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                                                        บทนํา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี2)พ.ศ.
2549 ขอ 14 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยในสิบหาวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ิน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  การติดตามถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู  หากไม
มีระบบติดตามของโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการ สูงเกินกวาท่ี
กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุม
คุณภาพ  หากโครงการ มีระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนการประเมินผล  เปนส่ิงหนึ่ง
ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข  
การขยายขอบเขต  หรือการดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  อีกท้ังการติดตามและการประเมินผล
ยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          2 

 

           ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวาระบบติดตาม
และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ี
แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มตนของระบบการติดตามวา
เริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร เมื่อเทียบกับเวลา(input 
monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงาน เมื่อเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว (Performance 
monitoring) การวางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเปนการสรางระบบเพื่อท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน 
เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินวาเมื่อผลท่ีเกิดข้ึนท้ังในสวนของผลผลิต(output) 
และผลลัพธ (outcome) วาเปนไปตามท่ีต้ังเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาเพียงใด อยางไร
ก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการท่ี
สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาท่ีของระบบไปได 
หากแตแผนไมเอื้อตอการติดตาม เชนขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยืดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจ
ทําใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 
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ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในปจจุบัน เรียกวา 
“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวได โดยจะปรากฏในรูปแบบ
ของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E 
Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา”(Early Warning System) วา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตาม
แผนท่ีกําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไร เพื่อประโยชนการปรับปรุงใหผลบรรลุไดในทุก
ชวงของแผนตอไปในอนาคต 

องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล  

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ินครั้งนี้ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 
สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมินผล
ผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 

1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง “มี” เพื่อนําเขาสูระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และ
เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีมีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่ง
เปนหนวยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง
จังหวัดไวโดยบทบาทของ M&E UNIT ตอปจจัยนําเขาก็คือการเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซึ่งเครื่องมือท่ีใชในการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบท่ี 1 แบบชวยกํากับ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุก
ข้ันตอนหรือ อยางไร 

2. สวนของกระบวนการติดตาม(Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ
ทองถ่ิน ท้ังในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดเปนการติดตาม
รายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-มิถุนายน) ไตร
มาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate 
Result) ของแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีไดกําหนดไว
หรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง  แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา 
นอกจากนี้ การติดตามในชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวสามารถตามเปาหมายท่ีต้ังไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของสามารถระดมความคิดใน
การปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบ
รายงานสู M&E Unit  

 



          4 

 

3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา
“การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาในแตละป 
ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ังจัดทํารายงานการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู 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. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีการจัดทําแบบรายงานติดตาม
และประเมินผล 
** นําขอมูลจาก ผด.3 และแผนการดําเนินงานมาเปรียบเทียบวาโครงการไหน
ดําเนินการแลว 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

-  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 
-  เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
- เสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตอสภาทองถ่ิน 
 

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

 
 

1.วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  
   “การเกษตรมั่นคง แหลงน้ําเพียงพอ การศึกษากาวหนา พัฒนาบุคลากร สัญจรสบาย สังคม มวลชนเขมแข็ง” 
 

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 
-แนวทางบูรณะและพัฒนาระบบประปา 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 

   -แนวทางสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   -แนวทางพัฒนาสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการาจัดการส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   -แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
   -แนวทางสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. 
   -แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของทองถ่ิน 

 -แนวทางสงเสริมประสิทธิภาพใหบริการประชาชน 
 -แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนผูดอยโอกาส 
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    คําช้ีแจง: แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา

การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
  
    ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การ

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

  

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

พัฒนาทองถ่ิน 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ  
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ      
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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา  3  ป  โดยกําหนดระยะเวลาการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.   ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
2.  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  2560 รอบเดือน เมษายน 2560-กันยายน 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 11 950,000 6 1,050,025.00 5 1,000,000.00 

ดานการศึกษา ศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม 

19 8,940,420.00 0 0 0 0 

ดานคุณภาพชีวิตและสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน 

22 12,993,900.00 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 38,928,820.00 43 59,280,025.00 43 62,230,000.00 

 

 

 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป 2560 
 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
  (รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2560) 
   อบต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  

 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการ 
ท้ังหมด                            

(ต.ค.59-.ก.ย.60)   

อนุมัติงบประมาณ                      
(ต.ค.59-.ก.ย.60) 

ลงนามสัญญา              
(เม.ย.-.ก.ย.60) 

เบิกจาย                            
(เม.ย.-.ก.ย.60) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  34.0 13,681,000.00 21.0 6,531,000.00 13.0 3,633,504.46 9.0 2,525,504.67 

2.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 11.0 950,000.00 9.0 500,000.00 5.0 209,303.37 5.0 209,303.37 

3.ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 19.0 8,940,420.00 19.0 8,940,420.00 7.0 4,102,281.87 5.0 3,542,467.00 

4.ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

22.0 12,993,900.00 21.0 12,793,900.00 10.0 7,906,990.30 10.0 7,903,730.30 

5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7.0 720,000.00 6.0 690,000.00 3.0 380,671.08 3.0 380,671.08 

6.ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

26.0 1,643,500.00 26.0 2,053,500.00 12.0 669,249.25 11.0 314,140.00 

รวม 119 38,928,820.00 102 31,508,820.00 50 16,902,000.33 43 14,875,816.42 
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5.  การเบิกจายงบประมาณ ป 2560(รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2560) 
 

              อบต.ทุงขนาน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอ
หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ จํานวนเงิน 16,902,000.33 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ 
จํานวน 43 โครงการ จํานวนเงิน 14,875,816.42 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  13.0 3,633,504.46 9.0 2,525,504.67 

2.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 5.0 209,303.37 5.0 209,303.37 

3.ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 7.0 4,102,281.87 5.0 3,542,467.00 

4.ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

10.0 7,906,990.30 10.0 7,903,730.30 

5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3.0 380,671.08 3.0 380,671.08 

6.ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

12.0 669,249.25 11.0 314,140.00 

รวม 50 16,902,000.33 43 14,875,816.42 
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รายงานโครงการท่ีเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2560 
(รอบเดือนเมษายน 2560-กันยายน 2560) 

             รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.ทุงขนาน ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญามีดังนี้  

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ฝายน้ําลน(ฝาย
ใหญ)หมูท่ี 15  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

321,000 320,000 37/60 22/08/2560 120 

2. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนนคสล.ซ.
ประปา(ตอเนื่อง)
หมูท่ี 16 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 349,000 481/60 05/06/2560 45 

3. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง 
คสล.ซ.เขาพริก-
หนองแก(ตอเนื่อง) 
ม.3-ม.7 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 149,500 564/60 20/07/2560 30 

4. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซ.นาย
ไกร หมูท่ี6 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 350,000 684/60 01/08/2560 45 

5. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ฝายกักเก็บน้ํา 
คสล.พรอมทางรถ
ขาม หมูท่ี 7  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000 299,500 36/60 22/08/2560 120 

6. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน ซ.กลาง
หมูบาน หมูท่ี 8 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000. 326,635.51 683/60 01/08/2560 45 

7. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซ.ลุง
เซียน หมูท่ี 10 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 326,635.51 682/60 01/08/2560 45 

8. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซ.เกิด
สุวรรณ หมูท่ี 12 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 349,000 475/60 01/06/2560 30 

9. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการกอสราง
ถนน คสล.ซ.
สําราญ(ตอเนื่อง) 
หมูท่ี14 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

350,000 349,500 558/60 17/07/2560 45 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

10. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกและ
วางทอระบายน้ํา 
คสล.ซ.ขางศาลา 
หมูท่ี13 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 139,252.34 519/60 03/07/2560 30 

11. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมถนน 
คสล.ทางเขาหนา 
อบต. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

90,000 89,500 48/60 22/08/2560 90 

12. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการ
ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน
ลูกรังเช่ือมตอ ม.
8-ม.11-ม.12 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000 185,981.31 559/60 01/08/2560 30 

13. ดานโครงสราง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค  

โครงการ/
ปรับปรุง/
ซอมแซมถนน
ลูกรัง ซ.บอขยะ 
หมูท่ี1 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

400,000 399,000 35/60 22/08/2560 45 

14 ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
ใหความรูตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 49,880 642,637,
681/60 

11/09/2560 5 

15. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงอนุรกัษ
พันธุปลาน้ําจืด
เพื่อการบริโภคลด
รายจายใน
ครัวเรือน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,000 5,200 641/60 01/09/2560 15 

16. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการ
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดิน
สิ่งกอสราง(สวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ ม.1) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

100,000 92,523.37 466/60 01/06/2560 30 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

17. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
และขยายผล
หมูบานตาม
โครงการพระราช  
ดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 718/60 13/09/2560 15 

18. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

โครงการสงเสริม
และพัฒนาการแป
รูปผลิตภัณฑ
ชุมชน(OTOP) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 31,700 742/60 21/08/2560 15 

19. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
เสริม(นม)สําหรับ
นักเรียน โรงเรียน 
4แหง 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,869,140 862,760.56 303,304,
451,647,
679/60 

01/09/2560 30 

20. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

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

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

368,480 172,907.42 271,208
78.34,29
8,305,45
0,648,68

0/60 

01/09/2560 30 

21. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน ศพด. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000 40,000 592/60 01/08/2560 45 

22. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
(เหมาจัดทําอาหาร
กลางวัน)สําหรับ
เด็กเล็กกอนปฐมวัย 
(ศพด.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,052,800 448,800 359,590/
60 

01/06/2560 120 

23. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการกอสราง
รั้ว ศพด.ซับตารี
(ใหม) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000 186,448.60 34/60 22/08/2560 60 

24. ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม/
ศพด.วัดทุงขนาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

400,000 373,364.49 32/60 17/08/2560 45 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

25. 
 
 
 
 
 

ดานการศึกษา 
ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

โครงการอาหาร
กลางวันใหกับเด็ก
นักเรียน 
 
 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,108,000 2,018,000 540,518,
534,535/

60 

22/05/2560 120 

26. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการแกไข
ปญหา
อาชญากรรม โรค
เอดสการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 
การพนัน การ
ขยายของธุรกิจ
การบริการทาง
เพศ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 20,000 180,669,
640,672/
60 

18/08/2560 20 

27. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการปองกัน
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000 103,915.30 549,589,
620,626,
689/60 

01/06/2560 120 

28. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการปองกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 50,000 177,638,
655,660/
60 

10/08/2560 45 

29. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการ "รอยรัก 
รอยดวงใจ ปลูก
ตนดาวเรอืง ทํา
ดอกไมจันทนเพื่อ
พอ" 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

70,000 69,575 517,521,
522,531,
582,688,
700,714,
644,645,
646/60 

21/07/2560 70 

30. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 
 

โครงการถายทอด
ภูมิปญญา
ผูสูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 16,700 712/60 13/09/2560 10 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

31. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยา
เสพติด (D.A.R.E) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 50,000 529,533,
546/60 

03/07/2560 30 

32. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการสงเสริม
การออกกําลังกาย
(จัดซื้อชุดออก
กําลังกาย
กลางแจง) 

เงินอดุหนุน
ท่ัวไป 

99,000 99,000 46/60 22/08/2560 45 

33. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส      
(เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,676,100 6,236,200 203,256,
320,366,
432,478,
537,621/
60 

02/02/2560 250 

34. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส          
(เบ้ียยังชีพผู
พิการ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,968,800 1,165,600 204,257,
321,367,
424,479,
480.1,53
8/60 

02/02/2560 250 

35. ดานคุณภาพ
ชีวิตและสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน 

โครงการสงเสริม
สวัสดิการของ
ผูดอยโอกาส    
(เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 96,000 205,258,
322,368,
425,480,
539/60 

02/02/2560 250 

36. ดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการ รักน้ํา        
รักปา รักษา
แผนดิน เฉลิมพระ
เกียรติพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยู-
หัวและสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ    
 
  

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 49,900 578,584,
588,591,
619/60 

21/08/2560 15 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

37. ดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรม พืชอัน
เนื่องมาจากพระ-
ราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราช-
สุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 20,500 287,328,
348/60 

21/03/2560 30 

 
20,500 

566,555,
611/60 

17/08/2560 30 

 
104,065 

639,652,
650,651,
695,738,
741,743/
60 

01/09/2560 30 

38. ดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

300,000 185,706.08 418,476,
477,489,
706/60 

29/06/2560 45 

39. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 

โครงการตอเติม
ศาลาหมูบาน หมู
ท่ี4 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

353,000 329,439.25 38/60 22/08/2560 90 

40. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการซักซอม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 50,000 594,610,
614,625,
628,659,
662/60 

29/08/2560 30 

  

12,900 ต.
159,163,
164,162/
60 
 

04/01/2560 15 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

41. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการเตรียม
ความพรอมการ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงวัน
สงกรานต 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

35,000 35,000 111,375,
376,377,
383/60 

10/04/2560 15 

42. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการอบรม
เยาวชนลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

30,000 30,000 556,565,
573,580,
612/60 

15/08/2560 20 

43. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตงกาย อปพร. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

95,000 94,500 746/60 01/09/2560 30 

44. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

20,000 20,000 720/60 25/09/2560 3 

45. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการอบรม
เครือขายคนรัก
ประชาธิปไตย 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

40,000 24,460 179,597,
598,599,
600/60 

17/08/2560 15 

46. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
ดานธรรมาภิบาล
ของอบต. กองทุน
สวัสดิการตําบล
และ สปสช. 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

50,000 27,350 172,395,
593,618,
653/60 

04/08/2560 45 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

47. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้อตูกระจก
บานเล่ือน ขนาด
5ฟุต จํานวน 2
หลัง(ส.ปลัด) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,000 9,000 516/60 20/07/2560 3 

48. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้อพัดลม 25
นิ้ว 3ขาจํานวน6
ตัว(ส.ปลัด) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

18,000 18,000 408/60 19/05/2560 5 

49. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

จัดซื้อตูกระจก
บานเล่ือน จํานวน 
3 หลัง(กองคลัง) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

13,500 13,500 24/60 05/04/2560 7 

50. ดานการบริหาร
จัดการท่ีดีและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการสงสารรัก
จาก อบต.สู
ประชาชนตําบล 
ทุงขนาน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000 18,000 694/60 01/08/2560 30 
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ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
รอบเดือน(เมษายน2560-กันยายน 2560) 

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

        ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2560 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิด
ประโยชนแกประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
       อปท.ใสขอมูลผลการดําเนินการ เชน แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถาย ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
หรือขอมูลผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ      
1.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.ประปา(ตอเนื่อง) หมูท่ี 16 (งบประมาณ 349,000.-) 

 
2. โครงการกอสราง คสล.ซ.เขาพริก-หนองแก (ตอเนื่อง)ม.3-ม.7(งบประมาณ 149,500.-) 

 
3.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.นายไกร หมูท่ี 6(งบประมาณ 350,000.-) 

 
4.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.กลางหมูบาน หมูท่ี 8(งบประมาณ 326,635.51.-) 
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5.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.ลุงเซียน หมูท่ี 10(งบประมาณ 326,635.51.-) 

 
6.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.เกิดสุวรรณ หมูท่ี 12 (งบประมาณ 349,000.-) 

 
7.โครงการกอสรางถนน คสล.ซ.สําราญ(ตอเนื่อง) หมูท่ี 14 (งบประมาณ 349,500.-) 

 
8.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกและวางทอระบายน้ํา คสล.ซ.ขางศาลา หมูท่ี 13(งบประมาณ 139,252.34.-) 

 
9.โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนลูกรงัเช่ือมตอ ม.8-ม.11-ม.12(งบประมาณ 185,981.31.-) 
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10.โครงการสงเสริมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รร.ตชด.สิงคโปรแอรไลนสนเฉลิมพระเกียรติฯ  (งบประมาณ 
49,880.-) 

 
11.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษพนัธุปลาน้ําจืดเพื่อการบริโภคลดรายจายในครัวเรือน ม.1-16(งบประมาณ 5,200.-) 

 
12.โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินส่ิงกอสราง(สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ม.1) (งบประมาณ 92,523.37.-) 

 
13.โครงการสงเสริมและขยายผลหมูบานตามโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.7 (งบประมาณ 30,000.-) 
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14.โครงการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน(OTOP)ม.1-16 (งบประมาณ 31,700.-) 

 
15.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.ม.1-16 ศพด.บานซับตารี (งบประมาณ 40,000.-) 

 
16.โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียน โรงเรียน 4 แหง (งบประมาณ 862,760.56.-) 

 
 17.โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กเล็กกอนปฐมวัย(3 ศพด.) (งบประมาณ 172,907.42.-) 
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18.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(เหมาจัดทําอาหารกลางวัน)สําหรับเด็กเล็กกอนปฐมวัย (ศพด.)
(งบประมาณ 448,800.-) 

 
19.โครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนกัเรียน (งบประมาณ 2,018,000.-) 

 
20.โครงการแกไขปญหาอาชญากรรม โรคเอดสการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายของธุรกิจการบริการทางเพศ 
รร.ทุงขนานวิทยา  (งบประมาณ 20,000.-) 

 
21.โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ม.1-16 (งบประมาณ 103,915.30.-) 
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22.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา อบรม อสม.ม.1-16(งบประมาณ 50,000.-) 

    
23.โครงการ"รอยรกั รอยดวงใจ ปลูกตนดาวเรือง ทําดอกไมจันทน เพื่อพอ"ม.1-16 (งบประมาณ 69,575.-) 

 
24.โครงการถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุ รร.บานซับตาร ี(งบประมาณ 16,700.-) 

 
25.โครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติด(D.A.R.E) อบต.รวมกับ สภ.สะตอน,รร.ประถมในพื้นท่ี (งบประมาณ50,000.-) 
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26.โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย(จัดซื้อชุดออกกําลังกายกลางแจง) ติดต้ังหนาสํานักงาน อบต.(งบประมาณ 99,000.-) 

 
27.โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ) ลงพื้นท่ี ม.1-16 (งบประมาณ 6,236,200.-) 

 
28.โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูพิการ) ลงพื้นท่ี ม.1-16 (งบประมาณ 1,165,600.-) 

 
29.โครงการสงเสริมสวัสดิการของผูดอยโอกาส(เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส) ลงพื้นท่ี ม.1-16 (งบประมาณ 96,000.-) 
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30.โครงการ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ รวมกับสวนราชการในพื้นท่ี รร.ในพื้นท่ี กํานัน ผูใหญบาน ประชาชน ม.1-16 บริเวณถนนทุงขนาน-สะตอน 
(งบประมาณ 49,900.-) 

 
31.โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
อนุรักษทรัพยากรทองถ่ินในพืน้ท่ี (งบประมาณ 20,500.-) 

 
32.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชนการฝงกลบและจัดทําถังคัดแยกขยะ ม.1-16 (งบประมาณ 185,706.08.-) 

 
33.โครงการซักซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รร.บานไผลอมสามัคคี (งบประมาณ 50,000.-) 
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34.โครงการเตรียมความพรอมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงวันสงกรานต 7 วันอนัตรายบริเวณส่ีแยกทุงขนาน                             
(งบประมาณ 35,000.-) 

   
35.โครงการอบรมเยาวชนลดอุบัติเหตุทางถนน ม.1-16 (งบประมาณ 30,000.-) 

    
36.จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย อปพร. อปพร.ตําบลทุงขนาน ม.1-16 (งบประมาณ 94,500.-) 

 
37.จัดซื้อวัสดุดับเพลิง ม.1-16 (งบประมาณ 20,000.-) 
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38.โครงการอบรมเครือขายคนรักประชาธิปไตย รร.ทุงขนานวิทยา (งบประมาณ 24,460.-) 

 
39.โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานธรรมาภิบาลของอบต.กองทุนสวัสดิการตําบลและสปสช. อบรมระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานและเขาคายคุณธรรมจริยธรรมวัดเทพประทานอธิพร (งบประมาณ 27,350.-) 

   
40.จัดซื้อตูกระจกบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2หลัง (ส.ปลัด) (งบประมาณ 9,000.-) 

 
41.จัดซื้อพัดลม 25 นิ้ว 3 ขา จํานวน 6 ตัว(ส.ปลัด) (งบประมาณ 18,000.-) 
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42. จัดซื้อตูกระจกบานเล่ือน จํานวน 3 หลัง (กองคลัง) (งบประมาณ 13,500.-) 

 
43.โครงการสงสารรักจาก อบต.สูประชาชนตําบลทุงขนาน (งบประมาณ 18,000.-) 

 
 

ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอตวาม
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนานทราบ เพื่อจะไดพิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตอไป 

      จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน 
                                                                ประกาศ ณ วันท่ี  29 กันยายน 2560 
 
 
 
 

                                                      นางสาวอัญชลี  แจมแจง 
                                                                 นายกอบต.ทุงขนาน 

 ขอมูล ณ 29/09/2560 
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                               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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คําช้ีแจง  แบบท่ี 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปงบประมาณ 

**************************************************** 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 
2.  วัน / เดือน / ป ท่ีรายงาน    
 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2560 
3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฎอยูในแผนและจํานวนตามขอบัญญัติงบประมาณอบต.ทุงขนาน  

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฎอยูในแผน 

จํานวนโครงการตาม
ขอบัญญัติ 

งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค 34.00 21.00 6,531,000.00 
2.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 11.00 9.0 500,000.00 
3.ดานการศึกษา ศาสนาประเพณี
วัฒนธรรม 

19.00 19.0 8,940,420.00 

4.ดานคุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

22.00 21.0 12,793,900.00 

5.ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

7.00 6.0 690,000.00 

6.ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

26.00 26.0 2,053,500.00 

รวม 119.00 102.00 31,508,820.00 
   
สวนท่ี 3  ผลการดําเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 81.66% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 80.33% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.00% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 79.66% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.33% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 79.33% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 76.66% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 79.33% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 78.33% 

ภาพรวม  79.51% 
 

แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 
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5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค (กอสราง ปรับปรุงและซอมแซม ถนนวางทอระบายน้ําฯลฯ 
บูรณะและพัฒนาระบบประปา ไฟฟา ใหเพียงตอความตองการของประชาชน) 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 81.33% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 80.00% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 80.00% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.00% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 77.33% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 78.66% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 78.66% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.00% 

ภาพรวม  79.29% 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ(สงเสริมอาชีพ และพัฒนารายไดใหกับประชาชน,สงเสริมพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว) 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 80.00% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 79.33% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 79.66% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.33% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 78.00% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 78.00% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 78.00% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 78.66% 

ภาพรวม 79.00% 
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ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม (สงเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ,สงเสริม 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน) 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 82.33% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 81.00% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 81.00% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 79.66% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 81.00% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 78.66% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กจิกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 80.66% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 79.00% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 72.30% 

ภาพรวม 79.51% 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (สงเสริม ปองกัน รักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชน, สวัสดิการและสังคม,สรางเกราะปองกันยาเสพติด,กีฬาและนันทนาการ) 

1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 80.66% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 80.30% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 79.33% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 79.66% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.00% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 78.00% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 78.00% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 78.33% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.00% 

ภาพรวม 79.18% 
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ยุทธศาสตรท่ี 5   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม,พัฒนาสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณในการจัดการส่ิงแวดลอม) 
1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 80.66% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 79.33% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 78.66% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 79.00% 
8.  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 78.00% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 78.33% 

ภาพรวม 79.22% 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6    ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน,ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.,พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรของ
ทองถ่ิน,สงเสริมประสิทธิภาพใหบริการประชาชน) 

1)  ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น ผลประเมิน 
1.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 81.00% 
2.  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 80.00% 
3.  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 79.66% 
4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 80.33% 
5.  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 80.33% 
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 78.00% 
7.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 79.00% 
8.  การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 78.33% 
9.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 79.33% 

ภาพรวม 79.55% 
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                     รายงานผลการดําเนนิการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

                                            สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  
 ผลการพัฒนาจากแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ประจําป พ.ศ.2560  ท่ีผานมา  ทําใหได
ทราบวาในปท่ีผานมาประสบผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด มีอุปสรรคปญหาขอขัดของและวิธีการแกไขอยางไร 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
วิเคราะหจุดแข็ง  

1.การพัฒนาท่ีผานมามีการวางแผนงานทุกข้ันตอน เริ่มจากการจัดเวทีประชาคมแตละหมูบาน วิเคราะห
ปญหาและหาความตองการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน จากนั้นมีการจัดลําดับการพัฒนาในระดับ
ตําบล ผานการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งเปนการบูรณาการวางแผนพัฒนารวมกันระหวางองคกรประชาชนและ
ประชาชนในตําบล เพื่อใหการวางแผนดานการบริหารงบประมาณตรงกับปญหาความตองการของประชาชนมาก
ท่ีสุด  

2. ไดรับความรวมมือในการพัฒนาจากประชาชน สมาชิก อบต. กํานัน ผูใหญบาน ในตําบล 
3. มีการพัฒนาบุคลากร 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 เหมาะกับ
การประกอบอาชีพทําการเกษตร และมีแหลงงานนอกภาคเกษตร เชน รับจางท่ัวไป รับจางโรงงาน
อุตสาหกรรม  
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในตําบลใหมากข้ึน ท้ังในสวนของ อบต. สมาชิก อบต. กํานัน 
ผูใหญบาน เพื่อประสานการพัฒนากับประชาชน ในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการนําเสนอปญหา 
การติดตามผลการปฏิบัติงาน  
3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหเกิดการตระหนักถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีเกิดจากตนเอง 

วิเคราะหอุปสรรค 
องคการบริหารสวนตําบลทุงขนานมีพื้นท่ีและประชาชนจํานวนมาก การคมนาคมหลายเสนทาง แต

งบประมาณท่ีจดสรรมีนอยไมเพียงพอนํามาพัฒนา เชนดานโครงสรางพื้นฐาน เพราะประชากรสวนใหญทําอาชีพ
เกษตรกรรมตองอาศัยน้ําเปนสําคัญ จําเปนตองพัฒนาแหลงน้ําเปนอันดับแรก เพื่อเปนการพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน 
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2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  
 

 ผลการพัฒนาจากการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ เมื่อเทียบกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ท่ีผานมามีการพัฒนา จากผลการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน ไดประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปงบประมาณ 2560 ต้ังแตเดือน เมษายน - กันยายน 2560 ตามแผนยุทธศาสตร จํานวน119
โครงการ งบประมาณอนุมัติ 102 โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้  

1. ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 34 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน  5 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน 13 โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ           จํานวน  3  โครงการ     

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 11 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 10 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน  1 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน  5 โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ          จํานวน  4 โครงการ               

3. ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 19 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 19 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน  7 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน  7 โครงการ     
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ           จํานวน 5 โครงการ    

4. ดานคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 22 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 21 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน  5 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน 10โครงการ      
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ           จํานวน  6  โครงการ    

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 7 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน  2 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน  3 โครงการ     
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ           จํานวน  1 โครงการ 
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6. ดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 26 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ จํานวน 26 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบแรก  จํานวน   3 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จรอบสอง  จํานวน  12 โครงการ    
จํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ           จํานวน  11 โครงการ 

 
3.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงขนานท่ีผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพื้นท่ีเปาหมายท่ี
เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน  สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาตาง  ๆ  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดผลท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งประกอบดวย 

1. ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
ระบบโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  สามารถรองรับและสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ประกอบดวย การพัฒนาเสนทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบการระบายน้ํา การ
ขยายเขตการไฟฟา ทําใหประชาชนมีสะดวกในการคมนาคม การซอมถนนจากแขวงการทางและทางหลวงชนบท 
เปนการเปดเสนทางสูตลาดจุดผอนปรนท่ีนับวันมีปริมาณการคาขายเพิ่มมากข้ึนตามขอมูล สํานักศุลกากร เขต
จันทบุรี  มีน้ําบริโภค อีกท้ังไดดําเนินการขุดลอก คู  คลอง  สระน้ําเพื่อการเกษตร ประชาชนสามารถกักเก็บน้ําได
เพียงพอและมีน้ําใชตลอดป 

2.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนใหเกิดความเขมแข็งภายในกรอบเศรษฐกิจพอเพียงมีการต้ัง

งบประมาณอุดหนุนสงเสริมอาชีพ  สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑชุมชน(OTOP) สงเสริมการขยายผล
หมูบานตามโครงการพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง  

3.ผลการดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม 
ดานการศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม สงเสริมอาหารเสริมนมโรงเรียนและเด็กเล็กกอนปฐมวัย สงเสริม

อาหารกลางวันโรงเรียนและเด็กเล็กกอนปฐมวัย วัสดุและส่ือการศึกษา  จัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนดาน
การศึกษา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรม งานรัฐพิธีตางๆ 

4.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับขุมชน 
ประชาชนผูดอยโอกาสในตําบลทุงขนาน ไดรับการชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลในการสงเคราะห

ผูสูงอายุ คนพิการ  เด็กและเยาวชน ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  สงเสริมการออกกําลังกาย 
5.ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การบริหารการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

โครงการ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดินเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลปรับปรุงภูมิทัศนในตําบลทุงขนาน  
6.ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีดีและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 เตรียมความพรอมการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงสงกรานต  อบรมเยาวชนลดอุบัติเหตุทางถนน  ซักซอม
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เครื่องแตงกาย อปพร. การบริหารจัดการในองค
กรวมท้ังอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และออกจายเบ้ียยังชีพในหมูบาน 
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ขอเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน 

     

         คะแนนการประเมินความพึงพอใจท่ีได เปนการประเมินผลในภาพรวม ซึ่งอาจจะไมตรงกับความ
ตองการของประชาชน ถากลุมท่ีประเมินความพึงพอใจนั้นไมใชกลุมเปาหมายท่ีแทจริง ควรมีการปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผล โดยใหกําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และควบคุมตอเนื่องท่ีจะทําการประเมินผล กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะ
ตอบแบบประเมินผล ซึ่งตองเปนผูท่ีไดรับประโยชนในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  เพื่อให
ไดผลตามความเปนจริง ตองมีการประเมินผลเปนรายโครงการ เพื่อจะไดทราบผลวาแตละโครงการท่ีไดทําไป  มี
ประโยชนและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โครงการใดควรดําเนินการตอไป โครงการใดตองมีการปรับปรุงแกไข 
และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะทําไปแลวไมกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 

      ในดานบุคลากร ควรมีการอบรมบุคลากรในแตละภาคสวนใหมีความรูในการปฏิบัติงานในสายงาน
ของแตละบุคคล เพื่อจะไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีมีมาจัดการลําดับความสําคัญของปญหา
ความตองการตางๆ และกําหนดตัวช้ีวัดของผลท่ีไดจากการนําปญหาความตองการมาจัดทําเปนโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนา ใหทางองคการบริหารสวนตําบลทุงขนานดําเนินงานตามแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกําหนด
ไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
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