
00 

  รายงานผลการติดตาม 
    โครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

    ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสตลู 

 

โดย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสตลู    

 

ดา้นพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานไดม้าตรฐาน 

และเช่ือมโยงอยา่งทัว่ถึง 

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 1 

 

รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565 

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

โครงการที่  1    จุดติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  ถนน  สต.ถ 1 – 0103  สายบ้านบูเก็ตยามู – บ้านนาปริก      
                      ( ด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จ านวนทั้งหมด  63  ต้น และในส่วนของการ  
                       ลงพ้ืนที่มีการสุ่มตรวจติดตาม  จ านวน  8  ต้น )  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

1.  ปริมาณงาน    :    ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  จ านวน 8 ต้น  บนถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 – 8.00 เมตร  
                              ความสูงของเสาไฟฟ้ารวมดวงโคม 6 เมตร  ระยะห่างระหว่างเสา  25.00 – 30.00  เมตร 

2.  งบประมาณตามข้อบัญญัติ    :    3,000,000.-บาท 

3.  งบประมาณเบิกจ่าย    :    2,974,000.-บาท  

4.  สถานภาพโครงการ    :    การด าเนินการแล้วเสร็จ   

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย     
บนถนน 

   

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนการใช้รถใช้ถนน 

   

3. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ  ให้แก่ผู้สัญจรไปมาบริเวณทางแยก  
จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 

   

 

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 6.1  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 

  1.  มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

  2.  มีไฟส่องสว่างท าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน 

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 2 

 

 6.2  ความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

  1.  ประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้า 

  2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

 6.3  ปัญหาหรือผลกระทบ 

  1.  การดูแลรักษาต้องเช็ดท าความสะอาดเมื่อมีฝุ่นเกาะ 

  2.  แสงสว่างน้อยไป 

 6.4  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

  1.  ความสว่าง  30  วัตต์น้อยไป  ควรเพิ่มให้มากกว่าเดิม   

   

 

 

 

    

  



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 3 

 

ประมวลภาพลงพื้นที่ติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง 
จุดติดตัง้ไฟส่องสว่างโซลา่เซลล์ถนน  สต.ถ 1 – 1 – 0103  สายบ้านบูเก็ตยามู – บ้านนาปริก 

( ด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จ านวนทั้งหมด 63 ต้น และในส่วนของการลงพื้นที่
มีการสุ่มตรวจตดิตาม  จ านวน  8  ต้น )  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

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

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 4 

 

รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565 

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

โครงการที่  2  ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย  สต.ถ.1 – 0057  บ้านน้ าหรา –   
                     บ้านควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

1.  ปริมาณงาน    :  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา  4  ซม.    
                            ระยะทาง  1.500  กิโลเมตร  ตามแบบแปลนที่ก าหนด            

2.  งบประมาณตามข้อบัญญัติ    :    5,800,000.-บาท 

3.  งบประมาณเบิกจ่าย    :    5,795,000.-บาท 

4.  สถานภาพโครงการ    :    การด าเนินการแล้วเสร็จ   

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. บ ารุงรักษาดูแลทางหลวงท้องถิ่น  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดปี 

   

2. เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตการเกษตร
และการค้าขาย  ตลอดจนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

   

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 6.1  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 

  1.  มีความสะดวก  รวดเร็วในการสัญจร 

  2.  ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 5 

 

 

 6.2  ความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

  1.  ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร  ค้าขาย  และการขนส่งสินค้า 

    

 6.3  ปัญหาหรือผลกระทบ 

  - 

 

 6.4  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

  1.  การดูแลรักษาและอายุการใช้งานให้สามารถใช้ได้ปกติตามระยะเวลา 

  2.  อยากให้มีไหล่ทาง 

   

 

    

  



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 6 

 

ประมวลภาพลงพื้นที่ตดิตามโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต  สาย  สต.ถ.1 – 0057 

บ้านน้ าหรา –  บ้านควนกาหลง  อ าเภอควนกาหลง  จังหวัดสตลู 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

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

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 7 

 

 

รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565 

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

โครงการที่  3  ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย  สต.ถ. 1-0025  บ้านท่าพยอม  หมู่ที่ 7   
            ต าบลปากน้ า  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

1.  ปริมาณงาน    :  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา  4  ซม.    
                            ระยะทาง  1.449  กิโลเมตร  ตามแบบแปลนที่ก าหนด 

2.  งบประมาณตามข้อบัญญัติ    :    4,692,000.-บาท 

3.  งบประมาณเบิกจ่าย    :    4,640,000.-บาท 

4.  สถานภาพโครงการ    :    การด าเนินการแล้วเสร็จ   

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. บ ารุงรักษาดูแลทางหลวงท้องถิ่น  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดปี 

   

2. เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตการเกษตร
และการค้าขาย  ตลอดจนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

   

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 6.1  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 

  1.  มีความสะดวก  รวดเร็วในการสัญจร 

  2.  มีความปลอดภัย  ลดปัญหา  การเกิดอุบัติเหตุจากสถานที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 

   

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 8 

 

  

 6.2  ความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

  1.  ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่ได้มีการสัญจรไปมาท าให้เกิดความเจริญเข้ามา  ท าให้  

                          ประชาชนในพื้นท่ีตื่นตัวในการหาช่องทางในการท ามาหากิน   

  2.  ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคม  มีคนนอกพ้ืนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา   

                          ก่อให้เกิดรายได้กับร้านค้า  ร้านอาหารข้างทาง 

 6.3  ปัญหาหรือผลกระทบ 

           - 

 6.4  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

  1.  ไม่สามารถขยายเส้นทางเพ่ิมเติมได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน 

  2.  ควรมีคณะกรรมการฯ  มาตรวจทุกปี 

   

 

    

  



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 9 

 

ประมวลภาพลงพื้นที่ตดิตามโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรตีสาย  สต.ถ. 1-0025   

บ้านท่าพยอม  หมู่ที่ 7  ต าบลปากน้ า  อ าเภอละงู  จังหวัดสตลู 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
************************************************ 

 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 10 

 

รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565 

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

โครงการที่  4    ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย สต.ถ. 1 – 0004  บ้านวังใหญ่ -  
     บ้านเกาะไทร  อ าเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

1.  ปริมาณงาน    :  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00  เมตร  ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตความหนา  4  ซม.  ระยะทาง  
          1.338  กิโลเมตร  ตามแบบแปลนที่ก าหนด   

2.  งบประมาณตามข้อบัญญัติ    :    5,404,800.-บาท 

3.  งบประมาณเบิกจ่าย    :    4,985,648.-บาท 

4.  สถานภาพโครงการ    :    การด าเนินการแล้วเสร็จ   

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. บ ารุงรักษาดูแลทางหลวงท้องถิ่น  ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดปี 

   

2. เพ่ือความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัยในการคมนาคมของ
ประชาชนในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตการเกษตร
และการค้าขาย  ตลอดจนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

   

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 6.1  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 

  1.  มีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

  2.  มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึ้น 
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 6.2  ความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

  1.  ใช้ในการสัญจร  และขนส่งสินค้า 

  2.  ท าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนในพ้ืนที่มากข้ึน 

 6.3  ปัญหาหรือผลกระทบ 

  1.  ไม่มีไหล่ทาง 

  2.  มีท่อระบายน้ าแต่ไปติดกับที่ดินของชาวบ้านที่มีพ้ืนที่สูงกว่าถนนท าให้เกิดน้ าท่วมขังเวลาฝนตก
       หนัก 

 6.4  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

  1.  ให้ อบจ.สตูล  ช่วยแก้ปัญหาโดยการพูดคุยกับเจ้าของพ้ืนที่บริเวณนั้น 
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ประมวลภาพลงพื้นที่ตดิตามโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟลัท์คอนกรีต  สาย สต.ถ. 1 – 0004   

บ้านวังใหญ่ - บ้านเกาะไทร  อ าเภอท่าแพ  จงัหวัดสตลู   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

************************************************ 
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รายงานผลการติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564   

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
วันพุธท่ี  9  มีนาคม  2565 

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

โครงการที่  5     จุดติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  ถนน  สต.ถ 1 – 0043  สายหมู่ที่ 3,9  ต.ท่าแพ – หมู่ที่ 
      4  ต.ควนกาหลง  ( ด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จ านวนทั้งหมด  63 ต้น 
      และในส่วนของการลงพ้ืนที่มีการสุ่มตรวจติดตาม  จ านวน  7  ต้น )  ประจ าปีงบประมาณ      
                         พ.ศ. 2563 

1.  ปริมาณงาน    :    ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  จ านวน  7  ต้น  บนถนนผิวจราจรกว้าง 6.00 – 8.00 เมตร  
                              ความสูงของเสาไฟฟ้ารวมดวงโคม 6 เมตร  ระยะห่างระหว่างเสา  25.00 – 30.00  เมตร 

2.  งบประมาณตามข้อบัญญัติ    :    3,000,000.-บาท 

3.  งบประมาณเบิกจ่าย    :    2,974,000.-บาท 

4.  สถานภาพโครงการ    :    การด าเนินการแล้วเสร็จ   

5.  ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ  
เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ฯ 
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ฯ 

หมายเหตุ 

1. เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย     
บนถนน 

   

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนการใช้รถใช้ถนน 

   

3. เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ  ให้แก่ผู้สัญจรไปมาบริเวณทางแยก  
จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนน 

   

 

6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 6.1  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 

  1.  มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

  2.  ลดปัญหาอาชญากรและลดอุบัติเหตุ 



รายงานการติดตามโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเช่ือมโยงอย่างท่ัวถึง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 14 

 

  

 6.2  ความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

  1.  ท าให้ร้านค้าท่ีอยู่ในบริเวณถนนสายนี้ได้ขยายเวลาการเปิด – ปิดร้าน  ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนอีก 
       1-2 ชั่วโมง 

  2.  ประชาชนในพื้นท่ีออกมาใช้ชีวิตในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงกลางคืนมากข้ึน 

 6.3  ปัญหาหรือผลกระทบ 

       - 

 6.4  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

  1.  ควรให้เพ่ิมแสงสว่างให้มากกว่านี้ 

  2.  ควรให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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ประมวลภาพลงพื้นที่ตดิตามโครงการตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 – 2564 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
จุดติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์  ถนน  สต.ถ 1 – 0043  สายหมูท่ี่ 3,9  ต.ท่าแพ –    
หมู่ที่ 4 ต.ควนกาหลง ( ด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์จ านวนทั้งหมด  

63  ต้น และในส่วนของการลงพื้นทีม่ีการสุม่ตรวจติดตาม  จ านวน  7  ต้น )   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

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

 



 

 
รายงานผลการประเมนิ 

การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเช่ือมโยงอย่างทั่วถึง 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

 *******************  
1. การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564    จ านวน  50  คน   
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการด าเนินงานโครงการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 - 2564  เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มี  5 ระดับ คือ    

 ค่าเฉลี่ย    4.21  -  5.00     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย    3.41  -  4.20     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
 ค่าเฉลี่ย    2.61  -  3.40    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย    1.81  -  2.60    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย    1.00  -  1.80     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

  ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางท่ี  1  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 28 56 
หญิง 22 44 
รวม 50 100.00 

 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00
ที่เหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.00 

ตารางท่ี  2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 3 6.00 
20 - 30 ปี 6 12.00 
31 - 40 ปี 6 12.00 
41 - 50 ปี 13 26.00 
51 - 60 ปี 16 32.00 

มากกว่า 60 ปี 6 12.00 
รวม 50 100.00 

  
/จากตารางท่ี 2... 
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  จากตารางที่  2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 - 60 ปี จ านวน 16 คน  คิดเป็น        

ร้อยละ 32.00 รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และอันดับสุดท้ายมีอายุต่ ากว่า 20 ปี  
จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 22 44.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 21 42.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 1 2.00 

ปริญญาตรี 6 12.00 
รวม 50 100.00 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 22  คน        
คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ
อันดับสุดท้ายมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 ตารางที ่4  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพ 

ประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 4.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 17 34.00 
นักเรียน/นักศึกษา 5 10.00 
เกษตรกร 25 50.00 
อ่ืนๆ  1 2.00 

รวม 50 100.00 

   
           จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 25 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 17  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.00  และอันดับสุดท้าย
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.00 

ตอนที่ 2  ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

  

 

 

 

 /ตารางที่ 5... 
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 ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ทราบหรือไม่ว่าโครงการนี้ด าเนินโดย 
อบจ.สตูล 

ทราบ/ไม่ทราบ จ านวน รอ้ยละ 
ทราบ 45 90.00 

ไม่ทราบ  5 10.00 
รวม 50 100.00 

   

           จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการนี้ด าเนินการโดย อบจ.สตูล 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  ที่เหลือเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบว่าโครงการนี้ด าเนินการโดย อบจ.สตูล 

จ านวน  5 คน คิดเป็น  ร้อยละ 10.00  

  ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ทราบจากสื่อประชาสัมพันธ์/บุคคลใด 

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
ป้ายโครงการ 28 56.00 

ส.อบจ./ส.อบต. 6 12.00 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 8 16.00 

เพ่ือนบ้าน/ญาติพ่ีน้อง 3 6.00 
ไม่ทราบ 5 10.00 

รวม 50 100.00 
   

           จากตารางที่ 6  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากป้ายโครงการ จ านวน 28  คน    
คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาทราบข้อมูลจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.00  และอันดับ
สุดท้ายทราบข้อมูลจากเพ่ือนบ้าน/ญาติพ่ีน้อง จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00   

   ตารางที่ 7  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม จ านวนประชาชนที่คิดว่าได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 

จ านวนประชากร จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 คน 12 24.00 
1,000 - 5,000 คน 24 48.00 

  5,000 - 10,000 คน 13 26.00 
มากกว่า 10,000 คน 1 2.00 

รวม 50 100.00 
   

 

 /จากตารางท่ี 7... 



 

-4- 

           จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจ านวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์
จากโครงการ 1,000 - 5,000 คน จ านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีความเห็นว่าจ านวนประชาชนที่ได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 5,000 - 10,000 คน  จ านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.00  และอันดับสุดท้ายมีความเห็นว่า
จ านวนประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ มากกว่า 10,000 คน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00   

 ตารางท่ี 8  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 

การมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีส่วนร่วม 50 100.00 

รวม 50 100.00 
   

           จากตารางที่ 8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จ านวน    
50 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00   

  ตารางที่ 9  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม โครงการนี้ตรงกับความต้องการ
หรือไม่ 

ความต้องการ จ านวน ร้อยละ 
ตรงตามความต้องการ 48 96.00 

ไม่ตรงตามความต้องการ 2  4.00 
รวม 50 100.00 

   

           จากตารางที่ 9  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างตรงกับความ
ต้องการ จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 96.00 ที่ เหลือมีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างไม่ตรงกับความต้องการ         
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00   

  ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ต้องการให้ อบจ. ด าเนินโครงการ
ประเภทใดเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ 

ประเภทโครงการ จ านวน ร้อยละ 
ก่อสร้างถนน 12 24.00 
ก่อสร้างระบบประปา 2 4.00 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 24 48.00 
ก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬา 1 2.00 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 5 10.00 
อ่ืนๆ เช่น กล้องวงจรปิด 6 12.00 

รวม 50 100.00 
 

 /จากตารางท่ี 11... 
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           จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ อบจ.ด าเนินโครงการไฟฟ้าส่องสว่าง 
เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่  จ านวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา ต้องการให้ อบจ.ด าเนินโครงการก่อสร้างถนน 
เพ่ือแก้ปัญหาในพื้นทีจ่ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.00  และอันดับสุดท้ายจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00   

ตอนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงของ อบจ.สตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

ตารางที ่11 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

( ) 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล 

อันดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 44 
88.00 

6 
12.00 

- - - 4.88 มาก
ที่สุด 

1 

2.การประชาสัมพันธ์โครงการ 39 
78.00 

11 
22.00 

- - - 4.78 มาก
ที่สุด 

2 

3.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ 37 
74.00 

13 
26.00 

- - - 4.74 มาก
ที่สุด 

3 

4.โครงการนี้มีความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการ
ใช้ประโยชน์ 

31 
62.00 

18 
36.00 

1 
2.00 

- - 4.60 มาก
ที่สุด 

5 

5.ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของอบจ.
สตูล ด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม มากน้อย
เพียงใด 

33 
66.00 

16 
32.00 

1 
2.00 

 

- - 4.64 มาก
ที่สุด 

4 

รวม( n=50)  คิดเป็นค่าร้อยละ  = 94.40 4.72 มากที่สุด 

  แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

                          
/จากตารางท่ี 11... 
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         จากตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงของ อบจ.สตูล  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 - 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ คือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.88 
รองลงมามีความพึงพอใจ คือการประชาสัมพันธ์โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.78  และอันดับสุดท้าย
โครงการนี้มีความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.60 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ   
 - ควรเพ่ิมการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิด  เนื่องจากถนนบางสายอยู่ ในที่ เปลี่ยว            

อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได ้
 - โครงการก่อสร้างถนนตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบาย และปลอดภัยในการสัญจรไปมา   
 - ควรมีการบ ารุงรักษาถนน อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 อภิปรายผล 
                     จากการส ารวจความความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงของ อบจ.สตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51-60 ปี  มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  ประกอบอาชีพ เกษตรกร         
  2.  ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

   - ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่าโครงการด าเนินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยทราบ
ป้ายโครงการ  จ านวนประชาชนที่คิดว่าได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ 1,000-5,000 คน ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ และโครงการนี้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

   - ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินโครงการประเภท ไฟฟ้าส่องสว่าง
เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาในพื้นที ่

3. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้
มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึงของ อบจ.สตูล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประชาสัมพันธ์โครงการ        
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการนี้ มีความพึงพอใจมากในการด าเนินงานของ อบจ.สตูล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ในภาพรวม และโครงการนี้มีความคุ้มค่าของงบประมาณด้านการใช้ประโยชน์ 

 
* * * * * * * * * * *    





 

 คณะผู้จดัท ำ  
  

   
บรรณาธิการ 

 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

   
รวบรวมข้อมูล / จัดพิมพ์ 

 นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

 นางสาวอังสณา อังสุภานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาวชญานุช พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางสาวษาวดี ตันวรางค์กุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   ออกแบบ 

 นางสาวษาวดี ตันวรางค์กุล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   หน่วยงานรับผิดชอบ 
   

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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