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คำนำ 
 

รายงานจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565 ฉบับนี้  เป ็นรายงานระยะที่  4 รายงานฉบ ับสมบูรณ์  (Final Report) ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อาจารย์ ดร.ดนุว ัศ สุวรรณวงศ์ ในฐานะผู ้ร ับมอบอำนาจในนาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ ้นสำหรับดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประเมินความพึงพอใจของประชาชน   
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน, ประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , 
ประเมินความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที ่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดสตูล, ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์
ผลการศึกษาเพื ่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
เพ่ือปรับปรุงนโยบายการพัฒนา 
 

โดยรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานระยะที่ 4 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ ่งผู ้ร ับจ้าง    
จัดทำขึ้นเพื่อเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด รายละเอียด      
และขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี   2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม           
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

รายงานจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
จำนวน 684 ตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนคำถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และใช้แบบบันทึกข้อมูล
เพ่ือขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้รับผิดชอบ
กับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนการประเมินระดับความสำเร็จ      
ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะพิจารณาจากจำนวนของดำเนินการตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที ่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล           
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย         
ผลการศึกษานำเสนอเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเน ินงานขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล                
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง   
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก จำนวนทั ้ง 7 ด้าน และเมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่ า (1) ด้านการพัฒนา               
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ (2) ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคงอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ข้อ (3) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน         
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 4 ข้อ (4) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมสู ่สังคมน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน  อยู ่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 3 ข้อ (5) ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 4 ข้อ (6) ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 8 ข้อ และ (7) ด้านการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 3 ข้อ 
 

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย       
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี ้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์  มีระดับความสำเร็จในภาพรวม          
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อยู ่ในระดับสูง (พิจารณาจากตัวชี ้ว ัดรวมทั ้ง 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 34 ตัวชี ้ว ัด มีระดับความสำเร็จ                
อยู่ในระดับสูง จำนวน 32 ตัวชี้วัด และมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 2 ตัวชี้วัด) 
 

3. ความพึงพอใจต่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมอยู ่ใน      
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น อยู่ใน     
ระดับมาก จำนวนทั้ง 15 ข้อ 
 

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถสรุปจาก
ความคิดเห็นของประชาชนสูงสุดอันดับแรกของแต่ละด้าน ดังนี้ (1) สถานที่ท่องเที ่ยวบางพื ้นที่ ยังขาด         
การประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกจังหวัด (2) การพัฒนา/จัดโครงการเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจยังไม่ทั่วถึง หลายพื้นที่ยังขาดการช่วยเหลือ (3)      
อยากให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ บริเวณท่าเรือปากบารา หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้มาก/ดีกว่านี้ 
(4) ปัญหาขยะที่มีจำนวนมาก ขยะตกค้าง ขาดการส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง (5) ขาดพื้นที่แสดง
ความสามารถของตัวเองของเยาวชนที่สะท้อนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (6) สนามกีฬาในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ (7) ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง / ไม่ค่อยรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก อบจ. เท่าที่ควร / บางพื้นที่ไม่ทราบข่าวสารเลย / ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (8) กิจกรรม / 
งานส่วนใหญ่จัดในพื้นที่อำเภอเมือง ทำให้การเดินทางค่อนข้างไกล ขาดการกระจายตามอำเภอต่าง ๆ  
 

 5. ผลการศึกษาเพื ่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล สามารถสรุปจากความคิดเห็นของประชาชนสูงสุดอันดับแรกของแต่ละด้าน ดังนี้ (1) อยากให้
มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัด (2) อยากให้
มีการส่งเสริมอาชีพมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่กำลังกลับมาดีขึ้น  และพัฒนาวิชาชีพให้คนในพื้นที่มากขึ้น     
(อยากให้ส่งเสริมการยกระดับสินค้าเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้) (3) ประสานงาน/พัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ (4) จัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง (5) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้
เยาวชน / ชาวบ้านได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (6) จัดกิจกรรม/ประสานหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพให้คนว่างงานอย่างต่อเนื ่อง (7) เพิ ่มการประชาสัมพันธ์/ทั ่วถึง ควรมี Line ของ อบจ.         
เวลามีใครมีปัญหาได้บอกให้เร็วและทั ่วถึง  เพิ ่มช่องทาง Line@ เพื ่อให้ง่ายต่อการสื ่อสารไปยัง อบจ.             
(8) การจัดงานเทศกาลบอ่ย ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
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สารบัญ 
 

หน้า 

คำนำ 
บทสรุปผู้บริหาร 
สารบัญ 
รายการตาราง 
 
บทที่ 
    1 บทนำ 
   ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
             กรอบแนวคิดข้ันตอนการดำเนินงาน 
             ขอบเขตการศึกษา/ขอบเขตงาน 
             ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
    2 แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
             แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
             แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ  
             แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
             ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

   วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
             อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
    3 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การวิเคราะห์ข้อมูล 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
หน้า 

    4    ผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
          ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 
    5 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
 
 
บรรณานุกรม 
 
ภาคผนวก 
 

          แบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

            แบบประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

 

            แบบบันทึกข้อมูลเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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รายการตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
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สรุปจำนวนตัวอย่างจำแนกตามตำบลที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ          
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในภาพรวม
และรายด้าน) 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ         
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล            
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ       
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล             
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ          
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล            
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ        
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล             
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม         
สู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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รายการตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
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ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ          
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้าน         
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ         
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล            
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ       
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล             
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
ค่าความถี่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ          
ของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดสตูลตาม
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่น  (พ.ศ.  2561-2565) องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล            
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จำนวน ร้อยละ และระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์        
การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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รายการตาราง 
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13 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

17 

 

ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคง
อย่างยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ฌ จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
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ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน           
ด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคง
อย่างยั่งยืน 
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ญ จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
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ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมสู ่สังคมน่าอยู่       
อย่างยั่งยืน 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเต ิมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
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ฎ จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการตาราง 
 

ตาราง  หน้า 
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ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ     
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน            
ด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 
มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทาง  
และข้อเสนอแนะต ่อการดำเน ินงานขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล       
ฉบับทบทวน ปี2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/
โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 

 

98 
 
 
 
 
 

99 

 



 
 

 

1 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 
 

การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) เป็นแนวคิดที่มุ ่งเน้นให้ท้องถิ่นสามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี      
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองของประเทศไทย ที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ
จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นแนวคิดในการให้ประชาชนได้มีการปกครองและการบริหารกันเองภายในท้องถิ่น         
แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของด้านนโยบายที่สำคัญ ๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่น นโยบายการเงินการคลัง 
นโยบายในการป้องกันประเทศ เป็นต้น ทำให้การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะดำเนินกิจกรรมการบริหาร
ของตนเองได้ แต่ทั้งนี้ รัฐบาลกลางก็ยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการควบคุมและการดำเนินงานบางส่วนเพื่อรักษา
สถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงของชาติเอาไว้ด้วย ซึ่งประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของ      
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือเหตุผลที่ว่าไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่นได้ดีที่สุดเท่าท้องถิ่นเอง ทั้งยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ได้เรียนรู้
กระบวนการทางการเมือง การปกครอง และการบริหารท้องถิ่น อันสอดคล้องกับแนวคิดของนักรัฐศาสตร์       
เสรีนิยมที่สนับสนุนการปกครองตนเองและท้องถิ่น ด้วยทัศนะที่ว่าเป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง มีสิทธิมีเสียงในการปกครองตนเอง อันเป็นวิถีทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การดำเนินงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สิ่งสำคัญท่ีสุด คือ การมุ่งสู่
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการ 
ในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงทำให้หน่วยงานส่วนกลางได้มีการออกระเบียบเพ่ือ
ควบคุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเกิดการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ของประชาชนในท้องถิ่น ดังเช่นกระทรวงมหาดไทยที่ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำ
แผนพัฒนาและให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข พัฒนา และ
ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามลักษณะเด่นของพื้นที่คือ “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่” มีการกำหนด
เป้าประสงค ์ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที่ 3        
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้



 
 

 

2 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประกอบกับแนวทางการปฏิบัต ิตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 -2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น               
พ.ศ. 2566-2570 ตามหนังสือที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 14.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จาก      
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผล         
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผล     
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย     
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว  ข้อ 14.3    
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้ว  ให้เสนอเป็นญัตติ
ต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ    
ซึ ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้  สมาชิกสภาท้องถิ ่นอาจสอบถาม 
อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น  อธิบาย ชี ้แจง ตอบข้อซักถาม           
การอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติ
ที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น  หรือ
ดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 14.4 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว  ให้ประธาน       
สภาท้องถิ่น ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุม       
สภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อนำผลการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รับทราบ เพ่ือนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดทำตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการ / กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการประเมินผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือ       
ที่สำคัญประการหนึ่งในการค้นหาว่าโครงการต่าง ๆ ได้ดำเนินไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่ ก่อให้เกิด     
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร  เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามา
ปรับปรุงและแก้ไขต่อไป การประเมินผลการดำเนินงานจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ 



 
 

 

3 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  สามารถดำเนินอย่าง     
เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และผลของการติดตามและประเมินผลจะเป็นประโยชน์ต่อ    
การนำไปปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
จึงได้จ้างติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              
โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นผู้รับจ้างติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยศึกษาผ่าน            
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต ่อการดำเน ินงานขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสตูล                  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง     
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน, 
ประเมินความสำเร ็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย                 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, ประเมินความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / 
กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด       
ของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือปรับปรุงนโยบายการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กรอบแนวคิดขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับ
ทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกรอบแนวคิด              
ในการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 - เพศ 
 - อายุ 
 - การศึกษา 
 - ศาสนา 
 - อาชีพ 
 - รายไดต้่อเดือน 
 - เขตพ้ืนที่อำเภอทีอ่าศัยอยู่ 
 - ระยะเวลาที่อาศ ัยอยู่ ใน
พ้ืนที่จังหวัด 
 - ช ่ อ งทา งการ ร ั บข ้ อมู ล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบ 
                     เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 
                     และเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ 
                     สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
                     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน  
                     สังคมสงบสขุ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 

 
 
 
 
 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ 

ประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น 
ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 



 
 

 

5 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อกำหนด รายละเอียด และขอบเขตของงาน 
(Term of Reference : TOR) จ้างติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 -2565)     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 
1. ส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report) 
   เนื้อหาบทท่ี 1-3 
   และผู้ร ับจ้างนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล 

     

2. เก็บรวบรวมข้อมูล 
   วิเคราะห์ข้อมูล 
   และเขียนประมวลผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

     

3. ส่งรายงานขั้นกลาง (Interrim Report) 
   ตามข้อ 2 ขอบเขตงานติดตามฯ ข้อ 2.1 - ข้อ 2.5 

     

4. ส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Draff Final Report)   
   รายงานฉบับร่าง ประกอบด้วย 
   (ร่าง) บทสรุปผู้บริหาร 
   เนื้อหาบทท่ี 1 - บทที่ 3 
   และเนื้อหาบทที ่4 - บทที่ 5 
   และเสนอรายงานการประเมินผลฉบับร่าง 
   พร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   ได้พิจารณา ซักถาม และเสนอความเห็น 

     

5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)      
 
3. ขอบเขตการศึกษา/ขอบเขตงาน 
 

การศึกษาครัง้นี้ มีขอบเขตการศึกษา/ขอบเขตงาน ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    - ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
ดังนี้ 



 
 

 

6 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

        - ประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

        - ประเมินความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

        - ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        - วิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือปรับปรุงนโยบายการพัฒนา 
 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
        พื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมทุกอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร      

ส่วนจังหวัดสตูล 
 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
        การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     

ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ 
คือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และมีระยะเวลาดำเนินงาน 130 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะผู้รับจ้าง
ประเมินลงนามในสัญญาจ้าง 
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาครัง้นี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

1. ประชากร 
         ได้แก่ ประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล จำนวน 324,098 คน ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้จำนวนครัวเรือน 105,903 ครัวเรือน (ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล, 
2564 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563) 



 
 

 

7 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
                   ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดสตูล โดยการกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างตามแนวทาง           
ของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระบุไว้ว่าเมื่อประชากรมีขนาดกลาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็น   
ถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร (10,000-1,000,000)       
จะเท่ากับ 664 ตัวอย่าง 
 

เมื ่อพิจารณาจากจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนของการศึกษาในครั ้งนี้  พบว่า           
เมื่อขนาดประชากรมีขนาดกลาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่าง
สามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร (10,000-1,000,000) จะเท่ากับ 664 ตัวอย่าง ดังนั้น           
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้มีจำนวน 664 ตัวอย่าง 

 

ดังนั้น ผู้ประเมินดำเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 664 ชุด โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือก
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนในแต่ละอำเภอแบบเท่ากัน  ตามสัดส่วนเขต            
การปกครองระดับตำบล รวมทั ้งหมด 36 ตำบล ในแต่ละอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ รวมกลุ ่มตัวอย่าง          
ตำบลละ 19 ตัวอย่าง 
 

ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 684 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่แตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนจากหลักความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง        
ที่ความเชื่อม่ันของ Krejcie and Morgan (1970) มากนัก 
 

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี ่ยวข้องหรือเป็น
ผู้รับผิดชอบกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. แบบสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับ
ทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน, ความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล, ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา, ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล 



 
 

 

8 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. แบบประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์      
การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้จากแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  
(SPSS-Statistical Package for Social Sciences) โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ความถี ่(Frequency)       
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับ    
ความคิดเห็นต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดเรียงหมวดหมู่ความเหมือนและ      
ความแตกต่างของความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังกล่าว 

 

ส่วนเกณฑ์ประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ    
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีเกณฑ์ดังนี้ (กมล ส่งวัฒนา และ 
สุพจน์ โกวิทยา, 2556) 

อยู่ในระดับร้อยละ 60 ลงมา  เท่ากับ     มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ 
อยู่ในระดับร้อยละ 61-80  เท่ากับ     มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึ้นไป  เท่ากับ     มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง 
 

ทั้งนี้ การประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ   
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในส่วนนี ้จะพิจารณาจาก      
จำนวนของดำเนินการตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม           
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
7. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 

1. ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 

2. ทราบระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ        
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3. ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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4. ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. ได้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อันเป็น

ข้อมูลเพื่อปรับปรุงนโยบายการพัฒนา และใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล        
ในระยะต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษา “จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและมีการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรม           
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับประกอบการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 6 ประเด็น ได้แก ่
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
4. ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
6. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผล 
 

การประเมิน เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อค้นหาคุณค่ าของความจริงภายใต้บริบท  
ของสังคม ธรรมชาติของการประเมิน จึงมีความละเอียดอ่อน สลับซับซ้อน และสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา    
ที่สำคัญ ได้แก่ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การประเมินในระยะแรก ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
ส่วนใหญ่มาจากการวัด การวัดผลถูกนำไปใช้ในโรงเรียนเป็นเวลานานหลายพันปีมาแล้ว เพื่อประเมินดูว่า
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชามากน้อยเพียงไร ตอนแรกใช้วิธีการสังเกต สอบปากเปล่า ต่อมาเป็นการใช้
แบบทดสอบเพื่อให้ได้คะแนนเป็นตัวบ่งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมอง การใช้แบบทดสอบ
สำหรับการวัดและประเมินผลในโรงเรียนจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางในช่วงเวลา ค.ศ. 1920-1930 นักประเมิน
ในระยะนั้นใช้คำว่า การวัดและการประเมิน ในความหมายเดียวกัน เนื่องจากว่าการประเมินเป็นสิ่งที่แฝงเร้น
และมีแหล่งกำเนิดมาจากศาสตร์แห่งการวัด จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อมีคนพูดถึงสองคำดังกล่าว แต่โดยรวม     
ความหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากชื่อหนังสือและงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวดัผล 
เช่น Ebel (1965), Thorndike & Hagen (1969) ที่ใช้คำทั ้งสองในความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน         
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536) 

 

1.1 ความหมายของการประเมิน 
ระหว่างทศวรรษ 1960 การประเมินได้ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ ้นจากเดิมซึ่งจำกัดขอบเขต     

เพียงการตรวจสอบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นการแสวงหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ดำเนินการต่างๆ ของผู้บริหาร ดังนั้น จึงมีการพัฒนาความหมายใหม่ของการประเมินเป็น “การประเมิน 
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หมายถึง การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน” หรือ “การประเมิน หมายถึง กระบวนการระบุและเสนอ
สารสนเทศเพ่ือช่วยการตัดสินใจ” (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536) 

ผู้ที่ให้คำนิยามของ “การประเมิน” มีหลายท่านที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536) ได้กล่าวว่า การประเมิน เป็นกระบวนการ

ที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินอยู่ที่
ความต้องการทราบผลของการประเมิน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และส่วนใดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข 

Alkin (1969) ได้กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการทำให้เกิดความมั ่นใจในการ
ตัดสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม รวบรวม และวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานสรุปสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

Stufflebeam and others (1971 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536) กล่าวไว้ว่า การประเมิน
เป็นกระบวนการของการระบุหรือกำหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ          
นำข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้วนั้น มาจัดทำให้เกิดเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพื่อนำเสนอสำหรับใช้เป็นทางเลอืก     
ในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 

Good (1973) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการค้นหาหรือตัดสินคุณค่า หรือจำนวน   
ของบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้มาตรฐานของการประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์ภายใน และ/หรือ
เกณฑ์ภายนอก 

Chase (1978) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นการนำจำนวนที่ได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์        
เพ่ือตัดสินคุณค่าของจำนวนที่สังเกตได้ 

Shertzer and Linden (1979) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน คือ การมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใด   
สิ่งหนึ่ง การตัดสินความเพียงพอของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Brown (1983) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง การตีความหมายในเชิงปฏิบัติของบุคคล    
โดยตีค่าตีราคาให้สิ่งนั้น เพ่ือตอบคำถามว่าดีแค่ไหน 

Mehrens and Lehman (1984) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง การตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ
หรือกระบวนการที ่คนๆ หนึ่ง ตัดสินความพึงพอใจหรือคุณค่าของบางสิ ่งบางอย่าง หรืออาจกล่าวอีก
ความหมายหนึ่งได้ว่า การประเมินเป็นการตัดสินความสอดคล้องต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ 

Worthen and Sander (1987) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นการพิจารณาคุณค่า      
ของสิ่ง ๆ หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ หรือ
การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่าง  ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้ความหมายคำว่า “การประเมินผล” ไว้ต่าง ๆ กัน เช่น 
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ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2538) ได้ให้ความหมายของ “การประเมินผล” ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการ
ที่มุ ่งแสวงหาคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า นโยบาย / แผนงาน / โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ และระดับใด 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2541) ได้ให้ความหมายของ “การประเมินผล” ไว้ว่าหมายถึง การให้คำตัดสิน
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ตั ้งใจและโดยไม่ได้ตั ้งใจ 
เปรียบเทียบตั้งใจ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการว่าเกิดจริงหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่มี
ประโยชน์ เกิดกับคนกลุ่มไหน มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เปรียบเทียบกับก่อนและหลังมีโครงการ ตลอดจน
ผลงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพคุ้มค่ากับต้นทุน 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า หมายถึง กระบวนการให้ได้มา
ซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและความสำเร็จของโครงการ อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่า
ของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการได้ดำเนินไปแล้วได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ       
มากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีต
และพิจารณาถึงศักยภาพและทางเลือกในการดำเนินงานในอนาคตต่อไปด้วย 

จึงอาจสรุปได้ว่า การประเมิน (Evaluation) เป็นคำที่ใช้อธิบายและตัดสินคุณสมบัติบางอย่าง     
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมทั ้งกระบวนการและโครงการต่าง  ๆ ซึ ่งกระบวนการประเมินผลนั้น 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การเลือกสิ่งที่ต้องการประเมิน (2) การพัฒนาและใช้กระบวนการเพ่ืออธิบาย
สิ่งที่ต้องการประเมินนั้นอย่างถูกต้องแม่นยำ และ (3) การสังเคราะห์หลักฐานที่เป็นผลจากกระบวนการเหล่านี้
ไปสู่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

ความหมายของการประเมิน ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การสืบทอดและพัฒนากันมา      
อย่างต่อเนื่อง ทำให้ความหมายของการประเมินมีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การประเมินในอนาคตน่าจะ
เปลี่ยนสถานภาพให้มีความหมายและบทบาทต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการเป็นสารสนเทศ
เชิงคุณค่าที ่สนับสนุนการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ เพื ่อให้บรรลุถึงเอกภาพของความคิด แนวทาง           
และข้อสรุปทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขรวมกันของสังคม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536) 
 

1.2 ประเภทของการประเมิน 
การแบ่งประเภทของการประเมินผล อาจแบ่งตามประเภทการประเมินโดยทั่วไป คือ แบ่งตาม

วัตถุประสงค์การประเมินได้เป็นประเภทการประเมินความก้าวหน้า และประเมินผลสรุป แบ่งตามช่วงเวลาของ
การประเมินได้เป็น 8 ประเภท คือ การประเมินความต้องการจำเป็น ความเป็นไปได้ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ การติดตามผลหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง และการประเมินงานประเมิน 
แบ่งตามผู้ประเมิน ได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประเมินภายนอกและภายใน แบ่งตามมิติการประเมิน ได้เป็น        
4 ประเภท คือ ตามวัตถุประสงค์ ข้อมูล วิธีการประเมิน และจุดเน้นการประเมิน ซึ่งแต่ละเกณฑ์สามารถ       
จะผสมการประเมินแต่ละประเภทตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป หรือทั้งหมดในลักษณะการประเมินโดยรวมก็ได้ 
(พิสณุ ฟองศร,ี 2549) 
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การประเมินผลโครงการโดยทั่วไป มักจะใช้การประเมินผลทั้งแบบ Formative Evaluation และ
แบบ Summative Evaluation ตลอดจนมีการประเมินการดำเนินโครงการระยะสั ้นและระยะยาว ตาม
แผนการประเมินผลที่ได้วางไว้ ซึ่งการประเมินทั้ง 2 ช่วงดังกล่าว อธิบายได้ดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544) 

Formative Evaluation เป็นการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเป็นสำคัญ มักจะใช้ประเมินผล
ระหว่างวางแผน หรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก Formative Evaluation นั้นจะช่วยตั้งวัตถุประสงค์
ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั้น Formative Evaluation อาจใช้ในระหว่างดำเนิน
โครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดำเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร โดยอาจเรียกชื่อเฉพาะไดว้่า 
Implementation Evaluation หรือ Formative Evaluation ส่วนการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ
ว่าดำเนินได้ผลเพียงไร เรียกว่า Progress Evaluation 

Summative Evaluation เป็นการประเมินผลรวม มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ สำหรับ
โครงการที่มีการดำเนินระยะยาว อาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูล
ที่ได้จากระยะต่าง ๆ จะช่วยการประเมินสรุปรวมนั้นส่วนใหญ่จะรวบรวมจากผลของ Formative Evaluation 
เป็น Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนำไปสู่การรายงานว่าโครงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนรายงานถึงสถานภาพของโครงการว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใด
ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนำไปสู่การตัดสินใจว่าโครงการนั้น
จะดำเนินการต่อหรือยกเลิก 

นอกจากนี้ เกณฑ์ช่วงเวลาตามวงจรโครงการ ถือเป็นการแบ่งประเภทการประเมินผลที่เอ้ือต่อการ
นำไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดดำเนินการ รวมทั้ง
ขั้นตอนการประเมินผลทุกระยะ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ (พิสณุ ฟองศรี, 2549) 

1) การประเมินก่อนดำเนินการ 
เป็นการประเมินก่อนที่จะดำเนินการ เพื่อหาข้อมูลมาตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนดำเนินการแบบ     

นำร่อง หรือดำเนินโครงการเต็ม หรือระงับโครงการ ลักษณะสำคัญของการประเมินก่อนดำเนินโครงการ        
จึงเป็นการประเมินเพื่อศึกษาความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการ มุ่งตรวจสอบความจำเป็น ความเป็นไปได้ 
ความพร้อม หรือปัจจัยนำเข้า โดยนำข้อมูลมาตัดสินใจวางแผนว่าควรจะดำเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ของการประเมินก่อนดำเนินโครงการ มีดังนี้ 
  (1) ช่วยให้ผู ้บริหารหรือผู้เกี ่ยวข้องกับโครงการตัดสินใจได้ถูกต้อง สารสนเทศที่ได้อย่าง
ถูกต้องครอบคลุม จะเอื้อให้ตัดสินใจว่ามีความจำเป็น ความเป็นไปได้ หรือความพร้อมของทรัพยากรที่จะ
ดำเนินโครงการหรือไม่ 
  (2) ช่วยให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจะดำเนินโครงการ สารสนเทศที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนทั้งด้านทรัพยากรต่าง ๆ การกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนที่จะดำเนินโครงการ         
ได้อย่างเหมาะสม 
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  (3) ช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ การประเมินก่อนดำเนินโครงการอย่าง   
เป็นระบบก่อนจะดำเนินโครงการ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทุกฝ่ายว่าโครงการมีโอกาส
ได้รับความสำเร็จได้ 
 2) การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ 
 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ เป็นการประเมินในระหว่างที่โครงการดำเนินการอยู่ เพื่อหา
ข้อมูลมาตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการโครงการในระยะต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ          
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ประโยชน์ของการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ มีดังนี้ 
  (1) ช่วยให้ได้สารสนเทศที ่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกิจกรรมและวิธีปฏิบัติอื ่น  ๆ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหลือ หรือการดำเนินการในรุ่นต่อไป 
  (2) ช่วยให้ผู ้บริหารหรือผู้เกี ่ยวข้องกับโครงการตัดสินใจได้ทันท่วงที ภายใต้ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงการ และลดความสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
ต่าง ๆ ได ้
  (3) ช่วยเพิ ่มความมั ่นใจแก่ผู ้เกี ่ยวข้องกับโครงการ ทั ้งผู ้ร ับผิดชอบ ผู ้สนับสนุน และ
ผู้รับบริการ เป็นต้น จะเกิดความมั่นใจได้เพราะเป็นการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ตาม
หลักการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผลการประเมิน พบว่า มีความสำเร็จหรือมีแนวโน้มว่าจะสำเร็จ 
 3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ลักษณะสำคัญของการประเมินโครงการ จะเป็นการประเมินหลังจากโครงการสิ้ นสุดแล้ว           
เพื ่อศึกษาผลการดำเนินโครงการว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลทั้งทางตรง ทางอ้อมอย่างไร 
สารสนเทศที่ได้จึงเน้นใช้ตัดสินใจเลิก หยุด หรือดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง หรือดำเนินการใหม่ในโอกาสต่อไป 
ซึ่งการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการนั้น อาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้  5 ประเภท คือ การประเมินผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ การประเมินด้วยการติดตามผลหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง และการประเมินงาน
ประเมินโครงการ 
 ประโยชน์ของการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ ช่วยการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตโครงการ 
ภายใต้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุม ข้อมูลที่ได้จะชัดเจนและแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน        
ของผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย เป็นการสนองตอบหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลได้เช่นเดียวกับแนวคิด
หลักการประเมินสิ่งอื่น ๆ 
 อุทัย หิรัญโต (2532) ยังได้แบ่งช่วงเวลาของการประเมินโครงการ ออกเป็น 3 ระยะ เช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ 
 1) การประเมินผลก่อนทำโครงการ เป็นการประเมินขั้นต้น เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะต้อง
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ การใช้จ่ายเงินตามโครงการและระยะเวลาดำเนินงานว่าเหมาะสม     
กับค่าใช้จ่ายหรือที่จะได้รับมากน้อยเพียงใด การประเมินผลในขั้นนี้ คือ การประเมินค่าเพ่ือขออนุมัติโครงการ
นั่นเอง หรือประเมินผลเพื่อตัดสินใจว่าจะจัดทำโครงการหรือไม่ 
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 2) การประเมินผลระหว่างทำโครงการ หมายถึง การประเมินผลตั้งแต่เริ่มทำโครงการในระยะแรก
จนทำโครงการสิ้นสุด ทั้งนี้ ส่วนมากจะประเมินเฉพาะโครงการที่ใช้เวลาดำเนินการยาวนาน หรือเป็นโครงการ
ที่ปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจจะเป็นระยะ 4 ปี หรือ 6 ปี ในระหว่างที่กำลังดำเนินงานตามโครงการอยู่ก็จัดให้มี
การประเมินผลทุกระยะ 1 ปี หรือ 2 ปี หรือจะประเมินผลทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ก็ได้ การประเมินผล        
ในระหว่างโครงการนั้น นอกจากประเมินในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต้องประเมินปัญหาและอุปสรรค    
ในการดำเนินงานด้านเทคนิค การบริหาร และพฤติกรรมบุคคลด้วย 
 3) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ จะจัดทำภายหลังที่การดำเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์        
ในการปรับปรุง แก้ไข จัดทำโครงการใหม่ต่อไป และยังเป็นการทดสอบสัมฤทธิ์ผลของโครงการว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ด้วย 
 

 1.3 ประโยชน์ของการประเมิน 
 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2546) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินผล ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1) การประเมิน เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถประกัน
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถรับรองคุณภาพของการให้บริการในระดับหนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้ 
องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ จำนวนมาก จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการประเมินโครงการเพื่อให้
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปด้วย 
 2) การประเมิน ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน    
ของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนที่ด้อยโอกาส จากการประเมินโครงการดังกล่าว 
ย่อมทำให้ทราบว่า ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้มีจำนวนเพียงพอหรือไม่ เด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการ
จากโครงการประเภทนี้มีความรู ้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจด้านใดบ้าง ทั ้งนี ้ เพื ่อ จะได้หาทางปรับปรุง        
หรือแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป 
 3) การประเมิน ช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ เช่น สำนักงบประมาณ เป็นต้น จะเห็น   
ได้ว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการใด ๆ ทางสำนักงบประมาณมักจะขอข้อมูลสารสนเทศ      
ที่เป็นผลการประเมินจากหน่วยงาน ซึ่งจัดทำโครงการเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้งนี้ เพ่ือให้
การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดคำวิพากษ์วิจารณ์ และสอดคล้องกับความต้องการ     
ที่เป็นจริง 
 4) การประเมิน ช่วยชี้ให้เห็นความสำคัญของแต่ละโครงการตามลำดับก่อนหลัง โดยสามารถ  
ทราบได้ว่า โครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจน
ช่วยลดความกดดันจากอำนาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจำนวนมาก (ทั้งจากการขยายโครงการ
และโครงการที่ต่อเนื่อง) แต่เงินทุนสนับสนุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้น การประเมินผลต่าง  ๆ อย่างมีระบบและ
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ครบทุกขั้นตอน จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รั บ          
การพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงการใดควรจะให้การสนับสนุนในลำดับถัดไป เป็นต้น 
 5) การประเมิน ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ ทำให้ทราบถึงข้อจำกัด
และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
 6) การประเมิน ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการ ทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์เป็นหลัก   
แต่ในความเป็นจริง อาจมีผลผลิตบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์เกิดตามมาด้วย โดยเหตุนี้ Scriven (1967 อ้างถึงใน 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546) จึงได้เสนอเทคนิคการประเมินแบบไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก หรืออาจ
เรียกใหม่ได้ว่า “วิธีการประเมินแบบอิสระ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง
ผลกระทบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินโครงการนั้น ๆ 
 นอกจากนี้ อุทัย หิรัญโต (2532) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลไว้เช่นเดียวกัน          
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 1) จะทำให้งานหรือการดำเนินงานตามแผนและโครงการไม่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง
เวลาและค่าใช้จ่าย การประเมินผลก่อนที่จะดำเนินโครงการ จะทำให้การวางแผนและการปฏิบัติสอดคล้อง
ต้องกันง่ายขึ้น 
 2) ในระหว่างปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขแผนหรือโครงการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ 
หากประเมินผลแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด 
 3) การประเมินผลหลังจากโครงการสำเร็จแล้ว จะทำให้ทราบถึงความสำเร็จของงาน ผลกระทบ
ของโครงการอ่ืน ตลอดจนพบข้อบกพร่องของโครงการ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 4) มีประโยชน์ในการจัดทำแผนหรือโครงการอ่ืนต่อไป 
 5) การประเมินผล ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค หรือจุดดีจุดอ่อนต่าง  ๆ ระหว่างปฏิบัติการ   
และหลังจากปฏิบัติการเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ ่งได้ม ีผ ู ้ให้
ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

 

วรูม (Vroom, 1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ ่งหนึ ่งสามารถใช้แทนกันได้           
เพราะท้ังสองคำนี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็น
ถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 
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โวลแมน (Wolman, 1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling)          
มีความสุข เมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 

 

มอร์ส (Morse อ้างถ ึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2547) กล ่าวว่า         
ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ ่งที ่ตอบสนอง        
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นการลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึก
ของบุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่งนั้น 

 

เชลล์ (Shell อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2547) ได้กล่าวถึง      
ทฤษฎีของความพึงพอใจ ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง    
จากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุขที่สามารถทำให้เกิดความสุข
หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุข เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้ 
จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกทางบวกอื ่น ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือ      
สมบูรณ์ที่สุด 

 

พงศธร ถาวรวงศ์ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     
ในเชิงประเมินคา่ ซึ่งจะเห็นว่าแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจนี้เกีย่วข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
โดยความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผล
เสมอไปกไ็ด ้
 

ประสาน กระแสสินธุ์ (2543) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติ
ทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ       
ให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ 
 

ชัยสมพร ชาวประเสริฐ (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ 
“Customer Satisfaction” อารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ และความรู้สึกนั้นนำมา 
ซึ่งความต้องการในการใช้บริการซ้ำ เกิดความติดใจ ต้องการใช้บริการกับธุรกิจนั้นให้นานเท่านานตราบเท่าที่
ความพอใจนั้นยงัคงอยู่ 

 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2549) ความพึงพอใจ เป็นความรูสึกหลังการซื้อหรือรับบริการ      
ของบุคคล ซึ ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรูต่อการปฏิบัติงานของผู ้ให้บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค้ากับการให้บริการที่เขาคาดหวัง โดยถ้าผลที่ไดรับจากสินคาหรือต่ำกว่าที่คาดหวัง      
ของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความไมพึงพอใจ แต่ถ้าระดับของผลที ่ไดรับจากสินคาหรือบริการ ตรงกับ           
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ความคาดหวังของลูกค้าที่ตั้งไว ก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึ่งผู้ขายจะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง
จากคู่แข่ง 

 

กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ 
ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง เป็นความรู้สึกเอนเอียง       
ของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษย์เราไดรับอาจจะมากหรือน้อยก็ได และเป็นความรูสึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง         
ซึ ่งเป็นไปไดทั ้งทางบวกและทางลบ แตก็เมื ่อใดสิ ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการหรือทำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรูสึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรูสึก
ผิดหวัง ก็จะทำให้เกิดความรูสึกทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

 

จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการ       
ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้าม หากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการสนองตอบความไม่พึงพอใจ        
ก็จะเกิดข้ึน 

 

อย่างไรก็ตาม การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี ซึ่งมี
นักวิชาการได้อธิบายไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น 

 

สาโรช ไสยสมบัติ (2534) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้น จะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ 
ของแต่ละบุคคล ดังนั้น ในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการ อาจกระทำได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

 

1. การใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้องขอหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคล      

ที ่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระ         
โดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะ       
ของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น 

 

2. การสัมภาษณ์ 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัย

เทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง     
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์ นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

 

3. การสังเกต 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการสังเกตจาก

พฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยา
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ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้อง
กระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        
ได้อย่างถูกต้อง 

 

โยธิน ศันสนยุทธ (2530) ได้กลา่วถึงเครื่องมือวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ว่า การจะค้นหาว่าบุคคล     
มีความพึงพอใจหรือไม่ วิธีง่ายที่สุดก็คือการถาม ซ่ึงการศึกษาระยะหลัง ๆ ที่ต้องมีผู้บอกข้อมูลจำนวนมาก ๆ 
มักใช้แบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยชุดของคำถาม       
และมีต ัวเล ือก 5 ตัว สำหรับเล ือกตอบ คือ มากที่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ส ุด และคะแนน            
ความพึงพอใจนั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าบุคคลมีความพึงพอใจในด้านใดสูงและด้านใดต่ำ โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ ซ่ึงหากทราบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำถามหลายข้อ 
เพ่ือจะได้ครอบคลุมลักษณะต่าง ๆ ของงานทุก ๆ ด้านขององค์กร และนอกจากการใช้แบบสอบถามแล้ว     
อาจใช้วิธีการเขียนตอบอย่างเสรีได้เช่นกนั 

 

มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2554) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
การวัดความพึงพอใจในบริการ โดยได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า
บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรม    
เสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว ่าผู ้น ั ้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็ว ทันต่อเวลา คือ การให้บริการ           
ตามลักษณะความจำเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ     
ความเพียงพอในด้านสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 

 

ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจของผู ้รับบริการที่มีต่อการบริการ จึงก่อให้เกิดประโยชนต่าง ๆ       
อย่างมากมาย โดยสามารถสรุปไดว่าเกิดประโยชนอย่างยิ่ง 3 ประการ ดังนี้ 

1. การวัดทำให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรมีสัญชาตญาณของการมุ ่งมั ่นเอาชนะและต้องการ
ความสำเร็จ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างระบบการให้รางวัล หรือผลตอบแทนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการวัดที่มีจุดมุ่งหมาย 
ซ่ึงทั้งหมดย่อมส่งผลต่อเนื่องไปสูคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า 

2. การวัดทำให้องค์กรธุรกิจและบุคลากรรูถึงขีดมาตรฐานทั่วไปของธุรกิจประเภทเดียวกัน        
เพื่อใชในการตัดสินใจปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ดีขึ ้น เพื่อให้         
เกิดความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนของลูกค้า 

3. การวัดทำให้องค์กรและบุคลากรรับรูอย่างชัดเจนว่าต้องทำอย่างไร เพื่อปรับปรุงคุณภาพ       
และความพึงพอใจของลูกค้าให้เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ซึ่งข้อมูลเพื่อการปรับปรุงที่ชัดเจนนั้นต้องแสวงหาจากลูกค้า 

 

จากรายละเอียดข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกพอใจต่อสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่ง เมื่อ       
ความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็น
ทัศนคติด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ ่งนั ้น  และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้เห็นถึง      
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สภาพความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติ  ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดง      
หรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้ 

 

ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมา  
ในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของขบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไป       
ในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
 

 การสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม      
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ 

 

โดยระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที ่สุด แต่เป็นระดับที่          
สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู ่กระบวนการ             
มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื ่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และ        
การให้ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที ่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง  ๆ เช่น การรับฟัง     
ความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

3. การเข้ามาเกี ่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือ          
ร่วมเสนอแนะทางที ่นำไปสู ่การตัดสินใจ เพื ่อสร้างความมั ่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและ          
ความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะ
ประเด็นนโยบาย เป็นต้น 

 

4. ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ   
ภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มี     
ฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 

 

5. การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน
เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจ          
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน นับว่าเป็นส่วนที ่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนเริ่มตั้งแต่ 
“ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้          
ความร่วมมือ ถือได้ว่างานนั้น ๆ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วม  
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

กล่าวโดยสรุป นักบริหารงานทั่วไปจะต้องสร้างให้บุคลากรในสังกัดและในองค์กรเป็นผู้ที่มีจิตใจ
ให้บริการ (Service Mind) ตามหลักการที่ว่า “ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา วาจาไพเราะ สงเคราะห์เกื้อกูล”  
เพื่อประชาชนผู้รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรละเลย 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยการ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ)  
ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” เพื ่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และเมื ่อประชาชนเกิด      
ความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ “องค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน” 
 

3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี (2543) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า “การมีส่วนร่วม    

ของประชาชน คือ การที่ประชาชนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแสดงออกถึงความประสงค์ที่จะมีส่วนในการให้        
ความร่วมมือ เพื่อให้กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพชมุชน      
ที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปโดยปกติสุข” ปัจจุบันวิถีชีวิตประชาชนถูกระทบจากสิ่งต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น     
ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ทำให้เกิดสภาพการต่างคนต่างอยู่มุ่งหวัง         
ที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองให้อยู่รอดไปในแต่ละวัน ไม่มีความสนใจต่อสังคมรอบข้าง ทำให้ปัญหาตามมา
หลายด้านที ่นับวันจะเพิ ่มมากยิ ่งขึ ้น จึงจำเป็นที ่จะต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมซึ ่งกันและกัน            
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ตรงกับความต้องการของทุกคน 
 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่รัฐบาล      
ทำการส่งเสริม ชักนำ และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในชุมชน ทั้งส่วนบุคคล กลุ่มชุมชน สมาคม มูลนิธิ       
และองค์กรอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกัน 

 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาส    
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ  และร่วมรับผิดชอบในเรื่อง     
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

 

อาภรณ์พันธ์ จันทร์สว่าง (2522) กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นผลมาจาก        
การเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันนั้น
จะต้องมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการนั้น ๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่เราสามารถรวมกันได้ 
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ควรจะต้องมีความตระหนักว่าปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทำทั้งหมดที่ทำโดยหรือทำในนามกลุ่มนั้นกระทำ
ผ่านองค์กร (Organization) ดังนั้น องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวนำให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้   

 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคล       
หรือกลุ ่มคนที่เห็นพ้องกันโดยใช้ความรู ้ความสามารถ วัสดุอุปกรณ์เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจใน          
การดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

3.2 รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึง ขั ้นตอนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 
1. ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน  รวมตลอดถึง        

ความต้องการของชุมชน 
2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื ่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชนหรือเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแก้ไขตลอดจนสนอง     

ความต้องการของชุมชน 
4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหน่วยงาน 
7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรมที ่ได ้ทำไว้               

ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 

ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม (2545) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนใน         
การพัฒนา ว่าควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหาก         
ชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้ว      
การดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็น
ถึงความสำคัญของการดำเนินงานเหล่านั้น 
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดำเนินงานเป็นขั้นตอนที่          
จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนำเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มี
แรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทำให้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุน
ดำเนินงานได้ด้วยตนเอง ทำให้ได้เรียนรู้การดำเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงาน      
ขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ทำไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์
หรือไม่อย่างใด การดำเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากสำบาก 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ถือเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล        
ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีการปรับปรุง แก้ไข และวิวัฒนาการมาตามลำดับ สภาจังหวัดถูกจัด
ให้มีขึ ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ฐานะของสภา
จังหวัดขณะนั ้น มีลักษณะเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชน ทำหน้าที ่ให้คำปรึกษา หารือ แนะนำแก่
คณะกรรมการจังหวัดเท่านั้น ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ขึ้นเพื่อแยกกฎหมาย       
ที่เกี ่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ ่งกำหนดให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการใน         
ส่วนจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยตรงแทนคณะกรรมการจังหวัดเดิม สภาจังหวัดจึงมีฐานะ     
เป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  
พ.ศ. 2498 ซ่ึงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดใหม่ โดยตรา
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลนั้น มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

 1. ด้านกายภาพของพื้นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 1.1 ที่ตั้ง 
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ 
(นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ
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เส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ตลอดแนวชายแดนทางบก ยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั ่งทะเลยาวประมาณ       
144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
                                และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต ้          ติดต่อกับ  รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
              และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
      ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพื้นที่บนบก มีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูล     
กับจังหวัดอ่ืน ๆ และประเทศมาเลเซีย 
 

ภาพแสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 
 

 
 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขา พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก     
เป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ คือ  ภูเขาสันกาลาคีรี พื ้นที ่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู ่ทะเล            
ด้านตะวันตก และทิศใต้ มีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลนน้ำเค็ม      
ขึ้นถึงมีป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้น ๆ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขต
จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  และยังมี      
ภูเขาน้อยใหญ่อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา    
เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
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ภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 
 

 
 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  พื้นที่จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดประเทศไทยและ     
อ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู     
ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝนยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อนเพียง         
4 เดือน เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ระหว่างปี 2557-2563 ปริมาณฝนเฉลี ่ย 2,419.5 มม. ตกชุก           
ในเดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม  
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     เขตการปกครอง สามารถแบ่งหน่วยการปกครองและพ้ืนที่ เป็นดังนี้ 
 

 
ลำดับ 

 
อำเภอ 

เขตการปกครอง จำนวน 
ประชากร 

พื้นที ่ สัดส่วน 
ประชากร/พื้นที ่ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

1. เมืองสตูล 12 71 4 10 115,687 881.01 131.31 
2. ละง ู 6 61 1 6 73,484 324.00 226.80 
3. ทุ่งหว้า 5 35 1 5 24,347 272.63 89.30 
4. ควนกาหลง 3 32 - 3 35,376 396.00 89.33 
5. ควนโดน 4 31 1 4 27,041 199.03 135.86 
6. ท่าแพ 4 31 - 4 29,654 197.25 150.33 
7. มะนัง 2 19 - 2 18,509 312.00 59.32 

รวม 36 280 7 34 324,098 2,581.92 125.53 
 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 
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3. ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 324,098 คน แยกเป็น 

- ประชากรเพศชาย จำนวน 161,303 คน 
- ประชากรเพศหญิง จำนวน 162,795 คน 
- จำนวนครัวเรือน จำนวน 105,903 ครัวเรือน 

 

ตารางแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ/เทศบาล 
 

ลำดับ อำเภอ 
จำนวนประชากร (คน) 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 อำเภอเมืองสตูล  57,299 58,388 115,687 39,466 
 - สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสตูล 32,447 33,330 65,777 18,364 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองสตูล 11,146 11,998 23,144 10,023 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลคลองขุด 10,554 9,815 20,369 9,086 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง 2,016 2,023 4,039 997 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลฉลุง 1,136 1,222 2,358 996 
2 อำเภอละงู 36,467 37,017 73,484 23,703 
 - สำนักทะเบียนอำเภอละงู 34,087 34,388 68,475 20,869 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลกำแพง 2,380 2,629 5,009 2,834 
3 อำเภอทุ่งหว้า 12,180 12,167 24,347  7,880 
 - สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งหว้า 10,594 10,514 21,108 6,649 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 1,586 1,653 3,239 1,231 
4 อำเภอควนกาหลง 17,754 17,622 35,376 11,917 
5 อำเภอควนโดน 13,427 13,614 27,041 7,902 
 - สำนักทะเบียนอำเภอควนโดน 10,720 10,895 21,615 5,977 
 - สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลควนโดน 2,707 2,719 5,426 1,925 
6 อำเภอท่าแพ 14,703 14,951 29,654 8,716 
7 อำเภอมะนัง 9,473 9,036 18,509 6,319 

รวม 161,303 162,795 324,098 105,903 
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4. ระบบบริการพื้นฐาน 
    การคมนาคมขนส่ง 

   1) ทางบก 
           ทางรถยนต์ 

        จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัด ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน ทางหลวงที่อยู่พื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีทางหลวงแผ่นดิน
ที่สำคัญ ได้แก่ 

  1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยัง
จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม ที่สี่แยก
คูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร 
         2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูล      
กับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู        
อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

        2) ทางราง 
         สตูลไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
หรือกรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำทางเข้า
จังหวัดสตูล ระยะทาง 98 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานี  
รถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซ่ี เข้าสู่จังหวัดสตูล 

        3) การคมนาคมขนส่งทางน้ำ 
          ความยาวชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล 144.8 กิโลเมตร มีคลองสายหลัก 6 สาย ความยาวรวม 
277.55 กิโลเมตร มีเกาะในทะเลจำนวน 105 เกาะ เกาะที ่มีผู ้คนมาถิ ่นฐานอาศัยอยู ่ จำนวน 9 เกาะ            
การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ไปยังประเทศมาเลเซียทางทะเล 
          จังหวัดสตูลมีท่าเรือจำนวน 2 ท่าเรือ ดังนี้ 

1) ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ใน ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เป็นท่าที่สามารถ
เดินทางไปเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยเรือเฟอรี่ มีเรือออกจากท่าเรือทุกวัน (ปัจจุบันมีการปิดต่อเนื่อง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) 

2) ท่าเรือปากบารา อยู่ห่างจากอำเภอละงู ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู 
ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู เป็นท่าเรือที ่อยู ่ใกล้เกาะตะรุเตามากที่สุด ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร            
และใกล้ท่าเรือเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา บริเวณท่าเรือปากบารายังมี
บริษัทเอกชนนำเที่ยวและบริการเรือของบริษัทเอกชนไปยังเกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ 
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4) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 
                   ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่สามารถเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ
จังหวัดตรัง ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอ
หาดใหญ่ เข้าจังหวัดสตูล อีกประมาณ 98 กิโลเมตร  
 เส้นทางที่ 2 กรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อด้วยรถประจำทาง รถตู้ หรือรถแท็กซี ่จากในเมืองสู่      
จังหวัดสตูล ประมาณ 150 กิโลเมตร 
 

5. ระบบเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง       

เป็นหลัก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 36.7 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่งและ      
การขายปลีกฯ มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า มีสัดส่วนร้อยละ 10.0 และ     
สาขาอื่น ๆ ร้อยละ 40.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสตูล (GPP AT CURRENT MARGET PRICES) 
ปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 31,215 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP)        
คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ (GRP) และมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มจังหวัด     
อันดามัน สำหรับอัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัดสตูล หดตัวร้อยละ -0.8 ปรับตัวดีขึ ้นจากที่หดตัว          
ร้อยละ -5.5 ในปีที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 2561 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี เท่ากับ 107,505 บาท 
เป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นลำดับที่ 8 ของภาคใต้ และลำดับที่ 39 ของประเทศ โดยมีมูลค่า
น้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 5,827 บาท 
 

6. การทอ่งเที่ยว 
  จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดหนึ ่งที ่มีแหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล และ            

มีโบราณสถาน มีแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ดังนั้น  การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ยังคงมี      
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตลาดหลักเป็นชาวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่นิยมเดินทาง    
ไปเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของจังหวัดสตูล พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ฝั่งทะเล และ       
มีเส้นทางเชื ่อมโยงภาคพื้นดินกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชีย           
ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเชื่อมโยงประเทศอาเซียนตอนล่าง มีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที ่ดี            
ที ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มได้ ความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งนิเวศทางทะเลและนิเวศป่าเขา  ทำให้       
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีหลากหลายประเภท ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและศาสนา, แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน, และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีทุนทาง      
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จึงมีทิศทางเป็นเมืองท่องเที่ยว    
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เชิงนิเวศน์ เป็นลักษณะท่องเที ่ยววิถีช ีว ิตชุมชน ทั ้งด้านทางบกและทางทะเล จากสรุปข้อมูลจำนวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ประจำปี 2557-2562 พบว่า มีแนวโน้มของจำนวน     
และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน สัดส่วนนักท่องเที่ยวเป็นชาวไทยร้อยละ 90 ชาวต่างประเทศ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลง ในยุควิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) จังหวัดควรมีมาตรการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา เน้นหลักความสะอาด ปลอดภัย ไร้โรค ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว      
ทำให้ธรรมชาติมีการฟื ้นตัว มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น โดยศักยภาพด้านแหล่งท่องเที ่ยวที ่สำคัญ 
ประกอบด้วย อุทยานและหมู่เกาะ และอุทยานธรณี ที่มีจำนวนมากครอบคลุมร้อยละ 40 ของจังหวัด ปี 2561 
ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ (UNESCO) เป็นอุทยานธรณีระดับโลก 
 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 ข้อมูลด้านศาสนา 

    - วัด     จำนวน     43 แห่ง 
     - ที่พักสงฆ์    จำนวน     29 แห่ง 

    - มัสยิด      จำนวน   238 แห่ง    
    - โบสถ์คริสต์     จำนวน      3 แห่ง    
    - ศาลเจ้า      จำนวน      3 แห่ง   
    - ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   จำนวน      3 ศูนย์  
    - ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา)  จำนวน  208 ศูนย์ 

 

ตารางแสดงจำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ 
 

ศาสนา ชาย  (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ร้อยละ 
พุทธ 37,090 37,388 74,478 22.98 

อิสลาม 123,471 124,462 247,933 76.50 
อ่ืนๆ 839 846 1,685 0.52 
รวม 161,400 162,696 324,096 100 

 
5. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมายหลัก 
และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
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 5.1 วิสัยทัศน์ 
  “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่” 
 

 5.2 พันธกิจ 
  1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกให้มีคุณภาพยั่งยืน 
  2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้รองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน 
การจราจร การขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
  4. ส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุนให ้ประชาชนม ีส ่วนร ่วมในการร ักษาความสะอาด  จ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจน      
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 
  5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยการมี    
ส่วนร่วมของประชาชน 
  6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความสุข พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
  7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  

 5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
 

 5.4 เป้าหมายหลัก 
  1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 5.5 กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  
          มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 



 
 

 

32 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน

และท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน 
1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ  การป้องกัน     

และบรรเทาอุบัติภัย 
1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวให้เป็นที ่ร ู ้จักอย่างกว้างขวางทั ้งในและต่ างประเทศ          

ด้วยการใช้สื่อที่หลากหลาย 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี  รวมถึงการเพ่ิม

มูลค่าให้กับการบริการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

    มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช      

พ้ืนถิ่น 
2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู ่แบรนด์ท้องถิ่น 

(Brand Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยง
ตลาดสู่การท่องเที่ยว 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื ่อเพิ ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร        
อย่างยั่งยืน 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และระบบวิศวกรรมจราจร        

ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเข่ือนกั้นตลิ่งริมแม่น้ำและทะเล 
3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย         

ทั้งทางบกและทางน้ำ 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้          

ให้เป็นไปตามผัง 
3.5 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ            
สิ่งปฏิกูล และการบำบัดนำ้เสีย 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ     
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรมทาง

ศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข  
มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
6.1 ส่งเสริม สับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั ้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา         

ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้  ความสามารถด้านภาษา          
ด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6.2 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ       

และผู้ด้อยโอกาส 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ         

รักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง 
6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น  และส่งเสริม

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
มีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ี่สำหรับจัดกิจกรรมและบริการสาธารณะ        

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
ของบุคลากร 

7.4 ส ่งเสร ิม  สนับสน ุนประชาธ ิปไตย  ความเสมอภาค  ความสมานฉ ันท์ และสร ้าง            
ความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง 
 
6. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเพื ่อรองรับภารกิจตาม        
อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยมีการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

 1. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
1.1 ฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานสารบรรณกลาง งานธุรการ        

งานจัดส่งไปรษณีย์กลาง 3) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัดฯ 4) งานโอน/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ อบจ. ของสำนักปลัดฯ 5) งานรัฐพิธี ราชพิธี 6) งานรับรอง 7) งานถ่ายโอน 8) งาน
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงานอื่น  ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 9) งานป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และงานอื ่น ๆ ที ่มีลักษณะเดียวกัน 10) งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 11) งานควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ 12) งานจัดทำ
แผนพัฒนา อบจ. งานเพิ ่มเติม/เปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนา อบจ. ของสำนักปลัดฯ 13) งานจัดซื ้อจัดจ้าง          
งานควบคุมการเบิกจ่ายงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ 
14) งานควบคุม กำกับดูแลและบำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ  
15) งานบริการใช้ห้องประชุม อบจ. 16) งานอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดขอบของสำนักปลัดฯ 17) งาน
รักษาความสะอาดสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดขอบของสำนักปลัดฯ 18) งานเวรยามของเจ้าหน้าที่      
ในการรักษาความปลอดภัยสถานที ่ราชการ  19) งานรักษาความปลอดภัยสถานที ่ราชการที ่อย ู ่ ใน               
ความรับผิดชอบของสำนักปลัดฯ 20) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21) งานเทศกิจ 22) งานกิจการ
ขนส่ง 23) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 24) งานราชการที่มิได้กำหนดให้       
เป็นหน้าที่ของกองสำนัก หรือส่วนราชการใดใน อบจ. เป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใน อบจ. ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของ อบจ. 25) งาน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.2 ฝ่ายนิติการ ได้แก่ 1) งานนิติการ 2) งานการพาณิชย์ 3) งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรม 4) งานการเลือกตั้ง 5) งานออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 6) งานดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิด    
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ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ (ประเภททุจริตทางการเงินหรือทรัพย์สิน, ประเภทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ, ประเภทคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือหรือทรัพย์สินสูญหาย, อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้, อุบัติเหตุ)    
7) งานเกี่ยวกับการรับเรื ่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน 8) งานให้คำปรึกษาแก่ผู ้บริหารและส่วนราชการ       
ของ อบจ. เกี่ยวกับข้อกฎหมาย 9) งานบริการข้อมูล ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 10) งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

1.3 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) งานวิเทศสัมพันธ์         
3) งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 4) งานสนับสนุน ส่งเสริมและจัดทำสื่อ     
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5) งานสนับสนุน ส่งเสริม ควบคุมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และงานจัด
นิทรรศการการเผยแพร่ผลงาน (แถลงข่าว) 6) งานควบคุม ดูแล การอนุญาตให้บริการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูลพิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 7) งานจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 
8) งานจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 9) งานสนับสนุน ส่งเสริมโครงการ หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 10) งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 11) งานสำรวจ พัฒนาและประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 12) งานบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบจ.สตูล       
13) งานบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย 14) งานบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว (OTOP) 
15) งานบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา 16) งานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยว      
17) งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 18) งานดูแลและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว (บ่อน้ำพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย, ท่าเทียบเรือปากบารา, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว (OTOP),    
อ่ืน ๆ) 19) งานสถิติ ข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 20) งานบริการข้อมูล ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
21) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 2. สำนักงานเลขานุการ อบจ. 
        สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 

       2.1 ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ไดแก่ 1) งานเลขานุการของคณะผู้บริหาร อบจ. 2) งาน         
การจัดทำระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุมของคณะผู้บริหาร 
และบุคลากร อบจ. 3) งานประสานการประชุมของคณะผู้บริหาร อบจ. 4) งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม         
ของคณะผู้บริหาร อบจ. และประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 5) งานประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร-ท้องถิ่น) 6) งาน
ระเบียบการทะเบียนประวัติของคณะผู้บริหาร อบจ. 7) งานบัตรประจำตัวของคณะผู้บริหาร อบจ. 8) งานสิทธิ
สวัสดิการของคณะผู้บริหาร อบจ. 9) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ        
ของคณะผู้บริหาร อบจ. 10) งานธุรการ งานสารบรรณ 11) งานการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของ        
คณะผู้บริหาร อบจ. 12) งานการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร อบจ. 13) งานสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และงานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ภาคใต้)  14) งาน
จัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรม 15) งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องของคณะผู้บริหาร อบจ. 16) 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 17) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
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         2.2 ฝ่ายกิจการสภา ได้แก่ 1) งานเลขานุการของสภา อบจ. 2) งานเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
สภา อบจ. 3) งานเกี่ยวกับการรับญัตติ และกระทู้ถามของสภา อบจ. 4) งานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  5) งานการจัดทำ
ระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม สรุปรายงานการประชุมและแจ้งมติการประชุมของ      
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  6) งาน          
การติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา อบจ. และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7) งาน
ระเบียบการทะเบียนประวัติของสมาชิกสภา อบจ. 8) งานบัตรประจำตัวของสมาชิกสภา อบจ. 9) งานสิทธิ
สวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ. 10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณของ
สมาชิกสภา อบจ. 11) งานธุรการ งานสารบรรณ 12) งานการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมของสมาชิก
สภา อบจ. 13) งานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรม 14) งานช่วยเหลืองานข้อสอบถามของสมาชิกสภา อบจ. 
15) งานถ่ายทอด เผยแพร่ ข้อมูลประชุมสภา อบจ. 16) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ        
ทางวิชาการ 17) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

     2.3 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1) งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ ่น 2) งานประสานหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชน 3) งาน
โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
เครือข่ายภาคประชาชน 4) งานสวัสดิการบุคลากรในสำนักงานเลขาฯ 5) งานการประชุม สัมมนา และ          
การฝึกอบรมของบุคลากรในสำนักงานเลขาฯ 6) งานจัดทำแผนงานของสำนักงานเลขาฯ 7) งานจัดทำ
งบประมาณของสำนักงานเลขาฯ 8) งานเกี่ยวกับการประเมินของสำนักงานเลขาฯ 9) งานเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของสำนักงานเลขาฯ 10) งานธุรการ งานสารบรรณ 11) งานควบคุม ดูแล 
บำรุงรักษาซ่อมแซม การใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเลขาฯ 12) งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของสำนักงานเลขาฯ 13) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการเบิกจ่าย       
ของสำนักงานเลขาฯ 14) งานจัดหาและจัดทำแผนจัดหาพัสดุของสำนักงานเลขาฯ 15) งานจัดซื้อจัดจ้าง          
ในโครงการ/กิจกรรม 16) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 17) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. กองคลัง 
        สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 

       3.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง ได้แก่ 1) งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 2) งานการรับเงินภาษีต่าง ๆ 3) งานการตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาที ่ได้รับ
มอบหมาย 4) งานบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ 5) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ       
นอกงบประมาณ 6) งานเกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร     
7) งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 8) งานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 9) งานในระบบ 
GFMIS เช่น การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง 10) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
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ทางวิชาการด้านการคลัง 11) งานตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจ 12) งานการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศเพื ่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. (ระบบ BBLAO) 13) งานเกี ่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนขององค์กร 14) งานเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในกองคลัง 15) งานเกี่ยวกับการออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 16) งานเกี่ยวกับการประกันสังคมของพนักงาน 17) งานเกี่ยวกับการกัน
เงินเบิกตัดปี และขยายเวลาเบิกตัดปี 18) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

3.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้แก่ 1) งานเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 2) งานเกี่ยวกับนำส่ง
เงินและการฝากเงิน 3) งานเกี ่ยวกับการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  4) งานเก็บรักษาฎีกาที่           
เบิกจ่ายเงินแล้ว 5) งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 6) งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีทุกประเภท     
7) งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท 8) งานทำงบทดลองประจำเดือน และประจำปี 9) งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชการด้านการเงิน การบัญชี  10) งานเกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์และการรายงานให้แก่หน่วยงานตามระเบียบฯ และหน่วยงานที่ร้องขอ 11) งานเกี่ยวกับเช็ค เช่น 
การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเช็ค 12) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 13) งานธุรการกอง 14) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 15) งานรวบรวมใบสำคัญรับเงินเช้าประกอบ
ฎีกา 16) งานทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินสะสมและเงินรายได้ 17) งานรับและนำส่งเงินสะสม 18) งานตอบข้อ
ซักถามและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจ 19) งานการตรวจฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาที่ ได้รับมอบหมาย 
20) งานจัดทำ ช่วยจัดทำเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 21) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ        
ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับการเงินและบัญชี 22) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

3.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้แก่ 1) งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนา
รายได้ 2) งานข้อมูลสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการรายงานผล 3) งานพัฒนารายได้      
และเร่งรัดจัดเก็บรายได้ 4) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อสัญญาผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) งานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 6) งาน
เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น LPA, ITA เป็นต้น 7) งานตรวจสอบแบบรายการยื่นชำระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 8) งานจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  9) งานจัดทำ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรม น้ำมัน และยาสูบ 10) งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้        
ทุกประเภท 11) งานศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ
รายได้ทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 12) งานตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจ  
13) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 14) งานการตรวจฎีกา
และเอกสารประกอบฎีกาที่ได้รับมอบหมาย 15) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
ด้านการจัดเก็บรายได ้16) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 4. กองช่าง 
                  สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
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4.1 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ได้แก่ 1) งานสำรวจ 2) งานออกแบบและเขียนแบบ 3) งาน
ประมาณราคา 4) งานจัดทำราคากลาง 5) งานแผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ 6) งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม
ต่าง ๆ 7) งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 8) งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน 
คลอง แหล่งน้ำ 9) งานตรวจสอบการก่อสร้าง 10) งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย 11) งาน        
ผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 12) งานธุรการ งานสารบรรณ 13) งานควบคุมการก่อสร้าง         
และปรับปรุง (กรณีจ้างเหมา) 14) งานพัฒนา/ดูแลแหล่งน้ำ 15) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 16) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

4.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ได้แก่ 1) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 2) งานจัดทำ
แผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี 3) งานบำรุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน และทางระบายน้ำ      
4) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 5) งานประมาณราคา และ
จัดทำราคากลาง 6) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

4.3 ฝ่ายเครื่องจักรกล ได้แก่ 1) งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
2) งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 3) งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล    
และยานพาหนะ 4) งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล 5) งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา 
การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน เชื้อเพลิง 6) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ            
ทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 7) งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8) งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

4.4 ฝ่ายสาธารณูปโภค ได้แก่ 1) งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร 
2) งานเกี่ยวกับการประปาและสุขาภิบาล 3) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 4) งานรักษาความสะอาดทางเดินและ         
ที่สาธารณะ 5) งานสาธารณูปโภค 6) งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร สิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบ 7) งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ 8) งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
9) งานประมาณราคา และจัดทำราคากลาง 10) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

5. กองสาธารณสุข 
         สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 

5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้แก่ 1) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำ
แผนงานด้านสาธารณสุข 2) งานบริหารสาธารณสุข 3) งานส่งเสริมสุขภาพ 4) งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 5) งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 6) งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด 7) งาน
เวชปฏิบัติครอบครัว 8) งานหลักประกันสุขภาพ 9) งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ 10) งาน
สุขาภิบาลในชุมชนและสถานประกอบการ 11) งานคุ้มครองผู้บริโภค 12) งานให้บริการด้านสาธารณสุข        
13) งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 14) งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 15) งานกฎหมายสาธารณสุข      
16) งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู ้สุงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  17) งาน
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บริหารงานทั่วไปและงานธุรการ 18) งานพัดสุ ครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายของกอง 19) งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 20) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

5.2 กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
2) งานกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 3) งานการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ      
ด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4) งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม       
5) งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 6) งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้าง
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 7) งานวางแผนและดำเนินงานด้านควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8) งานเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 9) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 10) งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 11) งาน
บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 12) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 13) งานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

5.3 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ 1) งานการแพทย์ฉุกเฉิน 2) งานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 3) งานวิชาการทางการแพทย์ 4) งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 5) งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 6) งานรักษาพยาบาล 7) งานแพทย์แผนไทย 8) งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 9) งาน
กายภาพและอาชีวบำบัด 10) งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย 11) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ       
ให้คำแนะนำทางวิชาการ 12) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
        สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 

6.1 ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แก่ 1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 2) งานยุทธศาสตร์
ของ อปท. 3) งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ. 4) งานแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา อบจ. 5) งานจัดทำ
แผนการดำเนินงาน อบจ. 6) งานแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนดำเนินงานของ อบจ. 7) งานส่งเสริม        
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 8) งานการจัดทำประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.     
9) งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 10) งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในเขตจังหวัด 11) งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. 12) งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. 13) งาน
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื ่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ ่น (E-Plan) 14) งานจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย 15) งานอื ่น ๆ            
ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

6.2 ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน ได้แก่ 1) งานงบประมาณ 2) งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
งบประมาณ การสถิติ การรายงานต่าง ๆ ด้านงบประมาณ 3) งานเกี ่ยวกับการโอนงบประมาณ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 4) งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของ อบจ. 5) งานเกี่ยวกับโครงการ    
เงินอุดหนุนที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น 6) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม      
7) งานระบบบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) 8) งานจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย 9) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
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6.3 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ 1) งานบริการและเผยแพร่ว ิชาการ 2) งาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั ้งภายในและภายนอก 3) งานตรวจสอบกิจกรรม ของ อบจ. เพื ่อวางแผน           
การประชาสัมพันธ์ 4) งานประสานงานสื่อมวลชน 5) งานสถิติข้อมูล 6) งานสารสนเทศ 7) งานจัดทำข้อมูล
เพื่อการพัฒนา 8) งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อบจ. 9) งานพัฒนาเว็บไซต์ของ อบจ. 
และเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ 10) งานควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11) งานวิเคราะห์
ออกแบบเขียนชุดคำสั ่งและพัฒนาระบบงานประยุกต์  12) งานเสนอข้อมูลและประสานคณะกรรมการ         
การบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด 13) งานบริการ    
ซ่อมบำรุง รักษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นของ อบจ. 14) งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(INFO) 15) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  16) งานจัดทำแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 17) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. 18) งานจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามที่
ได้รับมอบหมาย 19) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

6.4 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ได้แก่ 1) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน    
และโครงการ 2) งานติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน 3) งานติดตามและประเมินโครงการกองทุน
ฟื ้นฟูจังหวัดสตูล 4) งานติดตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรายไตรมาส 5) งานการประเมินผล             
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบจ. (Dloc)          
6) งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 7) งานจัดทำรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
อบจ.สตูล ประจำปี 8) งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. 9) งานจัดทำโครงการ/
กิจกรรม ตามท่ีได้รับมอบหมาย 10) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 

 7. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
 7.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา ได้แก่ 1) งานบริหารการศึกษาโรงเรียนถ่ายโอน 2) งานพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น 
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  3) งานบริหารวิชาการ     
ด้านการศึกษา 4) งานโรงเรียน 5) งานกิจการนักเรียน 6) งานการศึกษาปฐมวัย 7) งานขยายโอกาส           
ทางการศึกษา 8) งานเครือข่ายทางการศึกษา 9) งานศึกษานิเทศก์ 10) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร 11) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 12) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13) งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 14) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย        
 7.2 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 2) งาน
ห้องสมุด 3) งานพิพิธภัณฑ์ 4) งานการศาสนา 5) งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) งาน
กีฬาและนันทนาการ 7) งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน 8) งานส่งเสริมสวัสดิการ     
สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 9) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 10) งาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
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 8. กองสวัสดิการสังคม   
        สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
 8.1 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ได้แก่ 1) งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการ
สังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ 2) งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการ
สังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  3) งานส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 4) งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 5) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน     
คนพิการทางร่างกายและสมอง 6) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย    
7) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย 8) งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว  9) งานด้านจิตวิทยา 10) งาน
บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 11) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

 8.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ 1) งานพัฒนาชุมชน (การบริหารจัดการชุมชนและ
เครือข่าย, การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรประชาชน, การส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมขององค์กร) 2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน (การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, 
การจัดทำแผนการส่งเสริมอาชีพประชาชน ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง การหัตถกรรม อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมในเขตจังหวัด, การส่งเสริมสนับสนุนการอาชีพของประชาชนและครัวเรือน, การฝึกอบรม        
และพัฒนาแรงงานท้องถิ่น, การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ) 3) งานบริการข้อมูล สถิติ 
ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 4) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
         สามารถนำเสนอรายละเอียดอำนาจหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ ดังนี้ 
       1) งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2) งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การเงิน การบัญชี 3) งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน 4) งาน
ตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  5) งานตรวจสอบ ติดตามและ         
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และเป้าหมาย          
ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 6) งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ 7) งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วย         
รับตรวจ 8) งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 9) งานธุรการ งานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน 10) 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน แก่หน่วยรับตรวจ            
และผู้เกี่ยวข้อง 11) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. กองพัสดุและทรัพย์สิน 
          สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
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 10.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ ได้แก่ 1) งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ  ครุภัณฑ์ วัสดุ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีของ อบจ. 2) งานดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุและทรัพย์สิน    
3) งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ 4) งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย 
สัญญาจ้าง 5) งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน  6) งานควบคุม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 7) งานเกี ่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ 8) งานจัดทำฎีกา            
เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ 9) งานประชาสัมพันธ์การดำเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 10) งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของ
หน่วยตรวจสอบ 11) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 12) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
และได้รับมอบหมาย 

10.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก่ 1) งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทของ อบจ. 2) งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ 3) งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 4) งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินของ อบจ. 5) งานจัดทำงบทรัพย์สิน 6) งานควบคุมตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 7) งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม 8) งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ 9) งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 10) งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท 11) งานจดทะเบียนและต่อทะเบียน
รถยนต์ส่วนกลาง 12) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย 
 

11. กองการเจ้าหน้าที่ 
          สามารถนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
     11.1 กลุ ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั ้ง ได้แก่ 1) งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง           
2) งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 3) งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุง
การกำหนดตำแหน่ง 4) งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน 
การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน 5) งานบรรจุและแต่งตั้ง 6) งานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 7) งาน
การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 8) งานคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 9) งานคัดเลือกลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น        
10) งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู 11) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
เข้าสู่ตำแหน่งครู 12) งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติและข้อมูลอัตรากำลัง 
ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 13) งานระบบ
สารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 14) งานตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษาของข้าราชการ อบจ. 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 15) งานสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานจ้าง 16) งานการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง 17) งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ        
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18) งานจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 19) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 
20) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 11.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 1) งานแผนพัฒนาบุคลากร 2) งานฝึกอบรม    
และพัฒนาบุคลากร 3) งานติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 4) งานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 5) งานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน 6) งานปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 7) งานการลาทุก
ประเภท 8) งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 9) งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน      
10) งานเกษียณอายุราชการ 11) งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ     
12) งานรับรองเวลาราชการทวีคูณ 13) งานออกหนังสือรับรองบุคคล 14) งานการอนุญาตเดินทางไปราชการ
15) งานรับนักศึกษาฝึกงาน 16) งานประโยชน์ตอนแทนอื่น 17) งานเลขานุการ ก.จ.จ. 18) งานบริหาร        
งานทั่วไปและงานธุรการ 19) งานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ิมเติม แผนดำเนินการ การควบคุม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานของกอง 20) งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และการขอเบิก
จ่ายเงินของกอง 21) งานเสนอบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ อบจ. 22) งานจัดทำบันทึกข้อตกลง        
การปฏิบัติราชการ 23) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ 24) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย 
 11.3 กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ 1) งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 2) งานการทำสำนวนไต่สวน สำนวนการสอบสวนทางวินัย 3) งานตรวจสอบ
หรือการสืบสวน การสอบสวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวินัย  4) งานการพิจารณา และตรวจสอบ         
คำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง 5) งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 6) งานการให้พ้น
จากราชการ 7) งานออกคำสั่งลงโทษทางวินัย หรือทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 8) งานคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 9) งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์  10) งาน
ประมวลจริยธรรม 11) งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 12) งานคณะกรรมการประมวลจริยธรรม 
13) งานทะเบียนประวัติของผู้ถูกดำเนินการทางวินัย 14) งานดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 15) งานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตตามตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล 16) งาน 
พ.ร.บ. ล้างมลทิน 17) งานส่งเสริม สนับสนุน แนวทางป้องกันการทำผิดวินัยของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 18) งานการหารือข้อราชการ ตอบข้อหารือ และ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารงานบุคคล 19) งานการจัดทำประกาศ ก.จ.จ.จังหวัดสตูล เกี ่ยวกับ          
การบริหารงานบุคคล 20) งานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั ่งการเกี ่ยวกับงานวินัยและ
เสริมสร้างคุณธรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 21) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ       
22) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

 
บทนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบประเมินความสำเร็จ และแบบบันทึกข้อมูล 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาครัง้นี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 

1. ประชากร 
  ได้แก่ ประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล จำนวน 324,098 คน ซึ่งอาศัยอยู่ภายใต้จำนวนครัวเรือน 105,903 ครัวเรือน (ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล, 
2564 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563) 

 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
  ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาและมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดสตูล โดยการกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์กำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างตามแนวทาง           
ของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระบุไว้ว่าเมื่อประชากรมีขนาดกลาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็น   
ถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร (10,000-1,000,000)       
จะเท่ากบั 664 ตัวอย่าง 

 

  เมื ่อพิจารณาจากจำนวนประชากรและจำนวนครัวเร ือนของการศึกษาในครั ้งนี้  พบว่า           
เมื่อขนาดประชากรมีขนาดกลาง ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงโอกาส 95% ที่ค่าสถิติของตัวอย่าง
สามารถเป็นตัวแทนพารามิเตอร์ของประชากร (10,000-1,000,000) จะเท่ากับ 664 ตัวอย่าง ดังนั้น           
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 664 ตัวอย่าง 

  

ดังนั้น ผู้วิจัยดำเนินการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 664 ชุด โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือก
ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนในแต่ละอำเภอแบบเท่ากัน  ตามสัดส่วน      
เขตการปกครองระดับตำบล รวมทั้งหมด 36 ตำบล ในแต่ละอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ รวมกลุ่มตัวอย่าง          
ตำบลละ 19 ตัวอย่าง 
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ฉะนั้น กลุ่มตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจำนวน 684 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่แตกต่างหรือมีความคลาดเคลื่อนจากหลักความสัมพันธ์ระหว่างขนาดประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง      
ที่ความเชื่อม่ันของ Krejcie and Morgan (1970) มากนัก 

 

โดยการคัดเล ือกตัวอย่างในการศึกษาครั ้งนี ้ ใช ้ว ิธ ีการสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน         
(Multi-Stage Random Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling)  
โดยจำแนกออกเป็น 7 กลุ่ม ตามเขตอำเภอในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีจำนวน

ทั้งหมด 7 อำเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของการศึกษามีความครอบคลุมอยู่ทั ่วทั้งพื ้นที่            
ในทุกอำเภอ 

 

2. สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยผู้วิจัยจะเจาะจงเลือกตัวอย่างในระดับตำบลของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ โดยคัดเลือก     

ทุกตำบลที่ตั้งอยู่ในทุกอำเภอในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ทั้งนี้ เนื่องจากทุกตำบล     
ต้องมีโอกาสและมีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับการเป็นตัวแทนของการศึกษา 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการกำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละตำบลนั้น 
เนื่องจากผู้วิจัยเลือกตัวอย่างในระดับตำบลของแต่ละอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ โดยคัดเลือกทุกตำบลที่ตั้งอยู่ใน      
ทุกอำเภอ ในพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลทั้งหมด เพื่อมุ่งให้ทุกตำบลมีโอกาสและ           
มีสิทธิเท่าเทียมกันสำหรับการเป็นตัวแทนของการศึกษา และได้ตัวอย่างที ่เกิดการกระจายอยู ่ทั ่วพื้นที่       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผู ้ว ิจัยจึงกำหนดสัดส่วนของกลุ ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละตำบล           
แบบเท่ากัน ทั้งนี ้เนื่องจากเป็นการศึกษาแบบกระจายอยู่ในทุกตำบลทั้งหมดอยู่แล้ว 
 

ฉะนั้น เมื่อกำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระดับบุคคลในแต่ละตำบลแล้ว สามารถสรุปจำนวน
ตัวอย่างจำแนกตามตำบลที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปจำนวนตัวอย่างจำแนกตามตำบลที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ 

ลำดับที่      ชื่อตำบล  จำนวนตัวอย่าง 
ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล (70 หมู่บ้าน) 

1 เกตรี  19 
2 เกาะสาหร่าย  19 
3 เจ๊ะบิลัง  19 
4 คลองขุด  19 
5 ควนโพธิ์  19 
6   ควนขัน  19 
7 ฉลุง  19 
8 ตันหยงโป  19 
9 ตำมะลัง  19 
10 บ้านควน  19 
11 ปูย ู  19 
12 พิมาน  19 

ตำบลในพื้นที่อำเภอควนโดน (31 หมู่บ้าน) 
13 ควนโดน  19 
14 ควนสตอ  19 
15 ย่านซื่อ  19 
16 วังประจัน  19 

ตำบลในพื้นที่อำเภอควนกาหลง (32 หมู่บ้าน) 
17 ควนกาหลง  19 
18 ทุ่งนุ้ย  19 
19 อุใดเจริญ  19 

ตำบลในพื้นที่อำเภอมะนัง (19 หมู่บ้าน) 
20 นิคมพัฒนา  19 
21 ปาล์มพัฒนา  19 
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ตาราง 1 สรุปจำนวนตัวอย่างจำแนกตามตำบลที่ใช้สำหรับการวิจัยครั้งนี้ (ต่อ) 

ลำดับที่      ชื่อตำบล    จำนวนตัวอย่าง 
ตำบลในพื้นที่อำเภอท่าแพ (31 หมู่บ้าน) 

22 แป-ระ  19 
23 ท่าเรือ  19 
24 ท่าแพ  19 
25 สาคร  19 

ตำบลในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า (35 หมู่บ้าน) 
26  ขอนคลาน  19 
27 ทุ่งบุหลัง  19 
28 ทุ่งหว้า  19 
29 นาทอน  19 
30 ป่าแก่บ่อหิน  19 

ตำบลในพื้นที่อำเภอละงู (61 หมู่บ้าน) 
31 เขาขาว  19 
32 แหลมสน  19 
33 กำแพง  19 
34 น้ำผุด  19 
35 ปากน้ำ  19 
36 ละงู  19 
 รวม  684 ตัวอย่าง 

 
3. การคัดเลือกตัวอย่างของแต่ละตำบลทั้ง 36 ตำบล ใน 7 อำเภอ ใช้การเลือกตัวอย่าง

แบบมีระบบ (systematic sampling) 
 

โดยการเก็บข้อมูลตัวอย่างระดับบุคคลตามครัวเรือนของแต่ละตำบล จะมุ ่งเน้นกระจาย
ตัวอย่างให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในแต่ละตำบล โดยหมู่บ้านใดเก็บมากกว่า 1 ตัวอย่าง จะดำเนินการเก็บ     
แบบเว้นบ้านเลขท่ี เพ่ือให้เป็นตัวแทนของการศึกษาที่มีการกระจายทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้านนั้นๆ 

 

อย่างไรก็ตาม เมื ่อถึงบ้านเลขที่ที ่เป็นตัวอย่างแล้วนั ้น ผู ้ว ิจัยจะพิจารณาความสามารถ           
ของผู้ตอบแบบสอบถามว่าสามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ หากพิจารณาแล้วไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เช่น เป็นคนชรา 
คนพิการ คนป่วย เป็นต้น หรือบ้านเลขที่นั้นๆ ไม่มีผู ้อาศัยอยู่ ไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกจะให้ข้อมูลหรือ       
ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยก็จะดำเนินการใช้บ้านเลขท่ีถัดไปเป็นตัวแทนของการศึกษาแทน 
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2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 

1. แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ    
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ   
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน, ความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น          
ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล , ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด   
ของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา , ความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ            
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) ประกอบด้วย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
- ความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง    
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ทั้ง 7 ด้าน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
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เกณฑ์การแปลผล 
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร     

ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการแปลผลในลักษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดให้มีค่าน้ำหนักคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับความพึงพอใจ         คะแนน 
         มากที่สุด        มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 5 คะแนน 
           มาก        มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 4 คะแนน 
        ปานกลาง       มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 3 คะแนน 
           น้อย   มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 2 คะแนน 
        น้อยที่สุด       มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 1 คะแนน 

  ไม่ทราบ/ไม่สามารถประเมินได้ มีค่าความพึงพอใจ เท่ากับ 0 คะแนน 
 

ส่วนการจัดกลุ่มระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล           
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จะนำคะแนนที ่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ ่ม  โดยคำนวณจากฐานของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละข้อในระดับคะแนน 5-1 เท่านั้น ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อในระดับคะแนน 0 
จะไม่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพ่ือแปรผลระดับความพึงพอใจ 

ดังนั้น การประเมินในครั้งนี้ แบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ในลักษณะการแบ่งแบบช่วง
ที่เท่ากัน (Equal Interval) ซึ่งมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

                ช่วงคะแนน    ระดับความพึงพอใจ 
         คะแนนเฉลี่ย     4.21 – 5.00    มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมากที่สุด 
         คะแนนเฉลี่ย     3.41 – 4.20    มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับมาก 
         คะแนนเฉลี่ย     2.61 – 3.40    มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับปานกลาง 
         คะแนนเฉลี่ย     1.81 – 2.60    มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับน้อย 
         คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.80    มีความพึงพอใจ   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

2. แบบประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยใช้สอบถามหรือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล เกี ่ยวกับจำนวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ          
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยพิจารณาจากจำนวนของ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
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2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนกับการดำเนินการจริง            
โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) 

 

3. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์      
การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เป็นแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี ่ยวข้องหรือเป็นผู ้รับผิดชอบกับการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู ้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วย
แบบสอบถาม โดยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อมคณะผู้ช่วยวิจัยกับกลุ ่มตัวอย่างที ่เป็นตัวแทน         
ในแต่ละตำบลและหมู่บ้าน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบการพูดคุยตามแนวคำถามในแบบสอบถาม และผู้วิจัย
พร้อมคณะผู้ช่วยวิจัยจดประเด็นให้ เพื่อเก็บข้อมูลทันที จากนั้น นำแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของคำตอบ และลงรหัสข้อมูลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื ่อการประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน        
จังหวัดสตูล จากแบบประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ      
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, แนวทาง
และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองที่เก่ียวข้องหรือเป็นผู้รับผิดชอบกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง และแบบบันทึกข้อมูล 
    ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์  (SPSS- Statistical Package for Social 

Sciences) โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ 
    - ความถี ่(Frequency) 
    - ร้อยละ (Percentage) 
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    - ค่าเฉลี่ย (Mean) 
    - ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    สำหรับประเด็นคำถามปลายเปิดที่ให้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง       

ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อจัดเรียงหมวดหมู่ความเหมือนและความแตกต่างของ      
ความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังกล่าว ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือนำเสนอข้อมูลโดยสรุปในประเด็นต่าง ๆ 
 

2. การวิเคราะห์แบบประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์          
การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

    ใช ้เกณฑ์ประเมินระดับความสำเร ็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ซึ่งมีเกณฑ์        
การประเมินเพ่ือวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ดังนี้ (กมล ส่งวัฒนา และ สุพจน์ โกวิทยา, 2556) 

 

    อยู่ในระดับร้อยละ 60 ลงมา        เท่ากับ  มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ 
    อยู่ในระดับร้อยละ 61-80          เท่ากับ  มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
    อยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึ้นไป        เท่ากับ  มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง 
 

ทั ้งนี ้ การประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ในส่วนนี้            
จะพิจารณาจากจำนวนของดำเนินการตามตัวชี ้ว ัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที ่ได้กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง        
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทที่ 4 
ผลการสำรวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง     
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับบทที่ 4 นี้ สามารถจำแนกข้อมูล
ผลการสำรวจ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ส่วนที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา อาชีพ 

รายได้ต่อเดือน เขตพื้นที่อำเภอที่อยู่อาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด และช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 

ตาราง 2 ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่(N = 684) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 301 44.0 
หญิง 383 56.0 

อายุ 
ต่ำกว่า 30 ปี 68 9.9 
31-40 ปี 144 21.1 
41-50 ปี 199 29.1 
51-60 ปี 171 25.0 
61 ปี ขึน้ไป 102 14.9 
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ตาราง 2 ค่าความถ่ีและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่(N = 684) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 60 8.8 
มัธยมศึกษาตอนต้น 117 17.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า 177 25.9 
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 76 11.1 
ปริญญาตรี 192 28.1 
สูงกว่าปริญญาตรี 21 3.0 
อ่ืนๆ ได้แก่ ไม่ได้เข้าระบบการศึกษา 41 6.0 

ศาสนา 
พุทธ 211 30.8 
อิสลาม 473 69.2 
คริสต์ 0 0.0 

อาชีพ 
รับราชการ 76 11.1 
รัฐวิสาหกิจ 21 3.1 
พนักงานบริษัท 7 1.0 
รับจ้างทั่วไป 165 24.1 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 237 34.6 
นักศึกษา 28 4.1 
อ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรกร (86) 

                       เกษียณอายุราชการ (27) 
                       ว่างงาน (37) 

150 21.9 

รายได้ต่อเดือน 
ไม่เกิน 10,000 บาท 103 15.1 
10,001-20,000 บาท 321 46.9 
20,001-30,000 บาท 110 16.1 
30,001-40,000 บาท 88 12.9 
มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 27 3.9 
ไม่มีรายได ้ 35 5.1 
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ตาราง 2 ค่าความถี่และร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี ่(N = 684) ร้อยละ 
เขตพื้นที่อำเภอที่อยู่อาศัย 

อำเภอเมืองสตูล 228 33.3 
อำเภอควนโดน 76 11.1 
อำเภอควนกาหลง 57 8.3 
อำเภอมะนัง 38 5.6 
อำเภอท่าแพ  76 11.1 
อำเภอทุ่งหว้า 95 13.9 
อำเภอละงู 114 16.7 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด 
น้อยกว่า 1 ปี 0 0.0 
1-5 ปี 40 5.8 
6-10 ปี 54 7.9 
11-15 ปี 48 7.0 
16-20 ปี    102 14.9 
20 ปี ขึ้นไป 440 64.3 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
วิทยุท้องถิ่น 265 38.7 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 135 19.7 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 60 8.8 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 217 31.7 
ช่องทางสื่อออนไลน์ Social Media  
เช่น Line, Facebook, Website,  
YouTube, Tiktok 

323 47.2 

จากญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน 260 38.0 
อ่ืนๆ ได้แก่  
ผู้นำชุมชน (45) 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ (72) 
รถประชาสัมพันธ์ (11) 
ทราบจากได้ยินผู้อ่ืนพูดกันในสถานที่ต่างๆ (68) 

196 28.7 
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 จากตาราง 2 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 684 คน พบว่า 
 

 เพศ กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถามในครั ้งน ี ้ส ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 383 คน               
คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา เป็นเพศชาย จำนวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 ตามลำดับ 
 

 อายุ กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถามในครั ้งนี ้ส ่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จำนวน 199 คน              
คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมาคือ มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีอายุ 31-40 ปี 
จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 มีอายุ 61 ปี ขึ ้นไป จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และ               
มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ตามลำดับ 
 

 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถามในครั ้งนี ้ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือ
เทียบเท่า จำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.1 มีการศึกษาอยู ่ในระดับอนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1           
ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อื่นๆ ได้แก่ ไม่ได้เข้าระบบการศึกษา จำนวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลำดับ 
 

 ศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 473 คน    
คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ตามลำดับ 
 

 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ รับจ้างทั ่วไป จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1        
อื่นๆ ได้แก่ เกษตรกร, เกษียณอายุราชการ, ว่างงาน) จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 รับราชการ     
จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 นักศึกษา จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.1 และพนักงานบริษัท จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลำดับ 
 

 รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  10,001-
20,000 บาท จำนวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 16.1 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.1 มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ไม่มีรายได้ จำนวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.1 และมากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามลำดับ 
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 เขตพื้นที่อำเภอที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน เขต      
อำเภอเมืองสตูล จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ อยู่ในเขตอำเภอละงู จำนวน 114 คน     
คิดเป็นร้อยละ 16.7 อยู่ในเขตอำเภอทุ่งหว้า จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 อยู่ในเขตอำเภอควนโดน 
และเขตอำเภอท่าแพ จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 อยู่ในเขตอำเภอควนกาหลง จำนวน 57 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 8.3 และอยู่ในเขตอำเภอมะนัง จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลำดับ 
 

 ระยะเวลาที ่อาศัยอยู ่ในพื้นที ่จังหวัด  กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถามในครั ้งนี ้ส่วนใหญ่               
มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในพื ้นที ่จังหวัด เป็นระยะเวลา 20 ปี ขึ ้นไป จำนวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 
รองลงมาคือ 16-20 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ระยะเวลา 6-10 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 7.9 ระยะเวลา 11-15 ปี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และระยะเวลา 1-5 ปี จำนวน 40 คน     
คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลำดับ 
 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ส่วนใหญ่รับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 
Social Media เช่น Line, Facebook, Website, YouTube, Tiktok จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
รองลงมาคือ วิทยุท้องถิ ่น จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 จากญาติพี ่น้อง เพื ่อนร่วมงาน จำนวน        
260 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 อื ่นๆ ได้แก่           
ผู ้นำชุมชน, เจ้าหน้าที ่หน่วยงานรัฐ,  รถประชาสัมพันธ์, ทราบจากได้ยินผู ้อื ่นพูดกันในสถานที ่ต ่างๆ            
จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง 
เดือนกันยายน ปี 2565) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และความพึงพอใจต่อผลงาน / โครงการ 
/ กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ในภาพรวมและรายด้าน ดังรายละเอียดในตาราง 3 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ในภาพรวม
และรายด้าน) 
 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

MEAN 
 

SD 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. การดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3.96 0.657 มาก 
2. การดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ    
ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 

3.95 0.796 มาก 

3. การดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 

3.83 0.705 มาก 

4. การดำเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม
น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3.83 0.749 มาก 

5. การดำเนินงานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.97 0.753 มาก 

6. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน 
สังคมสงบสุข 

3.80 0.755 มาก 

7. การดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 3.75 0.787 มาก 
8. ผลงาน/โครงการ/ก ิจกรรมเด ่น ท ี ่ ให ้บร ิการประชาชนของ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

3.87 0.615 มาก 

รวม 3.95 0.512 มาก 

  
 



 
 

 

58 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมอยู่ใน      
ระดับมาก (MEAN = 3.95) และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ          
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (MEAN = 3.97) การดำเนินงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
(MEAN = 3.96) การดำเนินงานด้านสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  
(MEAN = 3.95) ผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(MEAN = 3.87) การดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานได้มาตรฐานและเชื ่อมโยงอย่างทั ่วถึง            
(MEAN = 3.83) การดำเนินงานด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั ่งยืน  
(MEAN = 3.83) การดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีว ิตประชาชนให้เกิดความยั ่งย ืน  สังคมสงบสุข          
(MEAN = 3.80) และ การดำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล (MEAN = 3.75) ตามลำดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

59 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 4 
 

ตาราง 4 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ         
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การพัฒนา ปรับปรุงสถานท่ี
ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้มมีาตรฐาน 

81 
(11.8) 

411 
(60.1) 

89 
(13.0) 

28 
(4.1) 

0 
(0.0) 

75 
(11.0) 

3.89 
(0.673) 

มาก 
N = 609 

2. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการอุทยานธรณี
โลกอย่างยั่งยืน 

115 
(16.8) 

377 
(55.1) 

89 
(13.0) 

21 
(3.1) 

0 
(0.0) 

82 
(12.0) 

3.97 
(0.692) 

มาก 
N = 602 

3. การพ ัฒนาบ ุคลากรด ้านการ
ท่องเที ่ยวให้ม ีความรู ้และทักษะ     
ในการให้บริการ การป้องกันและ
บรรเทาอุบัติภัย 

94 
(13.7) 

385 
(56.3) 

109 
(15.9) 

20 
(2.9) 

7 
(1.0) 

69 
(10.1) 

3.88 
(0.740) 

มาก 
N = 615 

4. การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวางทั้งใน
และต่างประเทศด้วยการใช้ส ื ่อที่
หลากหลาย 

128 
(18.7) 

358 
(52.3) 

123 
(18.0) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

40 
(5.8) 

3.89 
(0.806) 

มาก 
N = 644 

5. การส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุนให ้มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ตลอดทั ้งปี รวมถึงการเพิ ่มมูลค่า
ให้กับการบริการท่องเที่ยว 

154 
(22.5) 

338 
(49.4) 

103 
(15.1) 

34 
(5.0) 

7 
(1.0) 

48 
(7.0) 

3.94 
(0.845) 

มาก 
N = 636 

 

รวม 
3.96 

(0.657) 

 

มาก 

 



 
 

 

60 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนา             
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.96) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง  
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาการท่องเที ่ยว           
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน 
(MEAN = 3.97) การส่งเสริม สนับสนุนให้มีก ิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่หลากหลายตลอดทั ้งปี  รวมถึง               
การเพิ ่มมูลค่าให้กับการบริการท่องเที ่ยว (MEAN = 3.94) การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที ่ยว และ           
สิ ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน (MEAN = 3.89) การประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวให้เป็นที ่รู ้จัก          
อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้สื่อที่หลากหลาย (MEAN = 3.89) และการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (MEAN = 3.88) 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

61 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 5 
 

ตาราง 5 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
และส่งเสริมการปลูกพืชพื้นถิ่น 

131 
(19.2) 

257 
(37.6) 

118 
(17.3) 

21 
(3.1) 

7 
(1.0) 

150 
(21.9) 

3.91 
(0.857) 

มาก 
N = 534 

2. การพ ัฒนาศ ักยภาพการผลิต
ส ิ นค ้ าทางการ เกษตร  ประมง        
ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand 
Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุม่
เพื ่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
มูลค่าเพิ่ม และการเชื ่อมโยงตลาด    
สู่การท่องเที่ยว 

130 
(19.0) 

299 
(43.7) 

90 
(13.2) 

28 
(4.1) 

14 
(2.0) 

123 
(18.0) 

3.90 
(0.898) 

มาก 
N = 561 

3. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย 
เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มศ ั กยภาพ  และสร ้ า ง       
ความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 

137 
(20.0) 

292 
(42.7) 

91 
(13.3) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

129 
(18.9) 

3.94 
(0.851) 

มาก 
N = 555 

4. ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม  ส น ั บ ส นุ น              
การประกอบอาชีพเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

122 
(17.8) 

315 
(46.1) 

96 
(14.0) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

116 
(17.0) 

3.91 
(0.828) 

มาก 
N = 568 

 

รวม 
3.95 

(0.796) 

 

มาก 

 
 
 
 



 
 

 

62 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสร้าง          
ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคงอย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.95) และ        
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง     
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคงอย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน        
การวิจัยเพื ่อเพิ ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั ่งยืน  (MEAN = 3.94) การส่งเสริม 
สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (MEAN = 3.91) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชพื้นถิ่น (MEAN = 3.91) และการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น (Brand Satun) โดยการส่งเสริม
การรวมกลุ ่มเพื ่อการแปรร ูป  ลดต้นทุน สร ้างม ูลค่าเพิ ่ม และการเช ื ่อมโยงตลาดสู ่การท่องเที ่ยว              
(MEAN = 3.90) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

63 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดในตาราง 6 
 

ตาราง 6 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา
ถนน สะพาน รางระบายน้ำ และ
ระบบวิศวกรรมจราจรให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 

82 
(12.0) 

360 
(52.6) 

137 
(20.0) 

14 
(2.0) 

7 
(1.0) 

84 
(12.3) 

3.83 
(0.731) 

มาก 
N = 600 

2. การจัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษา
สถานีขนส่งหรือที ่พักผู ้โดยสารที่
สะดวกและปลอดภัย ทั้งทางบกและ
ทางน้ำ 

104 
(15.2) 

311 
(45.5) 

151 
(22.1) 

35 
(5.1) 

14 
(2.0) 

69 
(10.1) 

3.74 
(0.884) 

มาก 
N = 615 

3. การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่ง
น้ำเพื ่ออ ุปโภค บร ิโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ 

109 
(15.9) 

314 
(45.9) 

150 
(21.9) 

35 
(5.1) 

0 
(0.0) 

76 
(11.1) 

3.82 
(0.790) 

มาก 
N = 608 

4. ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า 
สารสนเทศและการสื ่อสารอย่าง
ทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ   

117 
(17.1) 

298 
(43.6) 

144 
(21.1) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

90 
(13.0) 

3.82 
(0.839) 

มาก 
N = 594 

 

รวม 
3.83 

(0.705) 

 

มาก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

64 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน        
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.83) และเมื่อพิจารณา    
เป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง      
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        
ได้มาตรฐานและเชื ่อมโยงอย่างทั ่วถึง อยู ่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และระบบวิศวกรรมจราจรให้มีความเชื ่อมโยงระหว่างท้องถิ่น      
(MEAN = 3.83) การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
(MEAN = 3.82) การพัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการส ื ่อสารอย่างทั ่วถึง  และเมืองอัจฉร ิยะ          
(MEAN = 3.82) และการจัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย 
ทั้งทางบกและทางน้ำ (MEAN = 3.74) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

65 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 7 
 

ตาราง 7 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การอนุร ักษ์  ฟ ื ้นฟู  และสร ้าง 
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

79 
(11.5) 

345 
(50.4) 

128 
(18.7) 

70 
(10.2) 

0 
(0.0) 

62 
(9.1) 

3.70 
(0.832) 

มาก 
N = 622 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จ ัดการขยะ ขยะอ ันตราย ขยะ
อินทรีย์ ขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และ
การบำบัดน้ำเสีย 

120 
(17.5) 

332 
(48.5) 

121 
(17.7) 

42 
(6.1) 

0 
(0.0) 

69 
(10.1) 

3.86 
(0.804) 

มาก 
N = 615 

3. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการเฝ ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

121 
(17.7) 

303 
(44.3) 

135 
(19.7) 

49 
(7.2) 

0 
(0.0) 

76 
(11.1) 

3.82 
(0.843) 

มาก 
N = 608 

 

รวม 
3.83 

(0.749) 

 

มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

66 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน        
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมสู ่ส ังคมน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน  อยู ่ในระดับมาก (MEAN = 3.83) และ            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง   
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
และสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน       
การบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย (MEAN = 3.86) 
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (MEAN = 3.82) และการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และสร้างความมั ่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MEAN = 3.70) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

67 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565)  
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตาราง 8 
 

ตาราง 8 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น 
โดยการมีส ่วนร่วมของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

143 
(20.9) 

328 
(48.0) 

116 
(17.0) 

28 
(4.1) 

14 
(2.0) 

55 
(8.0) 

3.89 
(0.882) 

มาก 
N = 629 

2. การส ่งเสริม สนับสนุนการจัด
ก ิจกรรมทางศ ิลปะ  ว ัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 

189 
(27.6) 

289 
(42.3) 

116 
(17.0) 

21 
(3.1) 

14 
(2.0) 

55 
(8.0) 

3.98 
(0.905) 

มาก 
N = 629 

3. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้
เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิต        
ของประชาชน 

165 
(24.1) 

300 
(43.9) 

116 
(17.0) 

14 
(2.0) 

7 
(1.0) 

82 
(12.0) 

4.00 
(0.816) 

มาก 
N = 602 

4. การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
แหล่งประวัต ิศาสตร์  ว ัฒนธรรม      
วิถีชีวิตให้ยั่งยืน 

133 
(19.4) 

337 
(49.3) 

137 
(20.0) 

28 
(4.1) 

0 
(0.0) 

49 
(7.2) 

3.91 
(0.770) 

มาก 
N = 635 

 

รวม 
3.97 

(0.753) 

 

มาก 

 
 
 
 
 



 
 

 

68 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น อยู ่ในระดับมาก (MEAN = 3.97) และเมื ่อพิจารณา         
เป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล          
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม      
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ ่น อยู ่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน     
กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (MEAN = 4.00) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี    
อันดีของท้องถิ ่น (MEAN = 3.98) การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต         
ให้ยั ่งยืน (MEAN = 3.91) และการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื ้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น                
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (MEAN = 3.89) 
ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

69 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565)  
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข ดังรายละเอียดในตาราง 9 

 
 

ตาราง 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทั ้ งในระบบ 
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจน
พ ัฒนาประชาชน ให ้ ม ี ค วามรู้  
ความสามารถด ้ านภาษา  ด ้ าน
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

61 
(8.9) 

354 
(51.8) 

123 
(18.0) 

42 
(6.1) 

14 
(2.0) 

90 
(13.2) 

3.68 
(0.840) 

มาก 
N = 594 

2. การพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

94 
(13.7) 

321 
(46.9) 

124 
(18.1) 

21 
(3.1) 

14 
(2.0) 

110 
(16.1) 

3.80 
(0.841) 

มาก 
N = 574 

3. การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

86 
(12.6) 

365 
(53.4) 

116 
(17.0) 

35 
(5.1) 

21 
(3.1) 

61 
(8.9) 

3.74 
(0.886) 

มาก 
N = 623 

4. การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน
โ ร ค  ก า ร ค ว บ ค ุ ม โ ร ค  แ ล ะ              
การสาธารณสุข 

120 
(17.5) 

324 
(47.4) 

150 
(21.9) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

55 
(8.0) 

3.83 
(0.824) 

มาก 
N = 629 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

74 
(10.8) 

302 
(44.2) 

200 
(29.2) 

34 
(5.0) 

14 
(2.0) 

60 
(8.8) 

3.62 
(0.847) 

มาก 
N = 624 

6. การส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธ ิภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  และร ักษา   
ความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง 

116 
(17.0) 

321 
(46.9) 

130 
(19.0) 

49 
(7.2) 

7 
(1.0) 

61 
(8.9) 

3.79 
(0.875) 

มาก 
N = 623 



 
 

 

70 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 9 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข (ต่อ) 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
7. การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา 
อ ุปกรณ์ก ีฬาและสวนสาธารณะ      
ให้ได้มาตรฐาน 

128 
(18.7) 

329 
(48.1) 

124 
(18.1) 

21 
(3.1) 

21 
(3.1) 

61 
(8.9) 

3.84 
(0.904) 

มาก 
N = 623 

8. การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
และนันทนาการให้ม ีความรู ้และ
ทักษะที่สูงขึ ้น และส่งเสริมการจัด
ก ิจกรรมการแข ่งข ันก ีฬาอย ่ าง
ต่อเนื่อง 

114 
(16.7) 

308 
(45.0) 

138 
(20.2) 

63 
(9.2) 

7 
(1.0) 

54 
(7.9) 

3.73 
(0.910) 

มาก 
N = 630 

 

รวม 
3.80 

(0.755) 

 

มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

71 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.80) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล        
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง   
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน          
ให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา 
อุปกรณ์กีฬาและสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน (MEAN = 3.84) การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค        
การควบคุมโรค การสาธารณสุข (MEAN = 3.83) การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน            
ในการพัฒนาท้องถิ ่น (MEAN = 3.80) การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและ       
บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง (MEAN = 3.79) การส่งเสริม สนับสนุน     
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการ และผู ้ด ้อยโอกาส (MEAN = 3.74)            
การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น  และส่งเสริมการจัดกิจกรรม      
การแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื ่อง (MEAN = 3.73) การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษา            
ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน      
(MEAN = 3.68) และการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (MEAN = 3.62)  ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

72 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล ดังรายละเอียดในตาราง 10 

 

ตาราง 10 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แ ผ น พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ภ า ย ใ ต้
ก ร ะ บ วน ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

102 
(14.9) 

200 
(29.2) 

168 
(24.6) 

35 
(5.1) 

14 
(2.0) 

165 
(24.1) 

3.66 
(0.958) 

มาก 
N = 519 

2. ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม  ส น ั บ ส นุ น
ประชาธ ิปไตย ความเสมอภาค   
ความสมานฉันท์ และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

121 
(17.7) 

248 
(36.3) 

156 
(22.8) 

42 
(6.1) 

0 
(0.0) 

117 
(17.1) 

3.79 
(0.861) 

มาก 
N = 567 

3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของท้องถิ ่นหลากหลายช่องทาง
อย่างทั่วถึง 

67 
(9.8) 

334 
(48.8) 

150 
(21.9) 

28 
(4.1) 

7 
(1.0) 

98 
(14.3) 

3.73 
(0.772) 

มาก 
N = 586 

 

รวม 
3.75 

(0.787) 

 

มาก 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

73 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.75) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

 

ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล             
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง   
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการบริหารจัดการองค์กร          
อย่างมีธรรมาธิบาล อยู ่ในระดับมาก จำนวนทั ้ง 3 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย              
ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ (MEAN = 3.79) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทาง
อย่างทั่วถึง (MEAN = 3.73) และการวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (MEAN = 3.66) ตามลำดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

74 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียด
ในตาราง 11 
ตาราง 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1. โครงการจ ัดก ิจกรรมส ่งเสริม     
การท ่องเท ี ่ยวจ ังหว ัดสต ูล  เช่น 
เทศกาลอาหารทะเล ว ิ ่งส ันหลัง
มังกร (ตันหยงโป) 

89 
(13.0) 

374 
(54.7) 

117 
(17.1) 

21 
(3.1) 

0 
(0.0) 

83 
(12.1) 

3.88 
(0.685) 

มาก 
N = 601 

2. โครงการสตูลจีโอปาร์ค Fossil 
Festival 

100 
(14.6) 

323 
(47.2) 

146 
(21.3) 

21 
(3.1) 

7 
(1.0) 

87 
(12.7) 

3.82 
(0.791) 

มาก 
N = 597 

3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

81 
(11.8) 

348 
(50.9) 

165 
(24.1) 

21 
(3.1) 

7 
(1.0) 

62 
(9.1) 

3.76 
(0.760) 

มาก 
N = 622 

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กิจกรรมมาแลต๊ะ กระดิ่ง
นางฟ้าบานที่บ้านวังนาใน, Satun 
Fruit Fest ผลไม ้ช ุมชนของด ีถิ่น
สตูล” 

81 
(11.8) 

309 
(45.2) 

151 
(22.1) 

28 
(4.1) 

0 
(0.0) 

115 
(16.8) 

3.78 
(0.746) 

มาก 
N = 569 

5. ก ิ จ ก ร รมฝ ึ กอบรมด ้ านการ
ช ่วยเหล ือและช ่วยช ีว ิตทางน้ ำ         
ท ี ่ม ีกระแสน้ำเช ี ่ยวและน้ำท่วม
เบื้องต้น 

101 
(14.8) 

247 
(36.1) 

187 
(27.3) 

21 
(3.1) 

0 
(0.0) 

128 
(18.7) 

3.77 
(0.786) 

มาก 
N = 556 

6. ก ิจกรรมจ ัดการแข ่งข ันก ีฬา
ผู้สูงอาย ุจังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1 

101 
(14.8) 

246 
(36.0) 

145 
(21.2) 

20 
(2.9) 

7 
(1.0) 

165 
(24.1) 

3.80 
(0.843) 

มาก 
N = 519 

7. โครงการ อบจ.พบประชาชน      
จ ัดก ิจกรรมท ี ่ อน ุบาลท ุ ่ งหว ้า , 
โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (ฉลุง) 

67 
(9.8) 

308 
(45.0) 

90 
(13.2) 

34 
(5.0) 

7 
(1.0) 

178 
(26.0) 

3.78 
(0.810) 

มาก 
N = 506 

8. โครงการแข่งขันว่าวประเพณี 96 
(14.0) 

343 
(50.1) 

141 
(20.6) 

14 
(2.0) 

7 
(1.0) 

83 
(12.1) 

3.84 
(0.754) 

มาก 
N = 601 



 
 

 

75 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 11 ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ        
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ        พ.ศ. 2565 ด้านผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล (ต่อ) 

 
การดำเนินงาน 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

 
ไม่ทราบ 

 

MEAN 
(SD) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 120 

(17.5) 
344 

(50.3) 
109 

(15.9) 
21 

(3.1) 
7 

(1.0) 
83 

(12.1) 
3.91 

(0.787) 
มาก 

N = 601 
10. โ คร งการต ิ ดต ั ้ ง ร าวจ ั บ ให้
ผู ้ส ูงอายุและคนพิการเพื่ออำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวัน 

73 
(10.7) 

352 
(51.5) 

110 
(16.1) 

21 
(3.1) 

7 
(1.0) 

121 
(17.7) 

3.82 
(0.745) 

มาก 
N = 563 

11. โครงการส ่ ง เสร ิมการเร ียน        
การสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
(กิจกรรมพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาระดับชาติ O-net) 

96 
(14.0) 

258 
(37.7) 

125 
(18.3) 

21 
(3.1) 

7 
(1.0) 

177 
(25.9) 

3.82 
(0.833) 

มาก 
N = 507 

12. โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ถ น น            
สาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร-
บ้านผัง 41 

45 
(6.6) 

246 
(36.0) 

131 
(19.2) 

14 
(2.0) 

7 
(1.0) 

241 
(35.2) 

3.70 
(0.758) 

มาก 
N = 443 

13. โครงการปร ับปร ุงถนนสาย 
สต .ถ .1 -0052  หม ู ่ ที่  4  ตำบล        
คลองขุด-บ้านโคกพะยอม ตำบล
พิมาน (เทศบาลเมืองสตูล) 

41 
(6.0) 

238 
(34.8) 

131 
(19.2) 

14 
(2.0) 

0 
(0.0) 

260 
(38.0) 

3.72 
(0.679) 

มาก 
N = 424 

14. โครงการปร ับปร ุงถนนสาย 
สต.ถ.1-0046 บ้านเกาะใหญ่-บ้าน
นาปริก 

74 
(10.8) 

218 
(31.9) 

125 
(18.3) 

14 
(2.0) 

0 
(0.0) 

253 
(37.0) 

3.82 
(0.748) 

มาก 
N = 431 

15. โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นในพื้นที่
สาธารณสถาน/พื้นที่บริจาค 31 บ่อ 
เพื่อประชาชนใช้ร่วมกัน และพื้นที่
เกาะ 14 บ่อ, โครงการคลองสวยน้ำ
ใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, 
ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพ
น้ำ เช่น คลองดุสน-มำบัง, คลอง    
ละง,ู คลองท่าแพ 

73 
(10.7) 

291 
(42.5) 

159 
(23.2) 

14 
(2.0) 

14 
(2.0) 

133 
(19.4) 

3.72 
(0.820) 

มาก 
N = 551 

 

รวม 
3.87 

(0.615) 

 

มาก 



 
 

 

76 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากตาราง 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านผลงาน/โครงการ/
กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อยู่ในระดับมาก (MEAN = 3.87)      
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านผลงาน/โครงการ/
กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อยู่ในระดับมาก จำนวนทั้ง 15 ข้อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

77 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ      
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

ผลการประเมินระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับ
ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยพิจารณาจากจำนวนของ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนกับการดำเนินการจริง 
โดยพิจารณาตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     
ผลการศึกษาดังรายละเอียดในตาราง 12 
 

ตาราง 12 จำนวน ร้อยละ และระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 
แหล่ง 1 1 100% สูง 

2. จำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่อง-         
เที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน 

กิจกรรม 1 3 เกิน 
100% 

สูง 

3. จำนวนก ิจกรรมพ ัฒนาบ ุคลากรด ้าน       
การท่องเที่ยว 

กิจกรรม 1 4 เกิน 
100% 

สูง 

4. จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

ช่องทาง 5 9 เกิน 
100% 

สูง 

5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยว        
ที่จัดขึ้นในช่วงป ี

กิจกรรม 10 10 100% สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างย่ังยืน 
1. จำนวนกลุ ่มเกษตรที ่ได ้ร ับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต 
กลุ่ม 1 1 100% สูง 

2. จำนวนกลุ่มเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม กลุ่ม 2 2 100% สูง 
3. จำนวนกลุ ่มเกษตรกรที ่นำผลงานวิจัย     

ด้านการเกษตรไปดำเนินการต่อยอด 
กลุ่ม 1 0 0% ต่ำ  

(ไม่ได้
ดำเนินการ) 



 
 

 

78 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 12 จำนวน ร้อยละ และระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 

4. จำนวนกลุ่มเกษตรกรทีได้รับการส่งเสริม กลุ่ม 2 3 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
1. ระยะทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- สร้าง/ซ่อมสร้างปีละ 7 กม. 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 50 กม. 

 
กม. 
กม. 

 
 7 กม. 
50 กม. 

 
16.559 
163.383 

 
เกิน 

100% 

 
สูง 

2. จำนวนสถาน ีขนส ่ ง  ท ี ่พ ักผ ู ้ โดยสาร        
หรือท่าเทียบเรือ ที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 2 เกิน 
100% 

สูง 

3. จำนวนครั้งในการมีส่วนร่วมในการจัดทำ 
ปรับปรุงผังเมือง และการบังคับใช้ 

ครั้ง 1 7 เกิน 
100% 

สูง 

4. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง 

แหล่ง 2 14 เกิน 
100% 

สูง 

5. จำนวนไฟจุดเสี่ยง/ไฟส่องสว่าง แห่ง 1 1 100% สูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1. จำนวนก ิจกรรมการอน ุร ักษ ์  ฟ ื ้ นฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 2 3 เกิน 

100% 
สูง 

2. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อันตราย 

เครือข่าย 39 120 เกิน 
100% 

สูง 

3. ปริมาณขยะอันตรายที่ได้รับการกำจัด ตัน 2 17 เกิน 
100% 

สูง 

4. จำนวนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 1 3 เกิน 
100% 

สูง 

 
 
 
 



 
 

 

79 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 12 จำนวน ร้อยละ และระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรม 1 1 100% สูง 

2. จำนวนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

กิจกรรม 3 3 100% สูง 

3. จำนวนกิจกรรมทางศาสนาที ่ได้ร ับการ
สนับสนุนและส่งเสริม 

กิจกรรม 10 12 เกิน 
100% 

สูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสขุ 
1. จำนวนกิจกรรมทางการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม 1 4 เกิน 

100% 
สูง 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net                 
รร.นิคมพัฒนาผัง 6 สูงข้ึน 
(ปีฐาน 2559) 

คะแนน คะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น
ไม่น้อยกว่า 
1 ระดับชั้น 

คะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่า
ปีฐานท้ัง 

2 ระดับชั้น 

0% ต่ำ 

3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีว ิตให ้ก ับเด ็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรม 4 6 เกิน 
100% 

สูง 

4. จ ำ น ว น ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ้ อ ง ก ั น โ ร ค              
การควบคุมโรคและการสาธารณสุข 

กิจกรรม 3 3 100% สูง 

5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรม 2 2 100% สูง 

6. จ ำ น วน ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

กิจกรรม 1 2 เกิน
100% 

สูง 

7. จำนวนสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
และสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา 

แห่ง 1 2 เกิน
100% 

สูง 

8. พ ั ฒน า บ ุ ค ล าก รท า งก า รก ี ฬ าและ
นันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 5 7 เกิน
100% 

สูง 



 
 

 

80 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 12 จำนวน ร้อยละ และระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

 

 
ที ่

 
ตัวชี้วัด 

 
หน่วยนับ 

 
เป้าหมาย 

 
ดำเนินการ 

 
% 

ระดับ
ความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมที่เกณฑ์กำหนดให้เข้ามามี
ส ่วนร ่วมในกระบวนการวางแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 60 96.15 เกิน 
100% 

สูง 

2. ร ้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 100.00 เกิน 
100% 

สูง 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
ค ุณธรรมจร ิยธรรมและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 92.00 เกิน 
100% 

สูง 

4. จำนวนก ิจกรรมท ี ่ส ่ ง เสร ิมสน ับสนุน
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความ
สมานฉันท์ 

กิจกรรม 1 2 เกิน 
100% 

สูง 

5. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของอบจ. 

ช่องทาง 7 10 เกิน 
100% 

สูง 

 
จากตาราง 12 พบว่า 
การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์          

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดและหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ มีระดับความสำเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
(พิจารณาจากตัวชี้วัดรวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 34 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง จำนวน 32 
ตัวชี้วัด และมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ จำนวน 2 ตัวชี้วัด) 
 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ที่มีระดับความสำเร็จในการดำเนิน
โครงการอยู่ในระดับสูง ในทุกตัวชี้วัด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
(รวมจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง จำนวนทั้ง 5 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  (รวมจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ใน
ระดับสูง จำนวนทั้ง 5 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่       
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อย่างยั่งยืน (รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง จำนวนทั้ง 4 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่
ในระดับสูง จำนวนทั้ง 3 ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล (รวมจำนวน 
5 ตัวชี ้ว ัด มีระดับความสำเร็จอยู ่ในระดับสูง จำนวนทั้ง 5 ตัวชี ้ว ัด) และมีจำนวน 2 ยุทธศาสตร์ ที ่มี           
ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการส่วนใหญ่อยู ่ในระดับสูง แต่มีบางตัวชี ้ว ัดมีระดับความสำเร็จ              
อยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
(รวมจำนวน 4 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง จำนวน 3 ตัวชี้วัด และมีระดับความสำเร็จอยู่ใน
ระดับต่ำ จำนวน 1 ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคม      
สงบสุข (รวมจำนวน 8 ตัวชี้วัด มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง จำนวน 7 ตัวชี้วัด และมีระดับความสำเร็จ
อยู่ในระดับต่ำ จำนวน 1 ตัวชี้วัด) 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ         

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ    
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน 
สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการ
ประชาชน (ในมุมมองของประชาชน) ส่วนที่ 2 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน       
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์         
การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน (ในมุมมองของประชาชน) 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์          
การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน (ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที ่1 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน (ในมุมมองของประชาชน) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 13 
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ตาราง 13 ค่าความถ่ีของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ท่าเทียบเรือปากบารา ยังมีจุดที่ยังไม่สะอาด และไม่เป็นระเบียบ  6 
2. ขาดการโฆษณาการท่องเที่ยวในเมือง ส่วนใหญ่เน้นเที่ยวเกาะ 3 
3. ระยะทางสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่อนข้างห่างไกล ทำให้เดินทางลำบาก  7 
4. สถานที่ท่องเที่ยวบางพ้ืนที่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่เป็นที่รู้จักของคน
ภายนอกจังหวัด 

13 

5. ในพ้ืนที่ท่าแพ เป็นเมืองทางผ่าน ยากท่ีจะสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบการท่องเที่ยว 1 
6. เรือเดินทางไปเกาะต่าง ๆ มีแค่เรือสปีดโบ้ท ทำให้ขาดทางเลือกที่หลากหลาย 4 
7. ขาดการกำหนดจุดสูบบุหรี่ที ่ชัดเจน ส่งผลต่อมลพิษที่ไม่ดี และกระทบผู้อื ่น ตามแหล่ง
ท่องเที่ยว หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท่าเทียบเรือปากบารา 

2 

  
 จากตาราง 13 ความคิดเห ็นของประชาชนเกี ่ยวก ับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อ               
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่ งยืน พบว่า ความคิดเห็นสูงสุด    
ในอันดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวบางพื้นที่ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ไม่เป็นที่รู้จัก     
ของคนภายนอกจังหวัด (ค่าความถ่ี = 13) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการสร้างความเข้มแขง็ภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 14 
 

ตาราง 14 ค่าความถ่ีของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการต่าง ๆ ที่จัด ประชาชนไม่รับรู้การจัดโครงการ 15 
2. พ้ืนที่มีของด ีแต่ขาดการสนับสนุน 6 
3. โครงการที่จัดยังมีน้อยอยู่ และขาดความต่อเนื่อง ครบวงจร 13 
4. การพัฒนา/จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจ ยังไม่
ทั่วถึง หลายพ้ืนที่ยังขาดการช่วยเหลือ 

18 

5. ผลิตภัณฑ์บางอย่างยังขาดความเป็นสมัยใหม่ และขายยาก 4 
6. โครงการพัฒนาอาชีพยังเข้าไม่ถึงในหมู่บ้าน 5 

  

 จากตาราง 14 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคงอย่างยั่งยืน  
พบว่า ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ การพัฒนา/จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
และระบบเศรษฐกิจ ยังไม่ทั่วถึง หลายพื้นท่ียังขาดการช่วยเหลือ (ค่าความถ่ี = 18) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

85 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดในตาราง 15 
 

ตาราง 15 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ห้องน้ำบริเวณท่าเทียบเรือปากบารายังไม่สมบูรณ์ ใช้งานไม่ได้ 7 
2. ถนนหลายเส้นทางยังไม่เรียบร้อย ต้องพัฒนา/ทำให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะตามหมู่บ้าน 10 
3. อยากให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ บริเวณท่าเรือปากบารา หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ 
ให้มาก/ดีกว่านี้ 

16 

4. ขาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและความสว่างในบริเวณชุมชนต่าง ๆ ที่ยังขาดความสว่าง 5 
5. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการดำเนินงานต่าง ๆ 14 
6. ขาดรถโดยสารสาธารณะ การเดินทางต้องใช้/มีรถส่วนตัวเป็นหลัก 9 

 
 จากตาราง 15 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  พบว่า       
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ อยากให้พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานต่าง ๆ บริเวณท่าเรือปากบารา        
หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้มาก/ดีกว่านี้ (ค่าความถ่ี = 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

86 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 16 
 

ตาราง 16 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ขาดระเบียบการควบคุมเรือที่เข้าไปเกาะต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติใต้ท้องทะเล       
ที่ยั่งยืน 

3 

2. ปัญหาขยะที่มีจำนวนมาก ขยะตกค้าง ขาดการส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง 24 
3. การตระหนักรู้/ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันยังมีน้อยมาก 

11 

 
 จากตาราง 16 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า 
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ ปัญหาขยะที่มีจำนวนมาก ขยะตกค้าง ขาดการส่งเสริมการจัดการขยะ
จากต้นทาง (ค่าความถ่ี = 24) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

87 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์          
ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตาราง 17 
 

ตาราง 17 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ขาดพื้นที่แสดงความสามารถของตัวเองของเยาวชนที่สะท้อนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 

2. โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ควรประชาสัมพันธ์ให้นานและมากกว่านี้ 8 
3. อยากให้มีการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี เพ่ือกระตุ้นการค้าขาย 7 

 
 จากตาราง 17 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ ขาดพื้นที่แสดงความสามารถของตัวเองของเยาวชนที่สะท้อนเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าความถ่ี = 18) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

88 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข ดังรายละเอียดในตาราง 18 
 

ตาราง 18 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ควรกระจายสถานพยาบาลให้ทั่วถึงเพ่ือจะได้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเบื้องต้นให้ดีขึ้น 4 
2. ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ความคิดของเยาวชน 9 
3. มีสัตว์โดยเฉพาะลิงเข้ามาก่อกวนผลผลิตสินค้าเกษตร/และเข้ามาทำลายข้าวของชาวบ้าน 5 
4. สนามกีฬาในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 12 

  
 จากตาราง 18 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ เกิดความยั ่งยืน สังคมสงบสุข พบว่า       
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ สนามกีฬาในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ (ค่าความถ่ี = 12) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

89 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์           
ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล ดังรายละเอียดในตาราง 19 
 

ตาราง 19 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั ่วถึง / ไม่ค่อยรับรู ้ข้อมูลข่าวสารจาก อบจ. เท่าที่ควร /        
บางพ้ืนที่ไม่ทราบข่าวสารเลย / ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

78 

2. ขาดการสำรวจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 9 
  
 จากตาราง 19 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล  พบว่า ความคิดเห็นสูงสุด           
ในอันดับแรก ได้แก่ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง / ไม่ค่อยรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก อบจ. เท่าที่ควร /        
บางพ้ืนที่ไม่ทราบข่าวสารเลย / ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (ค่าความถ่ี = 78) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

90 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน      
ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านผลงาน / 
โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียดในตาราง 20 
 

ตาราง 20 ค่าความถ่ีของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการดำเนินงาน ความถี่ 
1. สถานการณ์โควิด-19 และสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออำนวยในการจัดกิจกรรมหรือดำเนิน
โครงการ 

5 

2. กิจกรรม / งานส่วนใหญ่จัดในพื้นที ่อำเภอเมือง  ทำให้การเดินทางค่อนข้างไกล ขาด          
การกระจายตามอำเภอต่าง ๆ 

13 

3. นักท่องเที่ยวต้องการแผนที่ของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งไม่มีเนื้อหารายละเอียดบอกเส้นทาง       
หรือร้านค้า ร้านอาหารที่ชัดเจน (มีแบบย่อมาก ๆ) 

7 

  
 จากตาราง 20 ความคิดเห็นของประชาชนเกี ่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พบว่า ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ กิจกรรม / งานส่วนใหญ่จัดในพื้นที่อำเภอเมือง ทำให้การ
เดินทางค่อนข้างไกล ขาดการกระจายตามอำเภอต่าง ๆ (ค่าความถ่ี = 13) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

91 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 2 แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชน (ในมุมมองของประชาชน) 
 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา            
การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 21 
 

ตาราง 21 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. จุดทิ้งขยะบริเวณทางด้านข้างป้อมยาม (บริเวณท่าเรือปากบารา) ควรจัดการให้ดีกว่านี้           
มีถังแยกขยะให้ชัดเจน และจัดการขยะไม่ให้ส่งกลิ่น มีจุดที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะเจาะจง และ        
มีมาตรการเด็ดขาดสำหรับคนที่ฝ่าฝืน มีป้ายบอกท่ีชัดเจน 

5 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงภูมิปัญญา 3 
3. จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก และชี้แจงให้คนในพ้ืนที่ทราบ 7 
4. อยากให้มีการจัดงานเพื ่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวอย่างต่อเนื ่อง  เพื ่อให้เกิดบรรยากาศ          
การท่องเที่ยวในจังหวัด (ส่งเสริมการจัดงาน Event) 

28 

5. อยากให้ อบจ. ร่วมมือกับวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        
และทำศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการขาย แพคเกจท่องเที่ยว 

12 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางการท่องเที่ยวและ        
ให้เกิดการบูรณาการมากขึ้น 

6 

 
 จากตาราง 21 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน พบว่า ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก 
ได้แก่ อยากให้มีการจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยว         
ในจังหวัด (ส่งเสริมการจัดงาน Event) (ค่าความถ่ี = 28) 



 
 

 

92 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง 
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง            
ความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 22 
 

ตาราง 22 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. ควรมีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ตามหมู่บ้านด้วย เพื่อที่ประชาชนได้รับรู้     
มากขึ้น 

14 

2. ขยายพ้ืนที่การจัดโครงการ การหาพ้ืนที่สำหรับขายสินค้าให้ทั่วถึงท้ังจังหวัดมากขึ้น 2 
3. จัดงานแสดงบูธสินค้า กระจายหลาย ๆ พ้ืนที่ทั่วทั้งจังหวัด 3 
4. ให้ความรู้ชาวบ้านเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือนำเครื่องจักรขนาดเล็กเข้ามา
ส่งเสริมการผลิต 

8 

5. อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพมากข้ึนในช่วงสถานการณ์ที่กำลังกลับมาดีขึ้น และพัฒนาวิชาชีพ
ให้คนในพ้ืนที่มากขึ้น (อยากให้ส่งเสริมการยกระดับสินค้าเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้) 

16 

6. สร้างความรู้ด้านการขายออนไลน์ให้ชาวบ้านในพื้นที ่เช่น Facebook, TikTok, Line 9 
7. ขุดบ่อน้ำในชุมชน / ทำแหล่งเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง เช่น การทำแก้มลิง 7 
8. ทำการประเมิน/สำรวจการพัฒนาอาชีพ 4 

 
 จากตาราง 22 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั ่นคงอย่างยั ่งยืน  พบว่า          
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพมากขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่กำลังกลับมา       
ดีขึ ้น และพัฒนาวิชาชีพให้คนในพื้นที่มากขึ้น (อยากให้ส่งเสริมการยกระดับสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ชุมชน           
มีรายได)้ (ค่าความถ่ี = 16) 
 

 
 

 



 
 

 

93 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง ดังรายละเอียดในตาราง 23 
 

ตาราง 23 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง  13 
2. ปรับปรุงถนนหนทางให้ครอบคลุม 10 
3. ประสานงาน/พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 19 

 
 จากตาราง 23 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง พบว่า ความคิดเห็นสูงสุด
ในอันดับแรก ได้แก่ ประสานงาน/พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (ค่าความถ่ี = 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

94 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังรายละเอียดในตาราง 24 
 

ตาราง 24 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. อยากให้ อบจ. เข้ามาช่วยประสาน/ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะริมทาง 18 
2. จัดตั้งทีมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (แต่ละชุมชน) 3 
3. มีระเบียบการควบคุมเรือที่เข้าไปเกาะ เพ่ือธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ยั่งยืน 4 
4. จัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง 23 

 
 จากตาราง 24 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน พบว่า ความคิดเห็น
สูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ จัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทาง (ค่าความถ่ี = 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

95 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง     
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายละเอียดในตาราง 25 
 

ตาราง 25 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. หาพื้นที่/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพ้ืนที่แสดงความสามารถของตัวเองมากขึ้น 4 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้เยาวชน / ชาวบ้านได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 
3. จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 6 

 
 จากตาราง 25 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        
ในยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็น
สูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน / ชาวบ้านได้เรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (ค่าความถ่ี = 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

96 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข ดังรายละเอียดในตาราง 26 
 

ตาราง 26 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. ทำความร่วมมือกับตำรวจ ทหาร เพ่ือร่วมสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหายาเสพติด 12 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 6 
3. จัดกิจกรรม/ประสานหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้คนว่างงานอย่างต่อเนื่อง 17 
4. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา โดยสนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 4 

 
 จากตาราง 26 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข พบว่า ความคิดเห็นสูงสุด
ในอันดับแรก ได้แก่ จัดกิจกรรม/ประสานหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้คนว่างงานอย่างต่อเนื่อง  
(ค่าความถ่ี = 17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

97 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล ดังรายละเอียดในตาราง 27 
 

ตาราง 27 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. จัด อบจ.พบประชาชนในท้องที่เป็นประจำและครอบคลุมทุกอำเภอ แบบหมุนเวียน 13 
2. เพิ ่มการประชาสัมพันธ์/ทั ่วถึง ควรมี Line ของ อบจ. เวลามีใครมีปัญหาได้บอกให้เร็ว       
และท่ัวถึง เพ่ิมช่องทาง Line@ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยัง อบจ. 

28 

3. ควรเผยแพร่ผลงานให้เห็นว่าโครงการใดเป็นผลงานของ อบจ. 25 
4. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านให้มากขึ้น เพราะชาวบ้านเข้าใจว่าทุกโครงการเป็น
ของ อบต. เทศบาล  

5 

 
 จากตาราง 27 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ในยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาธิบาล พบว่า ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่     
เพิ่มการประชาสัมพันธ์/ทั่วถึง ควรมี Line ของ อบจ. เวลามีใครมีปัญหาได้บอกให้เร็วและทั่วถึง เพิ่มช่องทาง 
Line@ เพ่ือให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยัง อบจ. (ค่าความถ่ี = 28) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

98 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น       
ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดังรายละเอียดในตาราง 28 
 

ตาราง 28 ค่าความถี่ของความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน    ความถี่ 
1. จัดกิจกรรมที่กระจายในพ้ืนที่จากเมืองไปยังตามอำเภอต่าง ๆ มากขึ้น 25 
2. จัดกิจกรรมในเรื่องของกีฬาผู้สูงอายุ อยากให้มีการส่งเสริมและจัดต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุ   
ไดอ้อกจากบ้านเพื่อทำกิจกรรมสังคม 

7 

3. การจัดงานเทศกาลบ่อย ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 33 
4. มีโครงการหลักด้านการบรรเทาเก่ียวกับปัญหาน้ำท่วม โดยการแก้ปัญหาก่อนฤดูฝนจะมาถึง 4 
5. จัดทำโครงการขุดบ่อน้ำตื ้นในพื ้นที่  เสนอให้ทำคล้าย ๆ แก้มลิง ชาวบ้านจะได้มีน้ำ             
ทำการเกษตรตลอดปี ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ 

13 

 
 จากตาราง 28 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ในด้านผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พบว่า         
ความคิดเห็นสูงสุดในอันดับแรก ได้แก่ การจัดงานเทศกาลบ่อย ๆ เพื ่อช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจในพื ้นที่       
(ค่าความถ่ี = 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

99 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น ที ่ให้บริการ
ประชาชน (ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั ้งแนวทางและข้อเสนอแนะ               
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561-2565)         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น      
ที่ให้บริการประชาชน (ในมุมมองของผู้ปฏิบัติงาน) ดังรายละเอียดในตาราง 29 
 

ตาราง 29 มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะ     
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น               
ที่ให้บริการประชาชน 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.1 การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และ

ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกให ้ม ีมาตรฐาน 
(โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ
ปากบารา) 

- มีข ั ้นตอนยุ ่งยาก เนื ่องจาก 
ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน   
ธนาร ักษ ์ฯ ก ่อนดำเน ินการ       
ทำให ้สามารถดำเน ินการได้
เฉพาะการปรับปรุงเล็กน้อย 

- 

1.2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื ่อการบริหารจัดการ
อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน (โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณี
โลกสตูล) 

- หน่วยงานร ่วมที ่ร ับผิดชอบ
อุทยานธรณีโลกสตูล ติดภารกิจ
การเตรียมรับการประเมินซ้ำ   
ทำให ้การประสานงานและ     
การดำเนินโครงการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- 

1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ความร ู ้และทักษะในการให้บร ิการการ
ป้องกันและบรรเทาอุบ ัต ิภ ัย (โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้

- มีงบประมาณน้อย ส่งผลให้
การดำเนินการไม ่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด 

- 



 
 

 

100 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตาราง 29 มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะ     
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น               
ที่ให้บริการประชาชน 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ทางอุทยานธรณีโลกสตูลผ ่านงานศ ิลป์          
สู่ถิ่นมรดกโลก) 

1.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู ้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยการใช้ส ื ่อที ่หลากหลาย  (โครงการ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค) 

- ติดปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัส Covid-19 ทำให้
การไปจ ัดก ิจกรรมม ีป ัญหา        
จ ึงต ้องม ีการปร ับโครงการ/
กิจกรรมมาดำเนินการในพื้นที่ 

- 

1.5 การส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุนให ้ม ีก ิ จกรรม          
การท่องเที ่ยวที ่หลากหลายตลอดทั ้งปี  
รวมถึงการเพิ ่มม ูลค ่าให ้ก ับการบร ิการ
ท่องเที่ยว (โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ด้านการท่องเที่ยว) 

- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไ ว ร ั ส  Covid-1 9  ท ำ ใ ห ้ ไ ม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดทั้ง
ป ี  ทำ ให ้ดำ เน ินการ เฉพาะ
โครงการที่สามารถดำเนินการได้ 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงยั่งยืน 
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูก
พืชพื้นถิ่น (โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า          
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

- ไม่มีกลุ ่มเป้าหมายที ่ชัดเจน      
ในการแจกกล้าไม้ 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงลึก 
แ ล ะ อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ ถึ ง          
ความคุ้มค่าของการปลูกไม้มีค่า 

2.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการ
เกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น 
( Brand Satun) โ ด ย ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
รวมกลุ่มเพื่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
ม ูลค ่ า เพ ิ ่ม  และการเช ื ่อมโยงตลาดสู่             
การท่องเที่ยว (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กล ุ ่มอาช ีพผลิตภัณฑ์ OTOP ก ิจกรรม:         
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน    
สกัดเย็น, สบู ่เหลว, ตัดเย็บเสื ้อผ้าปาเต๊ะ
สำเร็จรูป, ขนมผูกรัก) 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กล ุ ่มอาช ีพผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผู้ประกอบการยังขาดการบริหาร
จัดการกลุ่มที่ดี ทำให้เมื ่อไม่มี    
ออเดอร์  หร ือม ีป ัญหาเร ื ่อง
เงินทุน วัตถุดิบ กลุ่มจะค่อย ๆ 
ลดกิจกรรมของกลุ ่มลง ทำให้    
หากลุ่มเป้าหมายค่อนข้างยาก 

- พยายามหาหัวข้อที ่สามารถ    
ทำ ให ้ ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ วมการอบรม
นำไปใช ้ได ้จร ิง เพ ื ่อให ้กลุ่ม
สามารถบร ิหารจ ัดการกลุ่ม       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื ่อเพิ่ม
ศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
อย่างย ั ่งย ืน (โครงการสตูลเกษตรแฟร์, 

- โครงการสตูลเกษตรแฟร ์ผลไม้
ตามฤด ูกาลในปีน ี ้ ให ้ผลผลิต
ลดลงจากเดิม ร้อยละ 60 ทำให้

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประสานหน่วยงานที่ดูแล
เรื่องผลผลิตของผลไม้ เพื่อรับรู้
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ตาราง 29 มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะ     
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น               
ที่ให้บริการประชาชน 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม    
การปลูกกระท้อนสตูล) 

ม ีผลไม ้จำหน่ายในงานน้อย    
ทำให้ผู้เที่ยวชมงานลดลง เพราะ
ให ้ความร ู ้ส ึกว ่าของสำหรับ
จับจ่ายน้อย และควรมีสินค้า/
ผลผลิตที่ขึ้นช่ือของทุกอำเภอ 

ถึงสถานการณ์ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ทันท่วงที 

2.4 การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลติภณัฑ์
จากเนื้อโคขุนนำร่องในพื้นที่จังหวัดสตูล) 
 

- โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 
การจ ั ด โคร งการส ่ วน ใหญ่         
เป ็นการจ ัด ในพ ื ้ นที่  ทำ ให้
กลุ่มเป้าหมายเข้า-ออกสถานที่
อบรมได้ง ่าย หากมีธ ุระเพียง
เล็กน้อย ก็ออกจากบริเวณที่
อบรมและไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับ
การอบรมมากนัก 

- ควรพิจารณาเรื่องสถานที่ให้ดี 
ย ้ ำ เร ื ่ องกำหนดการและทำ
ข้อตกลงกับผู้เข้าร่วมการอบรม 
รวมถ ึงสร ้างแรงจ ูงใจในการ
เรียนรู้ให้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
3.1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงร ักษาถนน 

สะพาน รางระบายน้ำ และระบบวิศวกรรม
จราจรให้มีความเชื ่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
(โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41) 

- งบประมาณจำกัด 
-  ประชาชนม ีความต ้องการ
ไฟฟ้าส ่องสว่างรวมเข้าไปใน
โครงการด้วย 

- ขยายกรอบวงเงินงบประมาณ 

3.2 การจัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่ง
หรือที่พักผู ้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย 
ทั ้งทางบกและทางน้ำ (โครงการปรับปรุง
บำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา) 

- - 

3.3 การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อ
อ ุปโภค บร ิ โภค และการเกษตรอย ่าง
เพียงพอ (โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นในพื ้นที่
สาธารณสถาน/พื้นที ่บริจาค 31 บ่อ เพื่อ
ประชาชนใช้ร่วมกัน และพื้นที่เกาะ 14 บ่อ, 
โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก ็บขยะ        
ในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, 

-  ความร ่ วมม ือจากองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที่        
มีน้อย 
- งบประมาณมจีำกัด ไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกพื ้นที่ 
ทำให้ต ้องปรับแก้ค่าก่อสร้าง     
ให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง 

- สร้างแรงจูงใจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น เช่น การมอบรางวัล 
- จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 
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ตาราง 29 มุมมองของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะ     
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
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ที่ให้บริการประชาชน 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ว ัดค ุณภาพน้ำ  เช ่น คลองด ุสน-มำบ ัง,     
คลองละงู, คลองท่าแพ) 

- สภาพพื ้นที ่จร ิงไม ่สามารถ      
ขุดได้ความลึกตามทีก่ำหนด 
- ได้รับงบประมาณล่าช้า 

3.4 การพัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและ     
การสื่อสารอย่างทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ  
(โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น จุดติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง สาย สต.ถ. 1-0098 บ้านศาลา
กระเบื ้อง – บ้านท่าจ ีน (อำเภอเม ือง),   
สต.ถ. 1-0061 บ้านห้วยไทร – บ.ผัง41 
(อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลง) 

- งบประมาณมีจำกัด 
- ความต้องการมีมาก 
- ข ้อกำหนดของการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะ 
-  ขาดเจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ด ูแลด ้าน
สารสนเทศ 

-  จ ัด ให ้ม ี งบประมาณอย ่าง
เพียงพอกับความต้องการ 
 
 
- จัดให้มีผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4.1 การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และสร้างความมั ่นคง     

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
(โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะ        
ในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, 
ว ัดค ุณภาพน้ำ  เช ่น คลองด ุสน-มำบ ัง,     
คลองละงู, คลองท่าแพ) 

-  ความร ่ วมม ือจากองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
 
- งบประมาณและบุคลากรมี
จำกัด 

- สร้างแรงจูงใจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 
- เพิ่มงบประมาณและบุคลากร 

4.2 การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเช้ือ 
สิ ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย (โครงการ
การจ ัดการขยะอ ันตรายจ ั งหว ัดสตูล           
ทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ทุกแห่งในจังหวัดสตูล) 

- เครื ่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ที ่ใช้
ประจำศูนย์ขยะมีไม่เพียงพอ 
- บุคลากรน้อย 

- จัดหาเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์
ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
- จัดหาบุคลากรเพิ่ม 

4.3 การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึก
ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (โครงการสนับสนุนการติดตั้ง
ท ุ ่นจอดเร ือ จ ุดชมปะการ ังธรรมชาติ          
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตะรุเตา) 
  

- งบประมาณมีจำกัด 
- ไม ่ได ้ร ับความร ่วมม ือจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างเต็มที่ 

- เพิ่มงบประมาณ 
- ต้องมีการประสาน            
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
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ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู    

ภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
(โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล) 

- อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส 
Covid-19 ทำ ให ้ ไ ม ่ ส ามารถ      
จ ัดงานอย ่างเต ็มร ูปแบบได้
เหมือนปีก่อนหน้าน้ี 

- 

5.2 การส ่งเสริม สนับสนุน  การจัดกิจกรรม    
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น (โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฏอน) 

- การติดต่อประสานงานระหว่าง
หน ่ วยงานจ ัด  และม ัสย ิ ด /         
บานาซะห์ ต่าง ๆ 

-  จ ั ดทำฐานข ้อม ู ลม ั สย ิ ด /        
บานาซะห์ ให้เป็นปัจจุบัน 

5.3 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
ทุกศาสนาอย่างต่อเนื ่อง โดยนำหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและ
ค ุณภาพชีว ิตของประชาชน (โครงการ          
ศาสน ิกส ัมพ ันธ ์ ,  โครงการอบรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู ้น ับถือศาสนา
อิสลาม) 

- - 

5.4 การส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุน พ ัฒนาแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ยั่งยืน 
(โครงการจ ัดงานว ันซาลามัตฮาร ีรายา         
(อิดิ้ลฟิตรี) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
6.1 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
ตลอดจนพ ัฒนาประชาชนให ้ม ีความรู้  
ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี 
และการบร ิ ห ารจ ั ดการ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข ่งข ัน  (โครงการ

-  อ ุ ปกรณ ์ คร ุ ภ ัณฑ ์ ต ่ า ง  ๆ        
ชำรุด และขาดความพร้อมที่จะ
ให้บริการ 

- 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ) 

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ ่น (โครงการ
ส ่งเสร ิมการจ ัดการเร ียนการสอนของ
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6) 

- - 

6.3 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตให ้ก ับเด ็ก เยาวชน สตร ี ผ ู ้ส ูงอายุ           
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู ้ส ูงอายุ กิจกรรม  : จัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1 ณ 
สนามกีฬาอบจ.สตูล , โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส ่งเสร ิม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณีประสบปัญหาในการดำรง
ชีพจากการถูกจำกัดบริเวณหรือการกักตัวท่ี
บ้าน : HQ, โครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สงูอายุ
และคนพิการเพ ื ่ออำนวยความสะดวก         
ในชีวิตประจำวัน) 

-  โครงการต ิดต ั ้ งราวจ ับ ให้
ผ ู ้ ส ู งอาย ุและคนพ ิการ เพื่ อ
อ ำ น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น
ช ี ว ิ ตประจำว ั น  เน ื ่ อ งจาก
โครงการด ังกล ่าวม ีก ิจกรรม
ดำเนินการ 2 กิจกรรม ซึ่งต้อง
ผ ่ า น ก า ร พ ิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการ จ ึ งทำให ้ ใ ช้
ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้าง
นาน 
- กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา
ผ ู ้ส ูงอาย ุ  “ใส ่ใจส ูงว ัยเกมส์      
ครั้งที่ 1” กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้สูงอายุมีโอกาสรวมตัวเพื่อทำ
ก ิ จ ก ร ร ม ร ว ม ต ั ว ก ั น ย า ก            
การเดินทางมาร่วมแข่งขันกีฬา
เป็นไปด้วยความยากลำบาก 
 
 
 
 
 
 
 

-  หากองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ ่นไหนมีกล ุ ่มเป ้าหมาย     
ต า ม โ ค ร ง ก า ร  ค ว ร เ ส น อ
คณะกรรมการต ิดต ั ้ งราวจับ      
ได้เลย ไม่ต้องผ่านการสำรวจ
จาก อบจ. 
 
 
 
 
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประสานเครือข่ายชมรม
ผู ้ส ูงอายุระดับอำเภอ ต ิดต่อ
ชมรมเพื่อให้มีการแลกเปลี ่ยน
ข ่ า ว ส า ร  แ ล ะ ว า ง แ ผ น            
แนวทางการจัดกิจกรรมให้แก่
ผู ้สูงอายุอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้ง
ประสานองค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเป็นพี่เลี ้ยง 
ให ้คำปร ึกษาแก ่กล ุ ่มชมรม
ผ ู ้ ส ู ง อาย ุ ท ี ่ ย ั ง ไ ม ่ เ ข ้ ม แ ข็ ง            
ให้สามารถรวมกลุ่มได้ รวมถึง
ได้ร ับการอำนวยความสะดวก     
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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- โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด ้านการส ่งเสร ิมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณีประสบปัญหา
ในการดำรงชีพจากการถูกจำกัด
บริเวณหรือการกักตัวที ่บ้าน : 
HQ ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
ประชาชน มีภารกิจที ่จะต้อง
ช่วยเหลือประชาชนหลายด้าน 
ท ำ ใ ห ้ ส ำ ร ว จ ข ้ อ ม ู ล ด ้ ว ย         
ความยากลำบาก ช่วงแรกไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

- ประชุมชี ้แจงโครงการและ
หลักเกณฑ์ก่อนดำเนินโครงการ 
มีการทบทวนแนวทางปฏิบ ัติ     
เมื ่อเกิดปัญหา  และประสาน    
ท ีมสำรวจ เพ ื ่อกำหนดกลุ่ม 
เป้าหมาย และระยะเวลาจัดส่ง
ข้อมูล  พร้อมทั้งหารือแนวทาง
จัดส่งข้อมูลให้รวดเร็วขึ้น 

6.4 การส ่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค      
การควบค ุมโรค และการสาธารณสุข
(โครงการจัดตั้งสถานกักกันโรคระดับจังหวัด 
( Local Quarantine) ขอ ง จ ั ง ห ว ั ด สตู ล      
และโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับ      
โรคตามฤดูกาล เช่น ฉี่หนู ไข้เลือดออก) 

- ประชาชนขาดความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ 
ในการป้องกัน/ควบคุมโรค 

-  เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลาก  
หลายช่องทาง  โดยเฉพาะสื่อ
ออนไลน์ 
-  การเคาะประตูบ้านของแกน
นำสุขภาพ 

6.5 การส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมวันต่อต้าน      
ยาเสพต ิดและเข ้าค ่ายรณรงค ์ป ้องกัน          
ยาเสพติด) 

- - ควรบูรณาการทุกภาคส่วน       
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องร ่วมดำ เน ินงาน        
ในภาพรวมของจังหวัด 

6.6 การส่งเสริม สนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
รักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั ่วถึง 
(โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ , โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฝึกอบรม  

- ม ีงบประมาณที ่จำกัด ซ ึ ่งมี       
อ ีกหลายหน ่วยงานท ี ่พร ้อม       
ในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

- ควรมีการจัดฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องหรือทุกปีงบประมาณ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มี
กระแสน้ำเช่ียวและน้ำท่วมเบื้องต้น) 

6.7 การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
แ ล ะ ส วน ส าธ า รณ ะ ให ้ ไ ด ้ ม าต ร ฐ าน     
(ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ สนามกีฬา
กลางอบจ.สตูล และสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งที่ 2 อบจ.สตูล ควนฟ้าแล่บ อำเภอละงู) 

- - 

6.8 การพ ัฒนาบ ุคลากรทางการก ีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น       
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างต่อเนื ่อง (โครงการพัฒนาบุคลากร   
ด้านการกีฬา (เซปักตะกร้อ) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล) 

การวางแผนพัฒนา 
- ส่วนราชการภายในองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดสต ูลให้
ความสำคัญกับการวางแผนน้อย
กว่าการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุเกิดจากโครงการ   
ที่จะดำเนินการวางแผนพัฒนา
ส่วนใหญ่รอนโยบายจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ไม ่กล ้าต ัดส ินใจเองหร ือเมื่อ
พ ิจารณาตั ้งโครงการแล้วไม่
ตอบสนองต ่ อนโยบายฝ่ าย
บริหารจึงไม่นำเสนอโครงการใน
แผนพัฒนา  
- ส ่วนราชการบางส ่วนไม ่รู้
อำนาจหน ้าท ี ่ของตนเองว่า        

- กำหนดเป็นนโยบายเพื ่อให้
ส่วนราชการให้ความสำคัญกับ
ก า รจ ั ดทำแผนพ ัฒนาและ
ตัวช้ีวัดแผนพัฒนา 
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(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ทำอะ ไ ร ได ้ บ ้ า ง  ทำ ให ้ ก าร
ตัดสินใจทำโครงการเพื่อบรรจุ
เข้าแผนไม่ได้ (หมายถึง ไม่จัดทำ
โครงการตามอำนาจหน้าที่ทั้ง ๆ 
ที ่โครงการเหล่านั ้นต้องแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน) 
- ส่วนราชการหลายส่วนราชการ
ไม่เข้าใจในตัวชี้วัด (KPI) ในแผน
หรืออีกประการหนึ ่งไม ่ใส ่ใจ      
ในการระบุตัวชี้วัดที่ควรจะเป็น 
ทำให้การประเมินแผนพัฒนา     
ไ ม ่ ค ่ อ ย ส ะ ท ้ อ น ล ั ก ษ ณ ะ          
การดำ เน ินงานได ้ดี  แม ้แต่
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด ใน โค ร งการหลาย
หน่วยงานก็มีความเข้าใจน้อย
มาก 
การประสานแผนพัฒนา 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งให้ความร ่วมมือใน    
การประสานแผนแต่องค์การ
บร ิ ห ารส ่ วนจ ั งหว ั ดสต ูลมี
งบประมาณค่อนข้างจำกัด จึงไม่
สามารถนำโครงการประสาน
แผนมาจัดสรรงบประมาณให้ได้
ทุกแห่ง ทั้ง ๆ ที่มีการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการแล้ว  
(องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล
สามารถให ้งบประมาณตาม
โครงการประสานแผนได้ปีละ     
ไม่เกิน 10 ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ท้องถิ่นอำเภอควรเป็นพี่เลี้ยง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละอำเภอเพื่อให้การเสนอ
โครงการเป็นไปตามกรอบการ
ประสานแผน 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
-  บางองค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการ
ประสานแผนหรือท้องถิ่นอำเภอ
ไม ่ ได ้ ใหความสำค ัญก ับการ
ประสานแผนหรือไม่ได้เตรียม
ความพร ้อมทำโครงการเข้ า
ประสานแผน 

7.2 การส ่งเสร ิม สน ับสน ุนประชาธ ิปไตย      
ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ     
ของประ เทศชาต ิ  และ เช ิ ดช ู สถาบัน
พระมหากษ ัตร ิย ์  ( โครงการ อบจ.พบ
ประชาชน, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเม ือง,  โครงการส ุดยอดผ ู ้นำสู่     
ความสมานฉันท์) 

- - 

7.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น
หลากหลายช่องทางอย่างทั ่วถึง (จัดทำ
เอกสารหร ือ เผยแพร ่ประชาส ัมพ ั นธ์      
ภารกิจหน้าที่และผลงานของ อบจ. เว็บไซด์ 
อบจ.สตูล , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพ
ก ิ จ ก ร ร ม ผ ่ า น จ อ  LED, Facebook : 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล, โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ข ้อม ูลข ่าวสารของราชการ หล ักส ูตร          
ทำอย่างไรให้ได้มาซึ ่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ) 

- โครงการฝ ึกอบรมเกี ่ยวกับ
กฎหมายข ้อม ูลข ่าวสารของ
ราชการ ม ีข ้อจำก ัดในเร ื ่อง  
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน
ทั ่วไปให ้ความสนใจเข ้าร ่วม
อบรม แต ่ เน ื ่ องจากเน ื ้อหา      
การอบรมส่วนใหญ่เป ็นเร ื ่อง      
ข้อกฎหมายที่ไกลตัว จึงไม่แน่ใจ
ว ่ า ก า ร อ บ ร ม ใ น ป ี ต ่ อ ไ ป  
ประชาชนจะสนใจเข้าร่วมอีก
หรือไม่ ต่างกับกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นข้าราชการ/พนักงานจ้างให้
ความสนใจดี เพราะเป็นกลุ่มที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

- 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
8.1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จ ังหว ัดสตูล เช ่น เทศกาลอาหารทะเล         
วิ่งสันหลังมังกร (ตันหยงโป) 

- สภาพภูม ิอากาศไม่เอ ื ้อต่อ    
การจัดกิจกรรม 

- กำหนดให้มีก ิจกรรมเฉพาะ   
บนฝั่ง 

8.2 โครงการสตูลจีโอปาร์ค Fossil Festival -  การจ ัดแบ ่งพ ื ้นท ี ่ของงาน        
ทำให้ประชาชนไม่ทราบ 

- การประชาสัมพันธ์ให้บ่อยครั้ง
ขึ้น 

8.3 โครงการจ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ เพื่อ         
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 

- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัส Covid-19 ทำให้เป้าหมาย
ไม่ชัดเจน 

- มุ ่งการประชาสัมพันธ์เฉพาะ   
ในพื้นที่เป็นหลัก 

8.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
กิจกรรมมาแลต๊ะ กระดิ่งนางฟ้าบานที่บ้าน
วังนาใน Satun Fruit Fes  
ผลไม้ชุมชนของดีถิ่นสตูล 

- ชุมชนกำหนดเป็นกิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรม ทำให้กิจกรรม
ย่อยมากเกินไป 

-  ก ำหนด เ ป็นมาตรการ ใน       
การวางแผนปีต่อไป 
 

8.5 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและ
ช่วยชีว ิตทางน้ำที ่ม ีกระแสน้ำเช ี ่ยวและ        
น้ำท่วมเบื้องต้น 

- มีงบประมาณค่อนข้างน้อย     
ใ นกา รจ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม  ทำ ให้            
ไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ 

- ควรมีการจัดอบรมสม่ำเสมอ
หร ือท ุกป ี งบประมาณ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที ่

8.6 ก ิจกรรมจ ัดการแข ่งข ันก ีฬาผ ู ้ส ู งอายุ       
จังหวัดสตูล ครั้งท่ี 1 
 

- กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ      
มีโอกาสรวมตัวเพื่อทำกิจกรรม
รวมต ัวก ันยาก การเด ินทาง
มาร่วมแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ประสานเครือข่ายชมรม
ผู ้ส ูงอายุระดับอำเภอ ต ิดต่อ
ชมรมเพื่อให้มีการแลกเปลี ่ยน
ข ่ า ว ส า ร  แ ล ะ ว า ง แ ผ น             
แนวทางการจัดกิจกรรมให้แก่
ผู ้สูงอายุอย่างต่อเนื ่อง รวมทั้ง
ป ร ะ ส า น อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง        
ส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ เพื ่อเป็น      
พ ี ่ เล ี ้ยงให ้คำปร ึกษาแก่กลุ่ม
ชมรมผู ้สูงอายุที ่ย ังไม่เข้มแข็ง            
ให้สามารถรวมกลุ่มได้ รวมถึง
ได้ร ับการอำนวยความสะดวก    
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
8.7 โครงการ อบจ.พบประชาชน จัดกิจกรรม     

ที่อนุบาลทุ่งหว้า,โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
(ฉลุง) 

- - 

8.8 โครงการแข่งขันว่าวประเพณี 
 
 

- อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส 
Covid-19 

- 
 

8.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

- อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส 
Covid-19 

- 
 

8.10  โครงการต ิดต ั ้งราวจ ับให ้ผ ู ้ส ูงอายุและ          
คนพ ิการ เพ ื ่ ออำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน 

- - 

8.11 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
น ิคมพัฒนาผ ัง 6 (ก ิจกรรมพัฒนาเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติ O-net) 

- ระยะทางระหว่างว ิทยากร   
และโรงเรียน 
- อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส 
Covid-19 

- จัดสอนแบบ Online 

8.12 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 
 

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - 

8.13 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0052 
หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด – บ้านโคกพะยอม 
ตำบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล) 

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - 

8.14 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0046 
บ้านเกาะใหญ่ – บ้านนาปริก 
 

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - 

8.15 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพ้ืนท่ีสาธารณสถาน/
พื้นที่บริจาค 31 บ่อ เพื่อประชาชนใช้ร่วมกัน 
และพื้นที่เกาะ 14 บ่อ, โครงการคลองสวย
น้ำใส เช ่น เก ็บขยะในแม ่น ้ำลำคลอง,     

-  ข า ด ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ จ า ก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- งบดำเนินงานมีไม่เพียงพอ 
- ประชาชนต้องการบ่อน้ำตื้น
มากขึ้น เพราะสามารถลดปญัหา

- มีการประสานการดำเนินงาน
อย่างสม่ำเสมอ 
- จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติม 
เพื ่อดำเนินการให้ครอบคลุม    
ทุกพื้นที ่
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บริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ ่มเติมและเปลี ่ยนแปลง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั ้ง 7 ด้าน และผลงาน/โครงการ/กิจกรรมเด่น               
ที่ให้บริการประชาชน 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 
ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ เช่น 
คลองดุสน-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ) 

การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ได้ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  

 1. เห็นควรปรับใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบเดิมที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เนื่องจากรูปแบบที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ส่งผลให้การคำนวณหาค่าเฉลี่ย ไม่สามารถอธิบายผล
แบบจัดเรียงลำดับมากน้อยของรายข้อคำถามและรายด้านได้ 
 

 2. เห็นควรเพิ่มข้อคำถามเกี่ยวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สตูล ที่ประชาชนเห็นว่าจะ
ทำให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงมากที่สุด โดยเป็นคำถามแบบตอบได้อย่างอิสระ (เนื่องจากคณะกรรมการในส่วน
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีข้อเสนอว่า อบจ.สตูล ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านที่
ประชุมของกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน และ อสม. เพื ่อเป็นช่องทางในการบอกข่าวสารสู ่ประชาชน ที ่ประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ จึงเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรกำหนดข้อคำถามเพิ่มเติมเพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นประชาชน เช่น “ท่านคิดว่า อบจ.สตูล ควรประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใด ที่จะทำให้ท่านรับรู้/
รับทราบการดำเนินโครงการ กิจกรรมของ อบจ.สตูล มากที่สุด/มากขึ้น” 
 

 3. เห็นควรปรับข้อคำถามในแบบสอบถามให้มีความกระชับมากขึ้น และลดจำนวนคำถามเกี่ยวกับ
ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น โดยให้แต่ละสำนัก / กอง เลือกผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น จำนวน 1 
ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ของแต่ละสำนัก / กอง 
 
ข้อเสนอแนะของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
  
 ปีนี้ รายงานผลการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำได้ดี สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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ภาคผนวก 
 
 

แบบสอบถามเก็บข้อมูล 
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562  
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

แบบประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 
 

แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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                                                          แบบสอบถาม                            รหัสแบบสอบถาม ........... 
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 
รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้ตอบเป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

2. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามฉบับนี้ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ผลการศึกษาครั ้งนี้ นำไปวิเคราะห์ภาพรวมในเชิงวิชาการเท่านั้น คำตอบของท่านถือเป็น
ความลับ จึงขอความกรุณาท่าน ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และคำตอบที่ได้รับจากท่าน จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลต่อไป 
 4. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

     ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล      

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึง    
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) ประกอบด้วย 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
        ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
     ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ 

รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามยุทธศาสตร์        
การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 

  5. เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
  คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากท่านในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ไดก้รุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง       ตามท่ีเป็นจริง หรือกรอกข้อความในช่องว่างที่กำหนดไว้ 
 

1. เพศ 
  1. ชาย               2. หญิง 
 

2. อายุ ________ ปี 
 

3. การศึกษา 
  1. ประถมศึกษา     2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า 4. อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 
  5. ปริญญาตรี          6. สูงกว่าปริญญาตรี 
        7. อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
 

4. ศาสนา 
  1. ศาสนาพุทธ          2. ศาสนาอิสลาม 
  3. ศาสนาคริสต์     4. อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 
 

5. อาชีพ 
  1. รับราชการ          2. รัฐวิสาหกิจ 
  3. พนักงานบริษัท    4. รับจ้างทั่วไป 
  5. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย    6. นักศึกษา 
  7. อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................                         
            

6. รายไดต้่อเดือน 
  1. ไม่เกิน 10,000 บาท              2. 10,001-20,000 บาท 
  3. 20,001-30,000 บาท                     4. 30,001-40,000 บาท 
  5. มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป                     6. ไม่มีรายได ้
 

7. เขตพ้ืนที่อำเภอที่อยู่อาศัย 
  1. อำเภอเมืองสตูล              2. อำเภอควนโดน 
  3. อำเภอควนกาหลง    4. อำเภอมะนัง 
  5. อำเภอท่าแพ               6. อำเภอทุ่งหว้า 
  7. อำเภอละงู           
 



 
 

 

119 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัด 
  1. น้อยกว่า 1 ปี          2. 1-5 ปี 
  3. 6-10 ปี     4. 11-15 ปี 
  5. 16-20 ปี        6. 20 ปี ขึ้นไป 
 

9. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1. วิทยุท้องถิ่น     2. เอกสารประชาสัมพันธ์ 
  3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น    4. ป้ายประชาสัมพันธ์     
  5. ช่องทางสื่อออนไลน์ social media เช่น Line, Facebook, Website, YouTube, Tiktok 
                     6. จากญาติพ่ีน้อง เพื่อนร่วมงาน   7. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................... 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
คำชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

           5     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด 
           4     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจมาก 
         3     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง 
           2     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจน้อย 
           1     หมายถึง      ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
     0     หมายถึง      ท่านไม่ทราบ/ไม่สามารถประเมินได้ 

 
 

ข้อ 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ 
5 4 3 2 1 0 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
1.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่

ท ่องเท ี ่ยว และส ิ ่ งอำนวยความสะดวกให ้ม ีมาตรฐาน 
(โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา) 

      

1.2 ความพยายามของ อบจ.สต ูล ในการพัฒนาศ ักยภาพ          
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก
อย่างยั ่งยืน (โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู ้เกี ่ยวข ้อง        
กับอุทยานธรณีโลกสตูล) 
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ข้อ 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ 
5 4 3 2 1 0 

1.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาบุคลากรด้าน     
การท่องเที ่ยวให ้ม ีความร ู ้และทักษะในการให้บร ิการ           
การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที ่ยว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู ้ทางอุทยานธรณีโลกสตูลผ ่านงานศิลป์สู่           
ถิ่นมรดกโลก) 

      

1.4 ความพยายามของ อบจ.สต ูล ในการประชาส ัมพ ันธ์            
การท่องเที ่ยวให้เป ็นที ่ร ู ้จ ักอย่างกว ้างขวางทั ้งในและ
ต่างประเทศด้วยการใช้สื ่อที่หลากหลาย (โครงการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค) 

      

1.5 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน         
ให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี  รวมถึง
การเพ่ิมมูลค่าให้กับการบริการท่องเที่ยว (โครงการขับเคลื่อน
อนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว) 

      

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงย่ังยืน 
2.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการเพิ ่มประสิทธิภาพ      

การผลิตด้วยการใช้ เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริม        
การปลูกพืชพื ้นถ ิ ่น (โครงการส ่งเสริมการปลูกไม ้ม ีค่า          
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

      

2.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาศักยภาพการผลิต
สินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น 
(Brand Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูป 
ลดต ้นท ุน สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่ม  และการเช ื ่อมโยงตลาดสู่             
การท่องเที ่ยว (โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม: การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เชน่ 
น้ำมันสกัดเย็น, สบู ่เหลว, ตัดเย็บเสื้อผ้าปาเต๊ะสำเร็จรูป,     
ขนมผูกรัก) 

      

2.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน      
การวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
อย่างยั ่งย ืน (โครงการสตูลเกษตรแฟร์ , กิจกรรมอบรม         
เชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการปลูกกระท้อนสตูล) 
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ข้อ 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ 
5 4 3 2 1 0 

2.4 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน      
การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
( โครงการส ่ ง เสร ิมอาช ีพ เกษตร  ก ิ จกรรมฝ ึกอบรม                
เชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนนำร่อง       
ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล) 

      

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
3.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม 

บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำ และระบบวิศวกรรม
จราจรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น (โครงการปรับปรุง
ถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41) 

      

3.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการจัดให้มี ซ ่อมแซม 
บำรุงรักษาสถานีขนส่งหรือที ่พักผู ้โดยสารที ่สะดวกและ
ปลอดภ ัย ท ั ้ งทางบกและทางน ้ำ  ( โครงการปร ับปรุ ง
บำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา) 

      

3.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
(โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่สาธารณสถาน/พื้นที่บริจาค       
31 บ่อ เพื ่อประชาชนใช้ร่วมกัน และพื้นที ่เกาะ 14 บ่อ, 
โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, 
ตกแต่งกิ ่งไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ  เช่น คลองดุสน         
-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ) 

      

3.4 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาระบบไฟฟ้า 
สารสนเทศและการสื ่อสารอย่างทั ่วถึง และเมืองอัจฉริยะ  
(โครงการปรับปรุงจ ุดเส ี ่ยง เช ่น จุดติดตั ้งไฟส่องสว่าง         
สาย สต.ถ. 1-0098 บ้านศาลากระเบื ้อง – บ้านท่าจีน     
(อำเภอเมือง) , สต.ถ. 1-0061 บ้านห้วยไทร – บ.ผัง41    
(อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลง) 
 
 
 
 

      



 
 

 

122 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อ 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ 
5 4 3 2 1 0 

ยุทธศาสตร์ที ่4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และ     

สร้างความมั ่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, 
ตกแต่งกิ ่งไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ เช่น คลองดุสน        
-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ) 

      

4.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน      
การบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ 
ส ิ ่งปฏ ิก ูล และการบำบัดน้ำเส ีย  (โครงการการจ ัดการ         
ขยะอันตรายจังหวัดสตูล  ทำ MOU กับองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสตูล) 

      

4.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       
การสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก ้ไขป ัญหาทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล้อม 
(โครงการสนับสนุนการติดตั ้งทุ ่นจอดเรือ จุดชมปะการัง
ธรรมชาติ เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตะรุเตา)  

      

ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน      

การอนุร ักษ์ ฟื ้นฟูภ ูม ิป ัญญาของชุมชนในท้องถิ ่น  โดย         
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื ่อง  และส่งเสริม 
สน ับสน ุนให ้ม ีพ ิพ ิธภ ัณฑ ์ท ้องถ ิ ่น (โครงการแข ่ งขัน             
ว่าวประเพณีจังหวัดสตูล) 

      

5.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน        
การจ ัดก ิจกรรมทางศ ิลปะ ว ัฒนธรรม ประเพณีอ ันดี            
ของท้องถิ่น (โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน) 

      

5.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรม
ทางศาสนามาใช ้เสร ิมสร ้างค ุณธรรมและค ุณภาพช ีวิต        
ของประชาชน (โครงการศาสนิกสัมพันธ์, โครงการอบรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม) 
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5.4 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน     
พัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์  ว ัฒนธรรม วิถีช ีว ิตให้ยั ่งยืน 
(โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี) 

      

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
6.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั ้งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจน
พัฒนาประชาชนให้ม ีความรู้  ความสามารถด้านภาษา         
ด ้านเทคโนโลยี  และการบร ิหารจ ัดการเพ ื ่ อ เพ ิ ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชุมชน (บ้านกาเน๊ะ) 

      

6.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ ่น  (โครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนา      
ผัง 6) 

      

6.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ        
ผู ้พิการ และผู ้ด ้อยโอกาส (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กิจกรรม : จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล 
คร ั ้ งท ี ่  1 ณ สนามกีฬาอบจ.สต ูล , โครงการช ่วยเหลือ
ประชาชนด ้านการส ่ง เสร ิม และพ ัฒนาค ุณภาพช ีวิต           
กรณีประสบปัญหาในการดำรงชีพจากการถูกจำกัดบริเวณ
หรือการกักตัวที่บ้าน : HQ, โครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ
และคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน) 

      

6.4 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       
การป ้องก ันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข
(โครงการจ ัดต ั ้ งสถานก ักก ันโรคระด ับจ ังหว ัด (Local 
Quarantine) ของจังหวัดสตูล และโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับ      
โรคตามฤดูกาล เช่น ฉี่หนู ไข้เลือดออก) 
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6.5 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการรณรงค์      
และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
และเข้าค่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด) 

      

6.6 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน       
การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และรักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั ่วถึง  (โครงการ    
ระบบเฝ ้าระว ังและแจ ้งอ ุบ ัต ิ เหต ุระยะไกลอัตโนม ัติ ,    
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฝึกอบรม
ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มีกระแสน้ำเชี ่ยว    
และน้ำท่วมเบื้องต้น) 
 

      

6.7 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาสนามกีฬา        
ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
(ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด คือ สนามกีฬากลางอบจ.สตูล และสนามกีฬา
มาตรฐานแห่งที ่2 อบจ.สตูล ควนฟ้าแล่บ อำเภอละง)ู 
 

      

6.8 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการพัฒนาบุคลากรทาง     
การกีฬาและนันทนาการให้มีความรู ้และทักษะที ่ส ูงขึ้น       
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื ่อง 
(โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา (เซปักตะกร้อ) 
 

      

ยุทธศาสตร์ที ่7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.1 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการวางแผนและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ ่นภายใต ้กระบวนการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน (โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล) 

      

7.2 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการส่งเสริม สนับสนุน
ประชาธ ิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉ ันท์  และ       
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ 
และเช ิดช ูสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย ์  ( โครงการ อบจ.             
พบประชาชน, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง,  
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์) 

      



 
 

 

125 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อ 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ทราบ 
5 4 3 2 1 0 

7.3 ความพยายามของ อบจ.สตูล ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง (จัดทำ
เอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงาน
ของ อบจ. เว ็บไซด์ อบจ.สตูล , เผยแพร่ประชาสัมพันธ์         
ภาพกิจกรรมผ่านจอ LED, Facebook : ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ หลักสูตร ทำอย่างไร      
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

      

ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
8.1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที ่ยวจังหวัดสตูล        

เช่น เทศกาลอาหารทะเล วิ่งสันหลังมังกร (ตันหยงโป) 
      

8.2 โครงการสตูลจีโอปาร์ค Fossil Festival       
8.3 โครงการจ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ เพ ื ่อการท ่องเท ี ่ ยว        

จังหวัดสตูล 
      

8.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมมาแลต๊ะ 
กระดิ่งนางฟ้าบานที่บ้านวังนาใน , Satun Fruit Fest ผลไม้
ชุมชนของดีถิ่นสตูล” 

      

8.5 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและช่วยชีว ิตทางน้ำ         
ที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วมเบื้องต้น 

      

8.6 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ครั้งที ่1       
8.7 โครงการ อบจ.พบประชาชน จัดกิจกรรมที่อนุบาลทุ่งหว้า,

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (ฉลุง) 
      

8.8 โครงการแข่งขันว่าวประเพณี       
8.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ       
8.10 โครงการติดตั้งราวจับให้ผู ้สูงอายุและคนพิการเพื่ออำนวย

ความสะดวกในชีวิตประจำวัน  
      

8.11  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
(กิจกรรมพัฒนาเพิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาระดับชาติ        
O-net) 
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8.12 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร – 
บ้านผัง 41  

      

8.13 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0052 หมู ่ที ่ 4 ตำบล   
คลองขุด – บ้านโคกพะยอม ตำบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล) 

      

8.14 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0046 บ้านเกาะใหญ่ – 
บ้านนาปริก 

      

8.15 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที ่สาธารณสถาน/พื้นที่บริจาค       
31 บ่อ เพื ่อประชาชนใช้ร่วมกัน และพื้นที ่เกาะ 14 บ่อ, 
โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, 
ตกแต่งกิ ่งไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ  เช่น คลองดุสน         
-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ 

      

 
 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ รวมทั้งแนวทาง
และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง 7 ด้าน 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2564 ถึง เดือนกันยายน ปี 2565) 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
(เช่น โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา,  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีโลกสตูล,  
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ 

ทางอุทยานธรณีโลกสตูลผ่านงานศิลป์สู่ถิ่นมรดกโลก, โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค, โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว) 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงย่ังยืน 
(เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม,  

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรม: การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน
สกัดเย็น, สบู่เหลว, ตัดเย็บเสือ้ผ้าปาเต๊ะสำเร็จรูป, ขนมผูกรัก,  

โครงการสตูลเกษตรแฟร์, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการปลูกกระท้อนสตูล, โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนนำร่องในพื้นที่จังหวัดสตูล 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
(เช่น โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41, โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา     
ท่าเทียบเรือปากบารา, โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่สาธารณสถาน/พ้ืนที่บริจาค 31 บ่อ เพ่ือประชาชน        
ใช้ร่วมกัน และพ้ืนที่เกาะ 14 บ่อ, โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งก่ิงไม,้      

ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ เช่น คลองดุสน-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ,  
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น จุดติดตั้งไฟส่องสว่าง สาย สต.ถ. 1-0098 บ้านศาลากระเบื้อง – บ้านท่าจีน 

(อำเภอเมือง) , สต.ถ. 1-0061 บ้านห้วยไทร – บ.ผัง 41 (อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลง) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
(เช่น โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งก่ิงไม,้ ลอกคลอง,  

วัดคุณภาพน้ำ เช่น คลองดุสน-มำบัง, คลองละง,ู คลองท่าแพ, 
โครงการการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล ทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสตูล, 
โครงการสนับสนุนการติดตั้งทุ่นจอดเรือ จุดชมปะการังธรรมชาติ เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตะรุเตา) 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................... 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เช่น โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล,  

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฏอน, โครงการศาสนิกสัมพันธ์,  
โครงการอบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม,  

โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา อิดิ้ลฟิตรี) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
(เช่น โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6,  

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ครั้งที ่1 ณ สนามกีฬาอบจ.สตูล, โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีประสบปัญหาในการดำรงชีพจากการถูกจำกัดบริเวณ

หรือการกักตัวที่บ้าน : HQ, โครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุและคนพิการเพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในชีวิตประจำวัน, โครงการจัดตั้งสถานกักกันโรคระดับจังหวัด (Local Quarantine) ของจังหวัดสตูล,  

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตามฤดูกาล เช่น ฉี่หนู 
ไข้เลือดออก, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและเข้าค่ายรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด, โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุระยะไกลอัตโนมัติ,  
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำ 

ที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วมเบื้องต้น, ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คือ สนามกีฬากลางอบจ.สตูล และสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่ 2 อบจ.สตูล ควนฟ้าแล่บ อำเภอละงู,  

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา (เซปักตะกร้อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

(เช่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล, โครงการ อบจ. พบประชาชน, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเมือง, โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์, จัดทำเอกสารหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่
และผลงานของ อบจ. เว็บไซด์ อบจ.สตูล, เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมผ่านจอ LED, Facebook : 

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หลักสูตร ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
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แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
(เช่น โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล  

เช่น เทศกาลอาหารทะเล วิ่งสันหลังมังกร ตันหยงโป,  
โครงการสตูลจีโอปาร์ค Fossil Festival, โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล, 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมมาแลต๊ะ กระดิ่งนางฟ้าบานที่บ้านวังนาใน,  
กิจกรรมฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำท่ีมีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วมเบื้องต้น,  

กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ครั้งที ่1,  
โครงการ อบจ.พบประชาชน จัดกิจกรรมที่อนุบาลทุ่งหว้า, โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (ฉลุง),  

โครงการแข่งขันว่าวประเพณี, โครงการวันเด็กแห่งชาติ,  
โครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุและคนพิการเพ่ืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน, โครงการส่งเสริม 
การเรียนการสอนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 (กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-net, 

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41, โครงการปรับปรุงถนน 
สาย สต.ถ.1-0052 หมู่ที ่4 ตำบล   คลองขุด – บ้านโคกพะยอม ตำบลพิมาน เทศบาลเมืองสตูล,  

โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0046 บ้านเกาะใหญ่ – บ้านนาปริก, โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่
สาธารณสถาน/พ้ืนที่บริจาค 31 บ่อ เพ่ือประชาชนใช้ร่วมกัน และพ้ืนที่เกาะ 14 บ่อ,  
โครงการคลองสวยน้ำใส เช่น เก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งก่ิงไม,้ ลอกคลอง,  

วัดคุณภาพน้ำ เช่น คลองดุสน-มำบัง, คลองละง,ู คลองท่าแพ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด........................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

 

แนวทางและข้อเสนอแนะ............................................................................................................................ 
 

.................................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

คำชี้แจง 
แบบประเมินฉบับนี้ ใช้สอบถาม/เก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล เกี ่ยวกับจำนวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยพิจารณาจากจำนวนของดำเนินการตามตัวชี้วัด
และหน่วยนับในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวน ปี 2562 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 เพื ่อประเมินระดับความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนกับการดำเนินการจริง  โดยพิจารณา          
ตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

ทั้งนี้ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
อยู่ในระดับร้อยละ 60 ลงมา     เท่ากับ      มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับต่ำ 
อยู่ในระดับร้อยละ 61-80     เท่ากับ      มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง 
อยู่ในระดับร้อยละ 81 ขึน้ไป     เทา่กับ      มีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับสูง 

 

ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
1. จำนวนแหล ่ งท ่ อ ง เท ี ่ ย วท ี ่ ไ ด ้ รั บ           

การพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 
     

2. จำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน 

     

3. จำนวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

     

4. จ ำ น ว น ช ่ อ ง ท า ง ท ี ่ ใ ช ้ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

     

5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
จัดขึ้นในช่วงปี 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้ม่ันคงอย่างยั่งยืน 
1. จำนวนกลุ่มเกษตรที่ได้รับการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต 
     

2. จำนวนกลุ่มเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม      

3. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่นำผลงานวิจัย
ด้านการเกษตรไปดำเนินการต่อยอด 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 
4. จำนวนกล ุ ่มเกษตรกรท ี ได ้ร ับการ

ส่งเสริม 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
1. ระยะทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

- สร้าง/ซ่อมสร้างปีละ 7 กม. 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 50 กม. 

     

2. จำนวนสถานีขนส่ง ที ่พักผู ้โดยสาร     
หรือท่าเทียบเรือ ที่ได้รับการพัฒนา 

     

3. จำนวนคร ั ้ ง ในการม ีส ่ วนร ่ ว ม ใน          
การจ ัดทำ ปร ับปร ุงผ ัง เม ือง  และ       
การบังคับใช้ 

     

4. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
หรือปรับปรุง 

     

5. จำนวนไฟจุดเสี่ยง/ไฟส่องสว่าง      

ยุทธศาสตร์ที ่4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1. จำนวนกิจกรรมการอนุร ักษ์  ฟื ้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     

2. เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
อันตราย 
 

     

3. ปริมาณขยะอันตรายที่ได้รับการกำจัด 
 

     

4. จำนวนกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

     

ยุทธศาสตร์ที ่5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

     

2. จำนวนกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 

3. จำนวนกิจกรรมทางศาสนาที ่ ได ้รับ     
การสนับสนุนและส่งเสริม 

     

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
1. จำนวนก ิ จก ร รมทา งก ารพ ัฒน า

มาตรฐานการศึกษา 
     

2. ค ่ า คะแนน เ ฉล ี ่ ย ผ ลส อบ  O-net            
รร.นิคมพัฒนาผัง 6 สูงขึ้น  
(ปีฐาน 2559) 

     

3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

     

4. จำนวนก ิ จกรรมการป ้ องก ั น โรค         
การควบคุมโรคและการสาธารณสุข 

     

5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     

6. จำนวนก ิจกรรมส ่ ง เสร ิมการ เ พ่ิม
ประส ิทธ ิภาพในการป ้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     

7. จำนวนสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์
กีฬาและสวนสาธารณะที ่ได ้ร ับการ
พัฒนา 

     

8. พ ัฒนาบ ุคลากรทางการก ีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู ้และทักษะที่
สูงขึ้นและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคมที่เกณฑ์กำหนดให้เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ที ่
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วยนับ 
 

เป้าหมาย 
 

ดำเนินการ 
 

% 
ระดับ

ความสำเร็จ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจร ิยธรรมและทักษะ        
ในการปฏิบัติงาน 

     

4. จำนวนกิจกรรมที ่ส ่งเสริมสนับสนุน
ป ร ะช า ธ ิ ป ไ ตย  ค ว าม เ สมอภ า ค        
ความสมานฉันท ์

     

5. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของอบจ. 
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แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, 
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

แบบบันทึกข้อมูลฉบับนี้ ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของโครงการ
ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้รับผิดชอบ
กับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา (โดยท่านเลือกตอบเฉพาะข้อ/ประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท่าน) 
 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
1.1 การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว และ

ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกให ้ม ีมาตรฐาน 
(โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ
ปากบารา) 

  

1.2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ ่นเพื ่อการบริหารจัดการ
อุทยานธรณีโลกอย่างยั่งยืน (โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณี
โลกสตูล) 

  

1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
ค ว ามร ู ้ แ ละท ั กษะ ในการ ให ้ บ ร ิ ก า ร           
การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย (โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ทางอุทยานธรณีโลกสตูลผ่านงานศิลป์สู่           
ถิ่นมรดกโลก) 

  

1.4 การประชาสัมพันธ์การท่องเที ่ยวให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยการใช ้ส ื ่อท ี ่หลากหลาย  (โครงการ
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค) 
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ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 

1.5 การส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุนให ้ม ีก ิ จกรรม          
การท่องเที ่ยวที ่หลากหลายตลอดทั ้ งปี  
รวมถึงการเพิ ่มม ูลค ่าให ้ก ับการบร ิการ
ท่องเที่ยว (โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูล
ด้านการท่องเที่ยว) 

  

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงย่ังยืน 
2.1 การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้

เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูก
พืชพื้นถิ่น (โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า          
เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

  

2.2 การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการ
เกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น 
( Brand Satun) โ ด ย ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
รวมกลุ ่มเพื ่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้าง
ม ูลค ่ า เพ ิ ่ ม  และการเช ื ่ อมโยงตลาดสู่             
การท่องเที่ยว (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กล ุ ่มอาช ีพผล ิตภ ัณฑ์  OTOP ก ิจกรรม:         
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน    
สกัดเย็น, สบู ่เหลว, ตัดเย็บเสื ้อผ้าปาเต๊ะ
สำเร็จรูป, ขนมผูกรัก) 

  

2.3 การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยเพื ่อเพ่ิม
ศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร
อย่างย ั ่งย ืน (โครงการสตูลเกษตรแฟร์, 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม    
การปลูกกระท้อนสตูล) 

  

2.4 การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร กิจกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเนื้อโคขุนนำร่องในพ้ืนที่จังหวัดสตูล) 
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ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเชื่อมโยงอย่างท่ัวถึง 
3.1 การก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงร ักษาถนน 

สะพาน รางระบายน้ำ และระบบวิศวกรรม
จราจรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
(โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41) 

  

3.2 การจัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่ง
หรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัย 
ทั ้งทางบกและทางน้ำ (โครงการปรับปรุง
บำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา) 

  

3.3 การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือ
อ ุปโภค บร ิ โภค และการเกษตรอย ่าง
เพียงพอ (โครงการขุดบ่อน้ำตื ้นในพื ้นที่
สาธารณสถาน/พื้นที ่บริจาค 31 บ่อ เพ่ือ
ประชาชนใช้ร่วมกัน และพื้นที่เกาะ 14 บ่อ, 
โครงการคลองสวยน้ำใส เช ่น เก ็บขยะ        
ในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, 
ว ัดค ุณภาพน้ำ  เช ่น คลองด ุสน-มำบ ัง ,     
คลองละงู, คลองท่าแพ) 

  

3.4 การพัฒนาระบบไฟฟ้า  สารสนเทศและ     
การสื่อสารอย่างทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ  
(โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น จุดติดตั้งไฟ
ส่องสว่าง สาย สต.ถ. 1-0098 บ้านศาลา
กระเบื ้อง – บ ้านท่าจ ีน (อำเภอเมือง),   
สต.ถ. 1-0061 บ้านห้วยไทร – บ.ผ ัง41 
(อำเภอละงู, อำเภอควนกาหลง) 

  

ยุทธศาสตร์ที ่4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4.1 การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และสร้างความมั ่นคง     

ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
(โครงการคลองสวยน้ำใส เช ่น เก็บขยะ        
ในแม่น้ำลำคลอง, ตกแต่งกิ่งไม้, ลอกคลอง, 
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ว ัดค ุณภาพน้ำ  เช ่น คลองด ุสน-มำบ ัง ,     
คลองละงู, คลองท่าแพ) 

4.2 การส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ 
สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย (โครงการ
การจ ัดการขยะอ ันตรายจ ั งหว ัดสตูล           
ทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ทุกแห่งในจังหวัดสตูล) 

  

4.3 การส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสำนึก
ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (โครงการสนับสนุนการติดตั้ง
ท ุ ่นจอดเร ือ จ ุดชมปะการ ังธรรมชาติ          
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตะรุเตา)  

  

ยุทธศาสตร์ที ่5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1 การส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื ้นฟู    

ภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ ่น โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
(โครงการแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล) 

  

5.2 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม    
ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น (โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือน
รอมฏอน) 

  

5.3 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
ทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรม
ทางศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและ
ค ุณภาพช ีว ิตของประชาชน (โครงการ          
ศาสน ิกส ัมพ ันธ ์ ,  โครงการอบรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู ้น ับถือศาสนา
อิสลาม) 
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5.4 การส ่ ง เสร ิม  สน ับสน ุน  พ ัฒนาแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ยั ่งยืน 
(โครงการจ ัดงานว ันซาลาม ัตฮาร ีรายา         
(อิดิ้ลฟิตรี) 

  

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความย่ังยืน สังคมสงบสุข 
6.1 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาประชาชนให ้ม ีความรู้  
ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี 
และการบร ิ ห า รจ ั ดการ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งข ัน  (โครงการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อชุมชน 
(บ้านกาเน๊ะ) 

  

6.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ ่น (โครงการ
ส ่ง เสร ิมการจ ัดการเร ียนการสอนของ
โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6) 

  

6.3 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตให ้ก ับเด ็ก เยาวชน สตรี ผ ู ้ส ูงอายุ            
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (โครงการพัฒนา
คุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงอายุ กิจกรรม : จัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ณ 
สนามกีฬาอบจ.สตูล , โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการส ่งเสร ิม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต กรณีประสบปัญหาในการดำรง
ชีพจากการถูกจำกัดบริเวณหรือการกักตัวที่
บ้าน : HQ, โครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ
และคนพิการเพ ื ่ออำนวยความสะดวก         
ในชีวิตประจำวัน) 
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6.4 การส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค      
การควบค ุมโรค  และการสาธารณสุข
(โครงการจัดตั้งสถานกักกันโรคระดับจังหวัด 
(Local Quarantine) ของจ ั ง ห ว ั ด ส ตู ล      
และโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านสาธารณสุข อบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับ      
โรคตามฤดูกาล เช่น ฉี่หนู ไข้เลือดออก) 

  

6.5 การส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมวันต่อต้าน      
ยาเสพต ิดและเข ้าค ่ายรณรงค ์ป ้องกัน          
ยาเสพติด) 

  

6.6 การส่งเสริม สนับสนุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
รักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั ่วถึง 
(โครงการระบบเฝ้าระวังและแจ้งอุบัติเหตุ
ระยะไกลอัตโนมัติ, โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย : กิจกรรมฝึกอบรม  
ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางน้ำที่มี
กระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วมเบื้องต้น) 

  

6.7 การพัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
แ ล ะส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ใ ห ้ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ าน     
(ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ สนามกีฬา
กลางอบจ.สตูล และสนามกีฬามาตรฐาน
แห่งที ่2 อบจ.สตูล ควนฟ้าแล่บ อำเภอละงู) 

  

6.8 การพ ัฒนาบ ุคลากรทางการก ีฬาและ
นันทนาการให้มีความรู ้และทักษะที่ส ูงขึ้น       
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างต่อเนื ่อง (โครงการพัฒนาบุคลากร   
ด้านการกีฬา (เซปักตะกร้อ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(โครงการจัดทำแผนพัฒนาของ อบจ.สตูล) 

  

7.2 การส ่ง เสร ิม  สน ับสน ุนประชาธ ิป ไตย      
ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิ      
ของประ เทศชาติ  และ เช ิ ดช ู ส ถาบั น
พระมหากษ ัตร ิย์  ( โครงการ  อบจ.พบ
ประชาชน, โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคพลเม ือง ,  โครงการส ุดยอดผ ู ้นำสู่     
ความสมานฉันท)์ 

  

7.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น
หลากหลายช่องทางอย่างทั ่วถึง  (จ ัดทำ
เอกสารหร ือ เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์      
ภารกิจหน้าที่และผลงานของ อบจ. เว็บไซด์ 
อบจ.สตูล , เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ภาพ
ก ิ จ ก ร ร ม ผ ่ า น จ อ  LED, Facebook : 
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูล, โครงการฝึกอบรมเกี ่ยวกับกฎหมาย
ข ้อม ูลข ่ าวสารของราชการ หล ักส ูตร          
ทำอย่างไรให้ได้มาซึ ่งข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ) 

  

ผลงาน / โครงการ / กิจกรรมเด่น ที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
8.1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จ ังหว ัดสตูล เช ่น เทศกาลอาหารทะเล         
วิ่งสันหลังมังกร (ตันหยงโป) 

  

8.2 โครงการสตูลจีโอปาร์ค Fossil Festival   
 

8.3 โครงการจ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ เ พ่ือ         
การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 
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8.4 โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 
กิจกรรมมาแลต๊ะ กระดิ่งนางฟ้าบานที่บ้าน
วังนาใน, Satun Fruit Fest ผลไม้ชุมชนของ
ดีถิ่นสตูล” 

  
 

8.5 กิจกรรมฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและ
ช่วยชีว ิตทางน้ำที ่ม ีกระแสน้ำเช ี ่ยวและ        
น้ำท่วมเบื้องต้น 

  

8.6 ก ิจกรรมจ ัดการแข ่ งข ันก ีฬาผ ู ้ส ู งอายุ       
จังหวัดสตูล ครั้งที ่1 
 

  
 

8.7 โครงการ อบจ.พบประชาชน จัดกิจกรรม     
ที่อนุบาลทุ่งหว้า,โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
(ฉลุง) 

  
 

8.8 โครงการแข่งขันว่าวประเพณี 
 
 

  
 

8.9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

  
 

8.10  โครงการติดต ั ้งราวจ ับให ้ผ ู ้ส ูงอาย ุและ          
คนพ ิการ เพ ื ่ ออำนวยความสะดวก ใน
ชีวิตประจำวัน 

  

8.11 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียน
น ิคมพัฒนาผ ัง  6 (ก ิจกรรมพัฒนาเ พ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-net) 

  

8.12 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0061 
บ้านห้วยไทร – บ้านผัง 41 
 

  

8.13 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0052 
หมู่ที ่ 4 ตำบลคลองขุด – บ้านโคกพะยอม 
ตำบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล) 

  



 
 

 

143 จ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ข้อ 
การดำเนินงานของ อบจ.สตูล 

(เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565) 
ความคิดเห็น 

ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด แนวทาง/ข้อเสนอแนะ 

8.14 โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-0046 
บ้านเกาะใหญ่ – บ้านนาปริก 

  

8.15 โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในพื้นที่สาธารณสถาน/
พ้ืนที่บริจาค 31 บ่อ เพ่ือประชาชนใช้ร่วมกัน 
และพื้นที่เกาะ 14 บ่อ, โครงการคลองสวย
น ้ำใส เช ่น เก ็บขยะในแม ่น ้ำลำคลอง,     
ตกแต่งก่ิงไม้, ลอกคลอง, วัดคุณภาพน้ำ เช่น 
คลองดุสน-มำบัง, คลองละงู, คลองท่าแพ) 
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