทธศาสตร์
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดนในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ โดยให้ มี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ปี ล ะ 1 ครั้ ง หลั ง จากสิ้ น สุ ด
ปีงบประมาณ

1. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
หากให้ ท่า นประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อผลการดํ าเนิ น งานขององค์ การบริ ห ารส่ วนตํ า บลควนโดน
ในการ พัฒนาด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบล
ควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

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

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
2. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง
หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
ในการ พัฒนาด้านการเกษตรพอเพียง โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

คะแนน
(10 คะแนน)

3. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควน
โดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

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

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
4. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หากให้ท่านประเมินความพึง
พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน ในการพั ฒ นาการพั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

คะแนน
(10 คะแนน)

5. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
ในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะ
ให้ คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
(10 คะแนน)

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

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ใน
การพัฒนา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

คะแนน
(10 คะแนน)

7. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา การศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
ในการพัฒนาการศึกษา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนน
องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
8. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ใน
การพัฒนา การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้
คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดนเท่าใด
คะแนน
ความพึงพอใจ
(10 คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

9. ส่วนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
หากให้ ท่ า นประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลควนโดน
ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้ คะแนนองค์การบริหารส่วน
ตําบลควนโดนเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

คะแนน
(10 คะแนน)

รายงานโครงการ/กิจกรรมที่แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตรพอเพียง
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ด้าน
เศรษฐกิจ

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

งบประมาณ

โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยวประจํา
ตําบล
2. โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00
30,000.00

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชล้มลุกในสวนยาง

50,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
60,000.00
40,000.00

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

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

100,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00

รวม

รวม

20,000.00
40,000.00

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

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
1. ค่าซ่อมแซมตลาดสดของ อบต.ควนโดน

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม

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

งบประมาณ หมายเหตุ
995,500.00

รวม
งบประมาณ
โครงการที่มีการยกเลิก
30,400.00 1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

995,500.00
งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00

30,400.00
งบประมาณ

20,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
20,000.00
460,000.00

งบประมาณ

รวม
โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี 2559
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตําบลควนโดน ประจําปี 2559
3. โครงการอุดหนุนมัสยิดสะพานเคียนดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี 2559

4. โครงการอุดหนุนมัสยิดอิสลามสามัคคี ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี
2559

16,000.00
16,000.00

ยุทธศาสตร์

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

งบประมาณ

โครงการที่มีการยกเลิก
5. โครงการอุดหนุนมัสยิดอูบดู ีย๊ะห์ ดําเนินโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี 2559
6. โครงการอุดหนุนมัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม ดําเนิน
โครงการกิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี 2559
7. โครงการอุดหนุนมัสยิดบ้านบูเกตยามู ดําเนินโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี 2559
8. โครงการอุดหนุนมัสยิดฟัตหุเราะห์มาน ดําเนินโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญฮารีรายอ ประจําปี 2559
9. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนตําบลควนโดน ประจําปี 2559

รวม
ยุทธศาสตร์
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
7. ยุทธศาสตร์
1.โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
การพัฒนาการศึกษา 2.โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศพด.
สังคมและพัฒนา
บ้านบูเกตยามู
คุณภาพชีวิต

รวม

งบประมาณ
40,000.00
80,800.00

120,800.00

รวม
โครงการที่มีการยกเลิก
1. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการด้าน
การศึกษา
2. ค่าน้ําประปา ค่าน้ําปาดาล
3. ค่าบริการโทรศัพท์
4. จัดซื้อเก้าอี้กรรมการผู้ตัดสิน
5. จัดซื้อเสากีฬา
6. วัสดุงานบ้านงานครัว
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
100,000.00

676,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
30,000.00
10,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
30,000.00
180,000.00

ยุทธศาสตร์
8. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์
9. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี

โครงการที่มีการเพิ่มเติม

รวม
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
1. โครงการอบรม E-laas
2. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน >24,000 บีทียู
3. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
4. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดled
รวม

งบประมาณ

งบประมาณ
80,000.00
33,000.00
15,000.00
15,800.00
143,800.00

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

งบประมาณ หมายเหตุ
200,000.00
20,000.00

รวม
โครงการที่มีการยกเลิก
1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
3. จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
4. จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน
5. จัดซื้อที่ดิน
6. กั้นแนวเขตที่ดินของอบต. หมู่ที่ 10

220,000.00
งบประมาณ หมายเหตุ
10,000.00
15,000.00
9,000.00
5,000.00
300,000.00
80,100.00

รวม

419,100.00

