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 บทนํา 

 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช
จาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี2พ.ศ.2549 ขอ 14 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู  
หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการ 
สูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพ  หากโครงการ มีระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
ตนทุนการประเมินผล  เปนส่ิงหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  การขยายขอบเขต  หรือการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน  อีกท้ังการติดตามและการประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ท่ีสามารถนําไปใน
การปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 
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           ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวา
ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ท่ี
เกิดข้ึนกอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผล
ตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตาม
แผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบการ
ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร เมื่อเทียบ
กับเวลา(input monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับเปาหมายท่ี
กําหนดไว (Performance monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพื่อท่ีจะนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินวาเม่ือ
ผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต(output) และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตาท่ีต้ังเปาหมายหรือเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจาก
การจัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะ
ทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาท่ีของระบบไปได หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชนขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยืดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและประเมินผล
โดยรวมดังกลาวมีปญหาได 
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ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในปจจุบัน 
เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวได โดยจะ
ปรากฏในรปูแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและ
ประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” 
ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปน
ศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ลวงหนา”(Early Warning System) วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไมอยางไร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนท่ี
เกิดข้ึนเปนอยางไร เพื่อประโยชนการปรับปรุงใหผลบรรลุไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต 

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้  ประกอบไปดวย
องคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และ
สวนของการประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 

1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง “มี” เพื่อ
นําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผู
ประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีมีอยูแลวจะถูกสง
เขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเปนการรวบรวม
ฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT ตอปจจัยนําเขาก็คือการ
เปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกข้ันตอนหรือ อยางไร 

2. สวนของกระบวนการติดตาม(Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรของทองถ่ิน ท้ังในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งได
กําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตร
มาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการ
ติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรวา
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง  แผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในชวงของแผนยัง
สามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไว
สามารถตามเปาหมายท่ีต้ังไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียน
วิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู 
M&E Unit  
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3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก
เรียกวา“การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ี
ผานมาในแตละป ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังจัดทํารายงานการติดตามแผน
ยุทธศาสตรไปสู M&E Unit   

 

 

 

                           

 

 

                  

 

 

 

 

 

อํานาจหนาท่ี 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
ทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ิน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

1.  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสามคน 
2.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน 
3.  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
4.  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน 
5.  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
** โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึง่คนทําหนาท่ีเลขานุการของ
คณะกรรมการ 
** กรรมการตาม ขอ 1-5 มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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                       ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
-  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีการจัดทําแบบ 
รายงานติดตามและประเมินผล 
** นําขอมูลจาก ผด.3 และแผนการดําเนินงานมาเปรียบเทียบวา 
โครงการไหนดําเนินการแลว 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

-  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 
-  เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ 
   ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตอ  
   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
- เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ 
  ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
   ตอสภาทองถ่ิน 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 
-  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 3 ป (2560-2562)                                                                                                          
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 

 

 

1.วิสัยทัศน ของอบต.ทุงขนาน  
   “การเกษตรมั่นคง แหลงน้ําเพียงพอ การศึกษากาวหนา พัฒนาบุคลากร สัญจรสบาย สังคม มวลชน
เขมแข็ง” 
2.พนัธกิจ  การพัฒนาทองถ่ิน 
 2.1  สงเสริมการตลาด พัฒนาการผลิต  และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 2.2  จัดใหมี/บํารุงรักษาแหลงน้ํา ใหเพียงพอสําหรับอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร 
 2.3  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา 
 2.4  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีความรูความสามารถ 
 2.5  จัดใหมี และบํารุงรักษาทางคมนาคม 
 2.6  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในตําบลใหดีข้ึน 
 2.7  สงเสริม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในตําบล 
3.ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
-แนวทางกอสราง ปรับปรุง และซอมแซม ถนนวางทอระบายน้ําฯลฯ 
-แนวทางบูรณะและพฒันาระบบประปา ไฟฟา ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน                                     

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                      -แนวทางสงเสริมอาชีพ และพัฒนารายไดใหกับประชาชน 
   -แนวทางสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
      -แนวทางสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ 
   -แนวทางสงเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
   -แนวทางสงเสริม ปองกัน รักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   -แนวทางสงเสริมงานดานสวัสดิการและสังคม 
   -แนวทางสรางเกราะปองกันยาเสพติด 

 -แนวทางสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   -แนวทางสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   -แนวทางพัฒนาสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการาจัดการส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   -แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   -แนวทางสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
   -แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของทองถ่ิน 

 -แนวทางสงเสริมประสิทธิภาพใหบริการประชาชน 
 -แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูดอยโอกาส 
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คําช้ีแจง: แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

         ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ    

พัฒนาทองถ่ิน 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ  
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ      
ยุทธศาสตรจังหวัด   

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร       
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

แบบท่ี 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
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คําช้ีแจง  แบบท่ี 2  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยกําหนดระยะเวลาการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
2.  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2560 รอบเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ป ป 2560 
อบต.ทุงขนาน สอยดาว จ.จันทบุรี  

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

34 13,681,000.00 32 57,550,000.00 33 60,550,000.00 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 11 1,530,000.00 6 1,050,025.00 5 1,000,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

19 8,940,420.00 0 0 0 0 

ดานคุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

22 12,993,900 2 450,000.00 2 450,000.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7 720,000.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

ดานการบริหารจัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

26 1,643,500.00 2 200,000.00 2 200,000.00 

รวม 119 58,928,820.00 43 59,280,025.00 43 62,230,000.00 

 

 

 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



          9 

 

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2560 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 

(รอบเดือน ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 
อบต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

 
ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คดิเปน งบประมาณ คดิเปน 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 34.0 30.23 13,681,000.00 70.78 21.0 20.39 6,531,000.00 21.11 5.0 21.74 1,592,650.12 16.80 5.0 21.74 1,592,650.12 16.80 5.0 21.74 1,592,650.12 16.80 

2.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 11.0 11.63 950,000.00 1.73 9.0 9.71 500,000.00 1.71 1.0 4.35 30,000.00 0.32 1.0 4.35 30,000.00 0.32 1.0 4.35 30,000.00 0.32 

3.ดานการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

19.0 14.73 8,940,420.00 10.10 19.0 18.45 8,940,420.00 28.90 7.0 30.43 3,267,481.60 34.47 7.0 30.43 3,267,481.60 34.47 7.0 30.43 3,267,481.60 34.47 

4.ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแขง็
ใหกับชุมชน 

22.0 17.83 12,993,900.00 14.84 21.0 20.39 12,793,900.00 41.19 5.0 21.74 4,431,600.00 46.75 5.0 21.74 4,431,600.00 46.75 5.0 21.74 4,431,600.00 46.75 

5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7.0 5.43 720,000.00 0.70 6.0 5.83 690,000.00 1.91 2.0 8.70 78,700.00 0.83 2.0 8.70 78,700.00 0.83 2.0 8.70 78,700.00 0.83 

6.ดานการบริหารจัดการที่ดีและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

26.0 20.16 1,643,500.00 1.86 26.0 25.24 2,053,500.00 5.18 3.0 13.04 78,620.00 0.83 3.0 13.04 78,620.00 0.83 3.0 13.04 78,620.00 0.83 

รวม 119.0 
 

58,928,820.00 
 

102.0 
 

31,508,820.00 
 

23.0 
 

9,479,051.72 
 

23.0 
 

9,479,051.72 
 

23.0 
 

9,479,051.72 
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5.  การเบิกจายงบประมาณ ป 2560 
 

     อบต.ทุงขนาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา รวม 23 โครงการ จํานวนเงิน 9,499,052 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 23 โครงการ 
จํานวนเงิน 9,479,052 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  5 1,592,650.12 5 1,592,650.12 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 30,000.00 1 30,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 7 3,287,481.60 7 3,267,481.60 

ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

5 4,431,600.00 5 4,431,600.00 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2 78,700.00 2 78,700.00 

ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

3 78,620.00 3 78,620.00 

รวม 23 9,499,051.72 23 9,479,051.72 
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รายงานโครงการท่ีเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2560 
(รอบเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

       รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุงขนาน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตามสัญญา คูสัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซ.กลาง
บาน(ตอเน่ือง)ม.5 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 350,000 ต.300/60 22/02/2560 30 

2. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า ซ.
โรงยาง หมูท่ี 1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 349,198.42 ต.202/60 10/01/2560 20 

3. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า ซ.ปา
หนาม-หนองแคน-
เขาใหญหมูท่ี 2(
ตอเน่ือง) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 349,907.61 ต.202/60 10/01/2560 20 

4. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง ซ.
เขาพริก หมูท่ี 3 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 347,487.18 ต.202/60 10/01/2560 20 

5. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า ซ.ตา
หมง หมูท่ี 13 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000 196,056.91 ต.202/60 10/01/2560 20 

6. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
การทองเท่ียวและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอําเภอ
สอยดาว(อุดหนุน
อําเภอสอยดาว) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 ต.196/2560 16/01/2560 7 

7. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม(นม)สําหรับ
นักเรียน โรงเรียน 
4แหง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,869,140 147,365.68 ต.130/2560 01/12/2559 30 

 
133,968.80 ต.245/60 01/02/2560 30 

 
133,967.80 ต.270/60 01/03/2560 15 

8. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม(นม)สําหรับ
เด็กเล็กกอน
ปฐมวัย(ศพด.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

368,480 27,070.12 ต.129/2560 01/12/2560 30 

 
24,609.20 ต.240/60 01/02/2560 

15 
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9. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา(เหมา
จัดทําอาหาร
กลางวัน)สําหรับ
เด็กเล็กกอน
ปฐมวัย (ศพด.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,052,800 243,100.00 ต.26/2560 03/10/2559 50 

 
224,400 ต.211/60 04/01/2560 90 

10. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,108,000 1,018,000 ต.
54,55,56,57/
2560 

01/11/2559 50 

 
1,018,000.00 ต.197/2560 21/12/2559 50 

11. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนคาจาง
เหมาครูสอน
ภาษาใหกับเด็ก
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

240,000 240,000.00 ต.109/2560 01/02/2559 45 

12. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

70,000 37,000.00 น.70,ต.
195,199,200,
201/2560 

04/01/2560 30 

13. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการซับตารี
รําลึก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000 40,000.00 ต.
133,134/256
0 

15/12/2559 10 

14. ดานคุณภาพชีวิต
และสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

โครงการจัดการ
แขงขันศึกชิง
แชมปมวยไทย
ดาวรุงทุงขนาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000 39,500.00 น.80,ต.
235,238,239/
60 

01/02/2560 15 

15. ดานคุณภาพชีวิต
และสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส(เบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,676,100 862,300.00 น.4,13/2560 12/09/2559 30 

 
860,900 ต.32/2560 03/10/2559 30 

 
858,700 ต.101/2560 01/11/2559 30 

 
858,000 ต.152/2560 06/12/2559 30 

16. ดานคุณภาพชีวิต
และสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส(เบี้ย
ยังชีพผูพิการ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,968,800 188,000 น.5/2560 07/09/2559 30 

 
211,200 ต.33/2560 06/10/2559 30 

 
202,400 ต.102/2560 07/11/2559 30 
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201,600 ต.153/2560 06/12/2559 30 

17. ดานคุณภาพชีวิต
และสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส(เบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 12,500 ต.3/2560 07/09/2559 30 

 
12,500 ต.34/2560 04/10/2559 30 

 
12,000 ต.103/2560 04/11/2559 30 

 
12,000 ต.154/2560 06/12/2559 30 

18. ดานคุณภาพชีวิต
และสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

อุดหนุนสํานักงาน
จังหวัดจันทบุรี
เพ่ิมศักยภาพใน
การปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดของ ศพ
ส.จ.จันทบุรี 

เงนิอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000 100,000 ต.301/60 20/03/2560 7 

19. ดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

โครงการจาง
แรงงานในการ
จัดเก็บขยะ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

120,000 2,700 ต.70/2560 01/11/2559 30 

20. ดาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000 76,000 ต.62,71/2560 01/11/2559 30 

21. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการเตรียม
ความพรอมการ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงวันปใหม 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

35,000 20,160 น.56/2560 15/12/2559 15 

  12,900 
ต.
159,163,164,
162/2560 

04/01/2560 15 

22. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

คาใชจายใน
โครงการจัดทํา
แผน(หมูบาน)
ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 6,000 น.86/60 01/03/2560 15 

  13,300 ต.276,282/60 01/03/2560 15 

23. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 26,260 ต.
268,290,316/
60 

06/03/2560 15 
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ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.ทุงขนานทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ 
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 
      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
                                                                ประกาศ ณ วันท่ี  28  เมษายน 2560 
 
 
 

                                                      นางสาวอัญชลี  แจมแจง 
                                                                 นายกอบต.ทุงขนาน 

 ขอมูล ณ 31/03/2560 
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ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบเดือน(ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

ภาพประกอบโครงการและกิจกรรมตางๆ 
************* 

       ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป2560 ในเขตพื้นท่ีโดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการตางๆประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชน
ท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 

      อปท.ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
หรือขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ 
1. โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.กลางบาน(ตอเนื่อง) ม.5 

 
2. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ซ.โรงยาง หมูท่ี 1 

 
3. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ซ.ปาหนาม-หนองแคน-เขาใหญ หมูท่ี 2(ตอเนื่อง) 
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4. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง ซ.เขาพริก หมูท่ี 3 

 
5. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า ซ.ตาหมง หมูท่ี 13 

 
6. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอําเภอสอยดาว 

 
7. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียน โรงเรียน 4แหง 
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8. โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กกอนปฐมวัย(ศพด.) 

 
9. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เหมาจัดทําอาหารกลางวัน)สําหรับเด็กเล็กกอนปฐมวัย (ศพด.) 

  
10. โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน 

 
11. โครงการวันเด็กแหงชาติ 

 
12. โครงการซับตารีรําลึก 
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13. โครงการจัดการแขงขันศึกชิงแชมปมวยไทยดาวรุงทุงขนาน 

                                                       
14. โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) 

                                        
15. โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูพิการ) 

 
16. โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส) 

 
17. อุดหนุนสํานักงานจังหวัดจันทบุรีเพิ่มศักยภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศพส.จ.จันทบุรี 
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18. โครงการจางเหมาแรงงานในการจัดเก็บขยะ 

 
19. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

  
20. โครงการเตรียมความพรอมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงวนัปใหม 

 
21. คาใชจายในโครงการจัดทําแผน(หมูบาน)ชุมชน 

                     
22. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

                                 



          20 

 

                                           ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 
 

         จากผลการดําเนินงานตามโครงการ/แผนงาน ในปงบประมาณ 2560 ทําใหทราบขอมูล ซึ่งเปนปญหา ดังนี้ 
 

  1.ปญหา  : จํานวนบุคลากรไมเพียงตอการปฏิบัติงาน 
     แนวทางแกไข : จัดทําหนังสือประชาสัมพันธในตําแหนงท่ีวาง ใหอบต. หรือหนวยงานอื่น 

 2.ปญหา  :ประชาชนยังไมคอยเขาใจบทบาทของตนในงานพัฒนาระดับหมูบานและตําบล 
แนวทางแกไข :จัดโครงการอบรมใหความรูเขาใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล 

 3.ปญหา  :งบประมาณในการพัฒนามีจํานวนจํากัด 
แนวทางแกไข :ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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                     รายงานผลการดําเนนิการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

                                            สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  
 ผลการพัฒนาจากแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ประจําป พ.ศ.2560  ท่ีผานมา  ทําใหไดทราบ
วาในปท่ีผานมาประสบผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด มีอุปสรรคปญหาขอขัดของและวิธีการแกไขอยางไร เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
วิเคราะหจุดแข็ง  

1.การพัฒนาท่ีผานมามีการวางแผนงานทุกข้ันตอน เริ่มจากการจัดเวทีประชาคมแตละหมูบาน วิเคราะหปญหา
และหาความตองการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จากนั้นมีการจัดลําดับการพัฒนาในระดับตําบล ผานการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งเปนการบูรณาการวางแผนพัฒนารวมกันระหวางองคกรประชาชนและประชาชนในตําบล 
เพื่อใหการวางแผนดานการบริหารงบประมาณตรงกับปญหาความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  

2. ไดรับความรวมมือในการพัฒนาจากประชาชน สมาชิก อบต. กํานัน ผูใหญบาน ในตําบล 
3. มีการพฒันาบุคลากร ท้ังของ อบต. สมาชิก ผูใหญบาน เปนประจําและตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรูรวมกัน   

  3.2 เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงานในการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางสูงสุด     
  3.3 เพื่อใหวางแผนการพัฒนาสอดคลองกับกฎ ระเบียบ ท่ีมีการปรับปรุง ทันสมัย  

วิเคราะหจุดออน  
1.ประชาชนยังไมคอยเขาใจบทบาทของตนในงานพัฒนาระดับหมูบานและตําบล 
2.งบประมาณในการพัฒนามีจํานวนจํากัด 

วิเคราะหโอกาส   
1. มีระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจท่ีดี เนื่องจากมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีคอนขางสมบูรณ เหมาะกับการ
ประกอบอาชีพทําการเกษตร และมีแหลงงานนอกภาคเกษตร เชน รับจางท่ัวไป รับจางโรงงานอุตสาหกรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในตําบลใหมากข้ึน ท้ังในสวนของ อบต. สมาชิก อบต. กํานัน ผูใหญบาน 
เพื่อประสานการพัฒนากับประชาชน ในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการนําเสนอปญหา การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  
3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหเกิดการตระหนักถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีเกิดจากตนเอง 

วิเคราะหอุปสรรค 
องคการบรหิารสวนตําบลทุงขนานมีพื้นท่ีและประชาชนจํานวนมาก การคมนาคมหลายเสนทาง แตงบประมาณท่ี

จดสรรมีนอยไมเพียงพอนํามาพัฒนา เชนดานโครงสรางพื้นฐาน เพราะประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรมตองอาศัย
น้ําเปนสําคัญ จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําเปนอันดับแรก เพื่อเปนการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 
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2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  
  ผลการพัฒนาจากการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ เมื่อเทียบกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ท่ีผานมามีการพัฒนา จากผลการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ไดประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ปงบประมาณ 2560 ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ตามแผนยุทธศาสตร จํานวน119โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 102 โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้  

1. ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 34 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  5  โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 16 โครงการ     

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 11 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน  9 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  1  โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน  8 โครงการ               

3. ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 19 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 19 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  7  โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 12 โครงการ    

4. ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 22 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  5  โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 16 โครงการ    

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 7 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 2  โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 4 โครงการ    

6. ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 26 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 26 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  3  โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน 23 โครงการ 
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3.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงขนานท่ีผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพื้นท่ีเปาหมายท่ี

เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาตาง  ๆ  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดผลท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งประกอบดวย 

1. ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ระบบโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  สามารถรองรับและสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ประกอบดวย การพัฒนาเสนทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา การขยายเขต
การไฟฟา ทําใหประชาชนมีสะดวกในการคมนาคม การซอมถนนจากแขวงการทางและทางหลวงชนบท เปนการเปด
เสนทางสูตลาดจุดผอนปรนท่ีนับวันมีปริมาณการคาขายเพิ่มมากข้ึนตามขอมูล สํานักศุลกากร เขตจันทบุรี  มีน้ําบริโภค อีก
ท้ังไดดําเนินการขุดลอก คู  คลอง  สระน้ําเพื่อการเกษตร ประชาชนสามารถกักเก็บน้ําไดเพียงพอและมีน้ําใชตลอดป 

2.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนใหเกิดความเขมแข็งภายในกรอบเศรษฐกิจพอเพียงมีการต้ังงบประมาณ

อุดหนุนสงเสริมอาชีพ  สงเสริมการทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีอําเภอสอยดาว 
3.ผลการดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม สงเสริมอาหารเสริมนมโรงเรียนและเด็กเล็กกอนปฐมวัย สงเสริมอาหาร

กลางวันโรงเรียนและเด็กเล็กกอนปฐมวัย วัสดุและส่ือการศึกษา  จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนดานการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม งานรัฐพิธตีางๆ 

4.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับขุมชน 
ประชาชนผูดอยโอกาสในตําบลทุงขนาน ไดรับการชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลในการสงเคราะห

ผูสูงอายุ คนพิการ  เด็กและเยาวชน  การสรางชุมชนใหเขมแข็งเพิ่มศักยภาพการปองกันในการแกไขปญหายาเสพติด   
5.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบริหารการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จางเหมา

แรงงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดูแลปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลทุงขนาน  
6.ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี จัดทําแผนชุมชน เตรียมความพรอมการลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม การบริหารจัดการในองคกรวมท้ังอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ดําเนินการใหบริการนอก
พื้นท่ีในการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี และออกจายเบ้ียยังชีพในหมูบาน 
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ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน 

     

         คะแนนการประเมินความพึงพอใจท่ีได เปนการประเมินผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะไมตรงกับความตองการ
ของประชาชน ถากลุมท่ีประเมินความพึงพอใจนั้นไมใชกลุมเปาหมายท่ีแทจริง ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยให
กําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และควบคุมตอเนื่องท่ีจะทําการประเมินผล กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะตอบแบบประเมินผล ซึ่งตอง
เปนผูท่ีไดรับประโยชนในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  เพื่อใหไดผลตามความเปนจริง ตองมีการ
ประเมินผลเปนรายโครงการ เพื่อจะไดทราบผลวาแตละโครงการท่ีไดทําไป  มีประโยชนและมีประสิทธิภาพมากนอย
เพียงใด โครงการใดควรดําเนินการตอไป โครงการใดตองมีการปรับปรุงแกไข และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะทํา
ไปแลวไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 

      ในดานบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรในแตละภาคสวนใหมีความรูในการปฏิบัติงานในสายงานของแต
ละบุคคล เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีมีมาจัดการลําดับความสําคัญของปญหาความตองการ
ตางๆ และกําหนดตัวช้ีวัดของผลท่ีไดจากการนําปญหาความตองการมาจัดทําเปนโครงการบรรจุในแผนพัฒนา ใหทาง
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนานดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และตรงตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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