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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางทูน
เรื่อง รายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
…………………………………

ดวยองคการบริหารสวนตําบลชางทูน ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยผานกระบวนการตาม
ข้ันตอนตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ  ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายเกษม ม่ันคง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน



คํานํา
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 และ  ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและประเมินผลดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบคูมือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใชเปนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งแบบการติดตามและประเมินผลถือวาเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือไม เพียงใด  เพ่ือจะนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  แกไข  ขยายขอบเขตการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
ผูบริหารทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการ ติดตามฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชางทูน และสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได
ตลอดจนเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร จังหวัดตราด
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1.ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม

เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน ขาราชการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจางสมาชิกสภาทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และ
พัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลชางทูนหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม
รวมท้ังงบประมาณในการดําเนินงาน

2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนตรวจสอบดู
วาแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไมอยางไร

3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตางๆในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/
ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนสภาพพ้ืนท่ีและผูมี
สวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมใน
สังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลชางทูน

2.วัตถุประสงคของแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด

ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้

1. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
2. เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จและการบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาทองถ่ิน
3. เพ่ือใหไดขอมูลจากการติดตามและประเมินผลมาพัฒนาการดําเนินงานตอไป

สวนที่ 1 บทนํา
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3.ข้ันตอนการจัดทําการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 โดยใหอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้

1. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความคิดเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

4.แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

4. เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนกําหนด

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้
5.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
การทาง โครงการจัดงานประเพณีตางๆ จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
เปนตน

5.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีการมาก ไมเครงครัดใน
ข้ันตอน

5.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลชางทูน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิต
รวมกับประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

5.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบลชางทูนคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปน
หลักฐาน(โดยใชแบบสํารวจ แบบท่ี 1,2,3/1,3/2,/3/3)

5.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงคคา
เปาหมายกลยุทธแผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ
หนาท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ข้ันตอนการรายงานผล

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
1. ทําใหภารกิจตางๆของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสวน/กอง มีความ

สอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน
2. สามารถทําใหเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความ

สอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปในทางเดียวกัน
4. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆเกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน
5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงค ของโครงการ กิจกรรม

งานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับบริการ
6. นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดข้ึนได

ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาของ

อปท.

ภายในธันวาคม

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผูบริหารทองถ่ิน สภาทองถ่ินรายงานผล เสนอ

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในตําบล../อปท. ...ทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

เสนอ เสนอ

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ



-4-

คําช้ีแจง: แบบท่ี 1. เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช
แผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลชางทูน อําเภอบอไร   จังหวัดตราด

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา



สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน



10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน



11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด



12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน 
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังวัด 
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร 
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร 
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แบบที่ ๑ แบบชวยกํากบัการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล
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คําช้ีแจง: แบบท่ี ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป
1 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น....องคการบริหารสวนตําบลชางทูน....
2. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

(ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕62 – กันยายน ๒๕63)
สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565

ยุทธศาสตร
2561 2562 2563 2564 2565

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2 580,000 34 13,075,000 36 12,758,000 22 8,592,000 14 7,928,200
2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 12 4,084,048 9 4,143,248 12 4,209,248 12 4,209,248 12 4,209,248
3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 7 310,000 9 310,000 7 310,000 8 310,000 7 310,000

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน
การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว

7 265,000 6 265,000 7 255,000 7 255,000 7 255,000

5.ยุทธศาสตรการบรหิารจดัการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 2 20,000 3 50,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000

6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปญญา
ทองถ่ิน

20 2,234,113 22 2,544,255 28 2,582,744 26 2,532,744 26 2,532,744

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี
และการบริการสาธารณะ 14 1,701,600 8 4,683,000 21 4,030,000 13 2,390,000 13 2,390,000

รวม 64 9,194,761 89 14,253,803 114 24,244,992 93 18,788,992 108 17,725,192

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปงบประมาณ ๒๕63 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการแลวเสร็จ จํานวนโครงการท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ
จํานวนโครงการท่ียัง

ไมไดดําเนินการ
จํานวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

จํานวนโครงการท่ีมี
การเพิ่มเติม

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 13 52.00 4 16.00 8 32.00 - - - 25 100

2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต

7 77.77 - - 2 22.22 - - - - 9 100

3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย

4 57.14 1 14.28 1 14.28 - - 1 14.28 7 100

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
การวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว

2 22.00 - - 7 77.77 - - - - 9 100

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

- - - - 4 100.00 - - - - 4 100

6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

8 57.14 - - 6 42.85 - - - - 14 100

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี
และการบริการสาธารณะ

8 72.72 2 18.18 1 9.09 - - - - 11 100

รวม 42 53.18 7 8.86 35 36.70 - - 1 1.26 79 100
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5. การเบิกจายเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ยุทธศาสตร
งบปกติ เงินสะสม รวมงบปกติ

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2,212,800 43.82 2,467,000 100 4,679,800 62.26
2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 11,775 0.23 - - 11,775 0.16

3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 338,269 6.69 - - 338,269 4.49
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเท่ียว 22,000 0.44 - - 22,000 0.29

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 0.00 0 - - 0.00 0.00

6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 1,305,418 25.85 - - 1,305,418 17.36

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ 1,160,535 22.97 - - 1,160,535 15.44

รวม 5,050,797 100 2,467,000 100 7,517,797 100
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซ. 6
หนองกระดาน ม.2 - 

(กันเงิน 63) - 553,800 -

2.โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล.
คลองใจ ม.6 - 

(กันเงิน 63) - 500,000 -

3.โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลองไก
ยาง ม.3

- 
(กันเงิน 63) - 700,000 -

4.โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง
พรอมสายพาดดับ ม.4 - 

(กันเงิน 63) - 50,000 -

5.โครงการฝงทอ PVC
ขนาด 3 นิ้ว ซ.4 ม.4  - - 240,000 167,000

6.โครงการขุดเจาะบอบาดาล
บริเวณศาลาประชาคม หมู ท่ี 6  - - 280,000 242,000

7.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 หมูที่ 6 (ชวงที่
3)


(กันเงิน 62) - - 600,000 497,000

8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 4 (ชวง
ท่ี 2)


(กันเงิน 62) - - 570,000 475,000

9.โครงการติดตั้งดวงโคมไฟสอง
สวาง หมู ท่ี 1-6 (หมู ท่ี 2 ซอยวังออ
ถึง สามแยกซอยบอทรัพย )

- 
(กันเงิน 62) - 241,000 92,105.91

10.โครงการปรับปรุงหองครัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - 

(กันเงิน 62) 400,000 -

11.โครงการกอสรางฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณคลองครีพ 1 หมูที่
1 (ชวงที่ 2 บริเวณสวนนายชัยชนะ
โฉมเฉลา)


(เงินสะสม) - - 500,000 460,000

12.โครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบอทรัพย หมูที่ 2


(เงินสะสม) - - 790,000 644,000

๓. ผลการดําเนินงานตามโครงการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (ตอ)

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย

ไป
13. โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ซอยน้ําตกสลัดได หมูท่ี 4 - - 

(เงินสะสม) 495,000 -

14.โครงการวางทอสงน้ํา PVC จากฝาย
หนองไมหอม - คลองชะโมะ-คลองครีพ
หมูท่ี 1


(เงินสะสม) - - 790,000 467,000

15.โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยวังออ-คลองมะนาว หมูท่ี 2 (ชวงท่ี 2)


(เงินสะสม) - - 175,000 162,000

16.โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณคลองไก-สะพานหนองแฟบ
หมูท่ี 4


(เงินสะสม) - - 418,000 418,000

17.โครงการวางทอ PVC บริเวณคลองชาง
ทูน-คลองไก บริเวณขางหมวดการทาง หมู
ท่ี 4


(เงินสะสม) - - 400,000 343,000

18.โครงการติดตั้งถังเก็บน้ํา บริเวณซอย
4 - ซอย 5 หมูท่ี 4


(เงินสะสม) - - 43,000 43,000

19.โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บริเวณ
ศาลาประชาคม หมูท่ี 5


(เงินสะสม) - - 200,000 156,000

20.โครงการกอสรางฝายน้ําลนคลอง
ชะโมะ บริเวณเขตคลอง หมูท่ี 5


(เงินสะสม) - - 418,000 418,000

21.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย3 หมูท่ี 1 (ชวงท่ี 1) - - 

(เงินสะสม) 480,000 -

22.โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมูบาน
หมูท่ี 2 - - 

(เงินสะสม) 234,000 -

23.โครงการกอสรางโรงสูบน้ําพรอมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ํา บริเวณฝายชางทูน หมูท่ี 2 - - 

(เงินสะสม) 150,000 -

24.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยหลัง
วัด-รร.บานหนองแฟบ - - 

(เงินสะสม) 1,362,000 -

25.โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ซอย 5
หมูท่ี 5 (ชวงท่ี 3) - - 

(เงินสะสม) 626,000 -
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1.โครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย

 - - 5,000 3,399

2.เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตาม พระปณิธานฯ

 - - 87,120 61,200

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุผูพิการ

 - - 20,000 8,376

4.โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

 - - 55,000 55,000

5.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ  - - 2,983,100 2,659,100

6.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
คนพิการ

 - - 885,600 789,600

7.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

 - - 62,500 53,000

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1.โครงการชวยเหลือปญหา
ชางปา

 - - 20,000 590

2.โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน

 - -
100,000
(โอนตั้งจาย
รายการใหม)

51,159

3.โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

 - - 20,000 520

4.โครงการกอสรางลานกีฬา/
สนามกีฬาเอนกประสงค หมูท่ี 5 -  - 286,000

(กันเงิน) 286,000



-11-

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนการสงเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม และ การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

1.อุดหนุนโครงการจัดงานปใหม-กาชาด
จังหวัดตราด

 - - 11,000 11,000

2.อุดหนุนโครงการงานวีรกรรมทหารเรือ
ไทยในยุทธนาวีที่เกาะชาง

 - - 11,000 11,000

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

1.โครงการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (กิจกรรมปลูกตนไมในท่ี
สาธารณะ,กิจกรรมปลูกตนไมตามไหลทาง
สองขางถนน,กิจกรรมการจัดการแหลงนํ้า
เพ่ือการอนุรักษแหลงนํ้าในชุมชน (การทํา
ความสะอาดหนาฝายกักเก็บนํ้า))

 - - ๕๐,000 -

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ที่เบิกจายไป

1.โครงการสนับสนุนคาใชจายบรหิาร
สถานศึกษา

 - - 552,450 373,692

2.โครงการอบรมและปฐมนิเทศผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชางทูน

 - - 3,000 3,000

3.โครงการเสริมสรางศักยภาพและทักษะ
เด็กและเยาวชน

 - - 50,000 48,862

4.โครงการสรางสุขภาพและพัฒนาการกีฬา
ของตําบล

 - - 100,000 10,075

6.โครงการสงเสรมิการจดังานตามประเพณี
ทองถ่ิน

 - - 50,000 39,928

7.โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดชางทูน

 - - 836,000 798,380

8.อุดหนุนอําเภอบอไรตามโครงการจัด
กิจกรรมรัฐพิธีซึ่งเปนวันสําคญัของชาติ

 - - 8,000 8,000
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ตั้งไว

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1.โครงการจางเหมา
บุคคลภายนอกอยูเวรยาม

 - - 150,000 116,800

2.โครงการพัฒนาเว็บไซตตําบล  - - 15,000 15,000
3.โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ
(ภายใตโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูในการปองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทําหนากากอนามัยเพ่ือ
ปองกันตนเอง”)

 - - 20,000 11,242

4.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  - - 200,000 200,000

5.โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับคณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯพนักงานสวนทองถ่ิน
ลูกจางประจําพนักงานจางฯของ
อบต.ชางทูน

 - - 20,000 14,920

6.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - - 20,000 7,133

7.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
บริเวณท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลชางทูน

- 
(กันเงิน 64) - 300,000 -

8.โครงการปรับปรุงศาลา 80
พรรษา องคการบริหารสวนตําบล
ชางทูน

- 
(กันเงิน 64) - 300,000 -

9.โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร (รัชกาลท่ี 10)

 - - 95,000 92,000

10.โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

 - - 95,000 92,000
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6. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ ๒๕63

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1.เงินอุดหนุนสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอน

 - - 2,739,084 2,739,084

2.เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการสนับสนุนคาใชจาย
บริหารสถานศึกษา
-คาหนังสือเรียน/-คาอุปกรณการ
เรียน
-คาเครื่องแบบนักเรยีน/-คา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/-คาจัดการ
เรียนการสอน
-คาอาหารกลางวัน ศพด.อบต.
ชางทูน

 - - 552,450 373,692

3.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กปฐมวัย

 - - 400,485.80 369,763.70

4.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
เด็กประถมศึกษา

 - - 145,631.20 130,770.40

5.เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดชางทูน

 - - 836,000 798,380

6.เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(เงินเดือน คาตอบแทน เงิน
เพ่ิมคาครองชีพ และ
สวัสดิการ)

 - - 1,233,610 1,111,300

7.โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนสงเคราะห
เบี้ยความพิการ)

 - - 885,600 789,600
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6. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ ๒๕63 (ตอ)

โครงการ

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

8.โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม(เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส)

 - - 62,500 53,000

9.โครงการสราง
หลักประกันดานรายไดแก
ผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนท่ัวไป
คาใชจายสําหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ)

 - - 2,983,100 2,659,100

10.เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํริดาน
สาธารณสุข

- -  120,000 -

11.เงินอุดหนุนสําหรับ
สํารวจขอมูลจํานวนสัตว
และข้ึนทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานฯ

 - - 8,712 3,399

12.เงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธานฯ

 - - 87,120 61,200

รวม 10,054,293 9,089,289
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๗. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ ๒๕63

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแลว

อยูในระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงทองถ่ิน
ตร.ถ.22002 หมูท่ี 1

 - - 988,680 988,680

2. โครงการขุดสระน้ําบริเวณท่ี
สาธารณะหมูบาน บริเวณเข่ือน
ลิ้นชิ้น หมูท่ี 4 บานหนองมาตร

-  - 570,000 482,000

3. รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับเปน
คาวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากาก
อนามัยในโครงการพลังคนไทยรวมใจ
ปองกันไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙)

 - - 11,538 11,538

รวม 1,570,218 1,482,218
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปงบประมาณ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......องคการบริหารสวนตําบลชางทูน....อําเภอบอไร...จังหวัดตราด
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน.....30 กันยายน...2563

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการในป..2563....
3. ยุทธศาสตรและโครงการปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 36 17

2.ยุทธศาสตรดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 12 7

3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 7 4

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชย
กรรม และการทองเท่ียว

7 2

5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 3 -

6.ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

28 8

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี
และการบริการสาธารณะ 21 10

รวม 114 48

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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แผนภูมิแทงเปรียบเทียบแสดงจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ
และไดนําไปดําเนินการแลวเสร็จตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
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โครงการตามแผนพฒันาท้องถิน

โครงการทีได้รับอนมุตัิงบประมาณ

โครงการนําไปดําเนินการ

สรุปผลการดําเนินการ
1.อนุมัติงบประมาณ รวม 79 โครงการ
2.ไดดําเนินการท้ังสิ้น 48 โครงการ
คิดเปนรอยละ 60.75

สรุปผลการอนุมัติงบประมาณ
1.โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ.2561-2565 รวม 114 โครงการ
2.อนุมัติงบประมาณ รวม 79 โครงการ
คิดเปนรอยละ 69.29

สรุปผลการติดตามและประเมินผล
1.โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน
พ.ศ.2561-2565 รวม 114 โครงการ
3.ไดดําเนินการท้ังสิ้น 48 โครงการ
คิดเปนรอยละ 42.10
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วัตถุประสงคของแบบ
เพ่ือใชในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในภาพรวม

ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระยะเวลาในการติดตาม
เก็บขอมูลจากประชาชนและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินองคกรแตละป

องคประกอบของแบบ
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม
จากการสุมตัวอยางประชากรขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน จํานวน 100 คน ประกอบดวย
เนื้อหาท่ีสําคัญ 2 สวน  คือ
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
- เพศชาย จํานวน 45 คน / เพศหญิง จํานวน 55 คน
- อายุ

- การศึกษา

- อาชีพหลัก

ต่ํากวา 20 ป 20-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป
3 12 21 22 27 15

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/
เทียบเทา

อนุปริญญา/
เทียบเทา

ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี

อ่ืนๆ

45 40 5 10 - -

รับราชการ เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ

คาขาย/
ธุรกิจสวนตัว

รับจาง นักเรียน/
นักศึกษา

เกษตรกร อ่ืนๆ

3 - 9 22 3 60 3

จํานวน

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ชวงอายุ
จํานวน

ระดับ

จํานวน

อาชีพ
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

สรุปผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนในภาพรวม (รอยละ)

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 42 56 2
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 31 60 9
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35 59 6
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 38 59 3
5) มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 41 56 3

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 34 54 12
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน

36 59 5

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 39 56 5
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 50 47 3

ภาพรวม 38.45 56.22 5.33
สรุปผลในภาพรวม
1. พอใจมาก รอยละ 38.45
2. พอใจ รอยละ 56.22
3. ไมพอใจ รอยละ 5.33

หมายเหตุ จากการสุมตัวอยางประชากรขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน จํานวน 100 คน

สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนนิงานโครงการ / กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

8.31
8.19
8.34
8.39
8.55
8.25
8.54

8.93
คะแนนเฉลี่ย 8.43
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สรุปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

8.42
8.61
8.40
8.43

8.36

8.45

8.47

8.80
คะแนนเฉลี่ย 8.49

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานงานจัดระเบียบชุมชน/สังคมและความสงบเรียบรอย

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

7.20
7.06
7.23
7.26

7.40

7.30

7.44

7.39

คะแนนเฉลี่ย 7.28
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานงานพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

8.32
8.28
8.30
8.23

8.20

8.52

8.33

8.61
คะแนนเฉลี่ย 8.34

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานงานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

8.32
8.28
8.30
8.23

8.20

8.52

8.33

8.61
คะแนนเฉลี่ย 8.34
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ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานงานศึกษาการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

8.35
8.00
8.09
8.09
7.87

8.02
8.04

8.11
คะแนนเฉลี่ย 8.07

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนใน
ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานงานบริหารจัดการท่ีดีและการบริการสาธารณะ

ความพึงพอใจ คะแนน (เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ /
กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

8.76
8.56
8.57
8.64

8.58

8.48

8.33

8.73
คะแนนเฉลี่ย 8.58
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ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563
เปนดังนี้

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.70
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 17.10
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 57.10

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) (9.30)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) (9.40)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (9.50)
3.4 วิสัยทัศน (5) (4.80)
3.5 กลยุทธ (5) (4.70)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (4.80)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5.00)
3.8 แผนงาน (5) (4.90)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4.70)

รวม 100 92.90

ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เปนดังนี้
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได

๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 9.50
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 9.10
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 9.20
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 9.60
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 5.00
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 4.70
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ตัง้
งบประมาณไดถูกตอง

(๕) 4.80

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต๒ิ๐ป (๕) 4.70
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(๕) 4.80

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 4.50

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
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การใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เปนดังนี้
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 4.90
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ

ม่ังคงม่ังคั่งย่ังยืนภายใตหลักประชารัฐ

(๕) 4.60

๕.๙ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

(๕) 4.90

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

(๕) 4.60

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล

คาดวาท่ีจะไดรับ

(๕) 4.90

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 4.90
รวมคะแนน ๑๐๐ 94.70

4.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ

ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการ

ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ

โครงการท่ี
ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 36 25 17
2. ยุทธศาสตรดาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยูดีมีสุข 12 9 7

3. ยุทธศาสตรดาน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 7 7 4

4. ยุทธศาสตรดาน  การวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 7 9 2

5. ยุทธศาสตรดาน การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 4 0

6. ยุทธศาสตรดาน การศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และ ภูมิปญญาทองถ่ิน 28 14 8

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดีและการบริการ
สาธารณะ 21 11 10

รวม 114 79 48

สวนที่ 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น(ตอ)



แผนภูมิภาพแสดงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

แผนพัฒนาทองถ่ิน
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4.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. จากตารางสามารถสรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน ไดรับ

อนุมัติงบประมาณ จํานวน 79 โครงการ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
- การอนุมัติงบประมาณจากขอบัญญัติ จํานวน 62 โครงการ
- การอนุมัตงิบประมาณใหจายขาดเงินสะสม จํานวน 15 โครงการ
- การอนุมัติงบประมาณโดยการโอนตั้งจายรายการใหม จํานวน 2 โครงการ

และไดดําเนินกิจกรรมตางๆแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 48 โครงการ คิดเปน รอยละ 60.75 ของ
โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณไดมากกวารอยละ
50 ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ สวนโครงการท่ีเหลืออยูในระหวางการดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การบริหารงานภายในองคกรตลอดจนงานดานการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน ท่ีพัฒนาได
ครอบคลุมในทุกหมูบานและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายในการพัฒนาและสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรท่ี 3-6 ในสวนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึงงาน
ประเพณี  เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID - ๒๐๑๙)
ไดมีการแพรระบาดเปนการท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus
Disease ๒๐๑๙ : COVID ๒๐๑๙) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.๒๕๕๔ รวมท้ัง
รัฐบาลไดมีประกาศขอความรวมมือประชาชนและทุกภาคสวนใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในการลดโอกาส
สัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝกอบรมและสัมมนาท่ีทําใหเกิดการรวมตัวของคนจํานวนมาก
เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอให
หนวยงานในสังกัดงดกิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา สงผลใหการดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร
ท่ี 3-6 ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน แตเพ่ือความปลอดภัยจากโรคและสถานการณการดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงไดปฏิบัติตามประกาศและมาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด

3. ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม โครงการ
ปรากฏอยูในแผน  จํานวน 4 โครงการ  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณและไมไดมี
การจัดทําโครงการตามชื่อโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

79 โครงการ
114 โครงการ

48 โครงการ

แผนภูมิภาพแสดงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

แผนพัฒนาทองถ่ิน อนุมัติงบประมาณ โครงการท่ีดําเนินการ
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เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอให
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องคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงไดปฏิบัติตามประกาศและมาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด

3. ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม โครงการ
ปรากฏอยูในแผน  จํานวน 4 โครงการ  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการโดยไมไดใชงบประมาณและไมไดมี
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ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตลอดท้ังปงบประมาณ  เชน  กิจกรรม
จิตอาสาฯ การเก็บขยะริมทางสาธารณะ การปลูกตนไมพ้ืนท่ีสาธารณะ การซอมแซมและดูแลตนไม และการทํา
ความสะอาดหนาฝายกักเก็บน้ํา เพ่ือการอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน

3. สรุปผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนความพึงพอใจตอ
ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนในภาพรวม (รอยละ) ดังนี้

พอใจมาก รอยละ 38.45
พอใจ รอยละ 56.22
ไมพอใจ รอยละ 5.33

หมายเหตุ จากการสุมตัวอยางประชากรขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน จํานวน 100 คน

4. ปญหาและอุปสรรค
- สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID - ๒๐๑๙)
- งบประมาณมีจํากัด เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจท่ีถายโอนและความตองการของประชาชน เชน

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานปญหาภัยแลง เปนตน
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