
วัตถุประสงคของแบบ
เพ่ือใชในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม

ประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

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

รายงานผลสาํรวจความพึงพอใจการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ชวงอายุ
จํานวน

ระดับ

จํานวน

อาชีพ



-2-
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 ดานงานพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว

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. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18.70
2. การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ 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 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4.70)

รวม 100 92.90

ผลการใหคะแนนโครงการขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน เมือ่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 เปนดังน้ี
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 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 5.00
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 4.70
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง

(๕) 4.80

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต๒ิ๐ป (๕) 4.70
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(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 เปน
ดังนี้

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

2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น(ตอ)
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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



แผนภูมิภาพแสดงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

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

ไดรับอนุมัติงบประมาณ 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
ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได
มากกวารอยละ 50 ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ สวนโครงการท่ีเหลืออยูในระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานภายในองคกรตลอดจนงานดานการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน ท่ีพัฒนาไดครอบคลุมในทุกหมูบานและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายในการ
พัฒนาและสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรท่ี 3-6 ในสวนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึง
งานประเพณี  เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID
- ๒๐๑๙) ไดมีการแพรระบาดเปนการท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID ๒๐๑๙) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.
๒๕๕๔ รวมท้ังรัฐบาลไดมีประกาศขอความรวมมือประชาชนและทุกภาคสวนใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝกอบรมและสัมมนาท่ีทําใหเกิดการรวมตัวของคน
จํานวนมาก เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจึงขอใหหนวยงานในสังกัดงดกิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา สงผลใหการ
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3-6 ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน แตเพ่ือความ

79 โครงการ
114 โครงการ

48 โครงการ

แผนภูมิภาพแสดงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

แผนพัฒนาทองถ่ิน อนุมัติงบประมาณ โครงการท่ีดําเนินการ
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4.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. จากตารางสามารถสรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

ไดรับอนุมัติงบประมาณ 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
ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได
มากกวารอยละ 50 ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ สวนโครงการท่ีเหลืออยูในระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานภายในองคกรตลอดจนงานดานการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน ท่ีพัฒนาไดครอบคลุมในทุกหมูบานและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายในการ
พัฒนาและสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรท่ี 3-6 ในสวนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึง
งานประเพณี  เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID
- ๒๐๑๙) ไดมีการแพรระบาดเปนการท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID ๒๐๑๙) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.
๒๕๕๔ รวมท้ังรัฐบาลไดมีประกาศขอความรวมมือประชาชนและทุกภาคสวนใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝกอบรมและสัมมนาท่ีทําใหเกิดการรวมตัวของคน
จํานวนมาก เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจึงขอใหหนวยงานในสังกัดงดกิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา สงผลใหการ
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3-6 ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน แตเพ่ือความ

แผนภูมิภาพแสดงการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

โครงการท่ีดําเนินการ
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4.2 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. จากตารางสามารถสรุปไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตําบลชางทูน

ไดรับอนุมัติงบประมาณ 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
ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได
มากกวารอยละ 50 ของโครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ สวนโครงการท่ีเหลืออยูในระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานภายในองคกรตลอดจนงานดานการพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลชางทูน ท่ีพัฒนาไดครอบคลุมในทุกหมูบานและเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายในการ
พัฒนาและสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค

2. ยุทธศาสตรท่ี 3-6 ในสวนโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีเปนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมถึง
งานประเพณี  เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID
- ๒๐๑๙) ไดมีการแพรระบาดเปนการท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID ๒๐๑๙) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.
๒๕๕๔ รวมท้ังรัฐบาลไดมีประกาศขอความรวมมือประชาชนและทุกภาคสวนใหแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ในการลดโอกาสสัมผัสโรค งดการจัดกิจกรรมหรือโครงการฝกอบรมและสัมมนาท่ีทําใหเกิดการรวมตัวของคน
จํานวนมาก เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจึงขอใหหนวยงานในสังกัดงดกิจกรรมการจัดโครงการฝกอบรมและสัมมนา สงผลใหการ
ดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 3-6 ไมเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน แตเพ่ือความ
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ปลอดภัยจากโรคและสถานการณการดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลชางทูน จึงไดปฏิบัติตามประกาศและ
มาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด

3. ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
โครงการปรากฏอยูในแผน  จํานวน 4 โครงการ  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการโดยไมไดใช
งบประมาณและไมไดมีการจัดทําโครงการตามชื่อโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน  แตไดจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตลอดท้ังปงบประมาณ  เชน  กิจกรรม
จิตอาสาฯ  การเก็บขยะริมทางสาธารณะ การปลูกตนไมพ้ืนท่ีสาธารณะ การซอมแซมและดูแลตนไม และการ
ทําความสะอาดหนาฝายกักเก็บน้ํา เพ่ือการอนุรักษแหลงน้ําในชุมชน

3. สรุปผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูนในภาพรวม (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

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


