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รายงานผลการตดิตาม 

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 - 2561   (หมวดเงินอุดหนุน) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 

 

โดย 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  /  
คณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ

หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู 
************ 
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โครงการที่  1  พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ทางทะเล   
 

1.  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  :    โรงพยาบาลสตูล       กองงานรับผิดชอบ  :  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.  โครงการ    :    พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ทางทะเล  ( ปีงบประมาณ  2561 ) 

3. งบประมาณ  : 1.1  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. 570,000.- บาท 
 1.2  งบประมาณของโรงพยาบาลสตูลร่วมสมทบ 57,000.- บาท 

 1.3  งบประมาณทั้งหมดที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการ 627,000.- บาท 

 1.4  งบประมาณคงเหลือ  ( ถ้ามี ) 0.- บาท 

4. ระยะเวลาด าเนินการ   :   ตุลาคม  2560  - กันยายน  2561  

     กรณีขยายเวลา  : ตุลาคม  2561 - กันยายน  2562   หนังสือเลขท่ี :  สต 0032.208/2597  ลว.5 
ก.ย.61 

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเทีย่วบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  
และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   

2. เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ได้รับการชว่ยเหลืออย่างรวดเร็ว  
ถูกต้อง  ปลอดภัย 

   

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชน
จังหวัดสตูล 

   

4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว    

6.  ปัญหา / อุปสรรค  จากการด าเนินงาน 

     6.1  บุคลากรผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีน้อยและยังขาดความช านาญ   

     6.2  ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ 

     6.3  ระยะทางไกลจากตัวเมือง  ไม่มีเรือพยาบาล  ส่วนใหญ่พึ่งเรือเอกชน 

     6.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะหลีเป๊ะขาดบุคลากรที่ช านาญการ 

  6.5  ควรมีการขอบุคลากร / ผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ิมเติมพร้อมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทาง 

            การแพทย์ที่เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุทางทะเล 
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7.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ / คณะท างานฯ 
     7.1  เพ่ิมจ านวนงบประมาณตามความจ าเป็น 
     7.2  ควรสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือรักษาชื่อเสียงการเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก 
     7.3  ก าชับให้หน่วยรับเงนิอุดหนุนด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ  และปฏิบัติตาม 
            ให้ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบฯ 
  7.4  ด้วยจังหวัดสตูลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลติดอันดับโลก  โรงพยาบาลสตูลควรจะมีความพร้อมในระบบ 
            บริการการดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมูทางทะเลไปทุกๆด้าน  เพราะมิฉะนั้นหากเกิดภัยธรรมชาติเหมือน    
            ที่อ่ืน ๆ    จะท าให้เกิดการขาดแคลนความเชื่อมั่นในการที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลทันที  
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ภาพประกอบการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ณ  โรงพยาบาลสตูล 

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  

 

                   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

              



| รายงานผลการตดิตามโครงการตามข้อบัญญตัิ  2559 - 2561  หมวดเงินอุดหนุน  (ประจ าปี  2561) 5 

 

โครงการที่  2  ส่งเสรมิการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสตูรเฉพาะด้าน  

                   (โรงเรยีนกีฬา)   
 

1.  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  :    โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์            กองงานรับผิดชอบ  :  กองการศึกษาฯ 

2.  โครงการ    :    ส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนน าร่องเน้นหลักสูตรเฉพาะด้าน (โรงเรียนกีฬา)   

                          ( ปีงบประมาณ  2561 ) 

3. งบประมาณ  : 1.1  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. 1,500,000.- บาท 
 1.2  งบประมาณของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ร่วมสมทบ 150,000.- บาท 

 1.3  งบประมาณทั้งหมดที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการ 1,501,678.45   บาท 

 1.4  งบประมาณคงเหลือ  ( ถ้ามี ) 148,321.55 บาท 

4. ระยะเวลาด าเนินการ   :  1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 

     กรณีขยายเวลา  :  1 - 31  ตุลาคม  2561    หนังสือเลขท่ี  :   ศธ 04246.47/464   ลว.28 ก.ย.61 

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและการจัดการเรียน
การสอน เน้นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
การกีฬา 

   

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาจังหวัดสตูลมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

   

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานกีฬาจังหวัดสตูลสู่ความสากล    

6.  ปัญหา / อุปสรรค  จากการด าเนินงาน 

     6.1  จ านวนนักกีฬามีน้อยในแต่ละภาคการศึกษา  เป็นอุปสรรคในการคัดเลือกกีฬา 

     6.2  ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ  ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับรู้ของผู้ที่สนใจ 

     6.3  ไม่สามารถส่งนักกีฬาไปสู่ทีมชาติได้ 

     6.4  ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองในบางส่วน 

  6.5  มี พรบ. มวย  ห้ามเด็ก  12  ปี  ขึ้นชกมวย 
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7.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ / คณะท างานฯ 

     7.1  อยากให้ช่วยส่งเสริมนักกีฬาที่มีทักษะ  ความรับผิดชอบเพื่อต่อยอดสู่ระดับสูงๆ ต่อไป 
     7.2  ประชาสัมพันธ์ถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง  เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบและเข้าร่วมโครงการ 
     7.3  ส่งเสริมและจัดระบบนักกีฬาให้มีความพร้อมตลอดเวลา 
  7.4  การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
  7.5  ควรมีวิธีการด าเนินการในการช่วยให้นักกีฬาสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันนักเรียนปกติ   
  7.6  กีฬาที่วางไว้ 5 ประเภท  แต่ที่ได้เหรียญ / ถ้วยรางวัล  มีแค่ 2 ประเภทกีฬา  หากท ามาได้ระยะหนึ่งแล้วไม่ 
            ได้ผลควรยุติ  หรือหาลู่ทางส่งเสริมกีฬาตัวใหม่  หรือให้ส่งเสริมกีฬาที่ประสบผลส าเร็จได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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ภาพประกอบการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ณ  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  
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โครงการที่  3  จดัซื้ออุปกรณ์เครื่องมอืทางการแพทย์โรงพยาบาลควนกาหลง   
 

1.  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  :   สาธารณสุขจังหวัดสตูล (มอบให้โรงพยาบาลควนกาหลง)     

     กองงานรับผิดชอบ  :  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.  โครงการ    :    จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลควนกาหลง  ( ปีงบประมาณ  2559 ) 

3.  งบประมาณ  : 1.1  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. 993,000.- บาท 
 1.2  งบประมาณของโรงพยาบาลควนกาหลงร่วมสมทบ 100,000.- บาท 

 1.3  งบประมาณท้ังหมดที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการ 1,055,940.- บาท 

 1.4  งบประมาณคงเหลือ  ( ถ้ามี ) 37,060.- บาท 

4. ระยะเวลาด าเนินการ   :   มกราคม  - กันยายน  2559 

     กรณีขยายเวลา  :  ตุลาคม  2559  - กันยายน  2560     หนังสือเลขท่ี : สต 0032/3532  ลว. 28 
ก.ย. 59 

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและญาติ    
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดที่พึ่ง  และประชาชนทัว่ไปให้

ได้รับบริการทางการแพทยท์ี่ไดม้าตรฐาน 
   

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้สูงขึ้น    
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูป้่วยที่ต้องรับการรักษาให้ดี

ยิ่งขึ้น 
   

6.  ปัญหา / อุปสรรค  จากการด าเนินงาน 

     6.1  สถานที่ค่อนข้างคับแคบ  ในอนาคตต้องขยายอาคารสถานที่เพ่ือรองรับผู้ป่วย 

     6.2  ต้องตั้งงบประมาณในการดูแล  ซ่อมบ ารุง  วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

     6.3  การจัดซื้อจัดจ้างไม่ผ่านสเปค  จึงต้องท าใหม่  ใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างนาน 

  6.4  ไมเ่ข้าใจในวิธีปฏิบัติของ อบจ.สตูล  จึงท าให้สับสน 

  6.5  หนว่ยงาน / องค์กร  ที่ขอรับเงินอุดหนุน  ยังไม่เข้าใจชัดเจนในหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 
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7.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ / คณะท างานฯ 

     7.1  พัฒนาและรักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นไป 

     7.2  การบริหารจัดการโรงพยาบาลควนกาหลงอยู่ในระดับดี 

     7.3  ควรแสดงเอกสารการจ่ายเงินให้ทาง  อบจ.รับทราบด้วย 

  7.4  ควรสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง 

  7.5  อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นหากไม่เพียงพอสามารถท าโครงการขอเพ่ิมได้โดยให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม 
            ขั้นตอน 
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ภาพประกอบการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ณ  โรงพยาบาลควนกาหลง 
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โครงการที่  4  ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอ าเภอควนโดน   
 

1.  หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  :    อบต.ควนสตอ       กองงานรับผิดชอบ  :  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2.  โครงการ    :    ปรับปรุงพื้นท่ีสนามกีฬากลางอ าเภอควนโดน  ( ปีงบประมาณ  2560 ) 

3.  งบประมาณ  : 1.1  งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. 2,000,000.- บาท 
 1.2  งบประมาณของ อบต.ควนสตอ ร่วมสมทบ 200,000.- บาท 

 1.3  งบประมาณทั้งหมดที่ได้ใช้ไปในการด าเนินโครงการ 2,199,000.- บาท 

 1.4  งบประมาณคงเหลือ  ( ถ้ามี ) 1,000.- บาท 

4. ระยะเวลาด าเนินการ   :   มกราคม  - กันยายน  2560 

     กรณีขยายเวลา : ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561   หนังสือเลขที่ : สต 71904/554  ลว. 14 ก.ย. 62 

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
2. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในภายภาคหน้า    
3. เพ่ือเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ    
4. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่อ าเภอควนโดน  มีสนามกีฬา

กลางที่ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์ได้ตลอดฤดูกาล 
   

6.  ปัญหา / อุปสรรค  จากการด าเนินงาน 

     6.1  ความล่าช้าจากผู้รับเหมา  งานถูกเรียกค่าปรับผิดสัญญา 

     6.2  สภาพอากาศไม่อ านวย  มีฝนตกระหว่างก่อสร้างท าให้งานเสร็จช้า 

     6.3  ค่าสาธารณูปโภค  เช่น  ค่าน้ า  ค่าไฟ  ในการใช้สนาม  อบต.ต้องจ่ายเอง  กรณีส่วนราชการขอใช้ 

  7.  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ / คณะท างานฯ 

     7.1  แนะน าชุมชนช่วยกนัดูแลความเรียบร้อย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และใช้ได้ตลอดไป 

     7.2  ควรมีเอกสารสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 

     7.3  หากมีเงินเหลือจ่าย  ต้องส่งคืน  อบจ.  ด้วย   

  7.4  ควรสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนจ านวนมากได้ใช้ประโยชน์ 

     7.5  ช่องทางของบสนับสนุน  ควรขอไปจังหวัดผ่านท่องเที่ยวจังหวัด 

     7.6  องค์กร / หน่วยงาน  ที่ขอรับเงินอุดหนุนยังไม่ทราบหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดทุกข้อในการใช้จ่ายเงิน 

            อุดหนุนฯ 
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ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ 
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