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ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 

จุดแข็ง 
1. มีพื้นท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม 
2. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีครอบคลุม  และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 
4. มีสถานศึกษาสามารถรองรับเด็ก เยาวชนภายในต าบลได้อย่างดี 

จุดอ่อน 
1. งบประมาณในการพัฒนาน้อย 
2. มีน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
3. ประชาชนให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมน้อย 

โอกาส 
 1.  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว  
 2.  กลุ่มองค์กรในพื้นท่ีมีศักยภาพในการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม   
 3. เป็นพื้นท่ีเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอจอมบึงและอ าเภอสวนผึ้ง  ประชาชนจึงสามารถน าสินค้ามา
     ขายให้กับนักท่องเท่ียวเป็นการเพิ่มรายได้ 
อุปสรรค 
 1. มีการระบาดของโรคติดต่อบ่อยครั้ง เช่น ไข้เลือดออก 
 2. การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
     คล่องตัว  เน่ืองจากติดขัดในเร่ืองข้อระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
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2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาสรา้งเครือขา่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  

1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน     

 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน  
(ประชุมแนวทางการจัดท าแผนชุมชน)             1,025    

2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการบริการของประชาชนต าบลปากช่อง           15,000    

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง     

3 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพกลุ่มอาชีพต าบลปากช่อง     

 
-    โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มท าก้อนเห็ด  หมู่ที่ 7         100,000  

  - โครงการเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 14         70,000  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

4 ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

 
- โครงการเกษตรอินทรีย์สู่การพ่ึงพาตนเองตามวิถีพอเพียง           89,200  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลปากช่อง           50,000    

6 ส่งเสริม สนับสนุน อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันให้กับเด็กก่อนวัยเรียน     

 
- ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ปากช่อง         383,500    

 - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ปากช่อง         187,975    

7 วันเด็กแห่งชาติ         112,655    

8 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน     

 
- ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุแคใต้           75,000    

 
- ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาเนิด             7,400    

 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาฯ           19,800    

 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาฯ          12,800    
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9 ส่งเสริม สนับสนุน อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน     
 - อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.        2,197,000    
 - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.       1,076,530    

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

10 อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  

 
- โครงการวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556         247,340    

11 รวมใจภักด์ิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     

 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช           42,330    

 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี           42,500    

 - ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที5่           33,000    

 - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานรัฐพิธี (พวงมาลาวันปิยมหาราช)             1,200    

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน เพือ่สร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน     

12 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง         250,000    

13 เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน     

 
- อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)         150,000    

14 ควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์     
 - ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า           59,265    
 - ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า         100,000    

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การกีฬาและนันทนาการ     

15 สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส     

 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     9,106,500 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ     1,629,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์          60,000    

16 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุต าบลปากช่อง     

 
- อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ           90,000    
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17 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานของชมรมคนพิการ     

 
- อุดหนุนชมรมคนพิการ           50,000    

18 วันผู้สูงอายุต าบลปากช่อง     

 
- กิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2556                 -      

19 ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง         300,000    

 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

20 หน่ึงชุมชน หน่ึงลานกีฬา สร้างสุขภาพ     

 
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน           74,783    

 
- โครงการปรับปรงุสนามกีฬาประจ าต าบลปากช่อง หมู่ที่ 3         324,000    

ยุทธศาสตร์ที ่6 การเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

21 ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุ อุบัติภัยในการเดินทางสัญจร (ถนนปลอดภัย)  
ต าบลปากช่อง      

 - ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบในพ้ืนที่บริเวณจุดเสี่ยง         100,000     
22 ไฟฟ้าส่องสว่างลดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรมต าบลปากช่อง      
  - ติดต้ังไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1,4,15      585,708.83     
  - ซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง (จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า)           93,492     

23 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.ปากช่อง      

  - จัดซื้อหัวฉีดไวเบอร์ แบบด้ามปืน ปรับระดับน้ า 3 ระดับ           25,000     
  - จัดซื้อสัญญาณไฟวาบรถน้ าอเนกประสงค ์           32,000     
  - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ส าหรับรถน้ าอเนกประสงค ์           12,500     

24 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ อปพร. อบต.ปากช่อง      
  - ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.           40,500     

25 ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ      
  - อุดหนุนชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน (ต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาล)           60,000     
  - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน                 -       

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน     
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26 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.      
  - จัดส่งบุคลากรของ อบต.เข้ารับการอบรมฯ         344,191    
  - โครงการศึกษาอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม         439,000     
    เพ่ือการบูรณาการกับการพัฒนาท้องถ่ินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      

27 โครงการท้องถ่ินไทยใสสะอาด      
  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง           19,750     

 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

28 ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล      

  

- ศูนย์อินเตอร์เน็ตต าบล (ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
ของชุมชนท้องถ่ินระหว่าง อบต.ปากช่อง กัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจอมบึง) 

                 - 

  
 

29 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ท ามือ)                 -       
30 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ      
  - จัดท าเวปไซต์ของ อบต. (www.pakchong.go.th)           19,500     

31 โครงการที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน      
  - จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน         102,400     
  - จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่           25,800     
  - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           37,600     

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธภิาพ     
 

32 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร      
  - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ                 -       

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน     
 

33 ก่อสร้าง บ ารงุรักษาและซ่อมแซมถนนลาดยาง      
 - ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะกอก – 

บ้านปะตาเถร  หมู่ท่ี  15   
        1,978,000 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

34 ก่อสร้างถนนยกระดับและลูกรัง      
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- ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนสายบ้านหนองกระโดน ถึงบ้านนายสมชาย ฟองน้ า 

หมู่ที่ 3         247,500     

  
- ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนซอยบ้านนายทองสุข แสงโสม ถึงโรงเรียน 

บ้านเขาปิ่นทอง หมู่ที่ 6         190,000     

  - ลงลูกรังเสริมผิวจราจรถนนซอย 4/1 บ้านหนองกะทิเชื่อมบ้านพุแคใต้  หมู่ที่ 10         267,800     
35 ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร      
  - ขุดลอกล าห้วยบ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11         220,000     

  - วางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 12           322,000    
 

 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

36 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและขยายพ้ืนที่ให้บริการ      
  - ก่อสร้างระบบประปาบ้านพุแคใต้ หมู่ที่ 14         611,000     
  - บ ารุง ซ่อมแซมระบบประปา           37,075     
  - จัดซื้อวัสดุประปา       87,951.42     

37 เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร      
  - วารสารรายงานกิจการประจ าปี 2555           97,000     
  - จัดซื้อชุดรับสัญญาณ(ลูกข่าย) ระบบหอกระจายข่าวอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง         100,000     

ยุทธศาสตร์ที ่10 การพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชนและสรา้งดุลยภาพด้านสิ่งแวดลอ้มอย่างยืน     
 

 
- 
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3. การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
โดยการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ านวน  100 คน  โดยสรุปแยก     
ตามแบบสอบถาม  ดังนี้ 

 1) ข้อมูลทั่วไป 
 ตาราง 1. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม เพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

44 
56 

44.00 
56.00 

รวม 100 100.00 
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 56  และเป็นชายคิดเป็นร้อยละ 42 

 ตาราง 2. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม อาย ุ
อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 

 0 
16 
25 

0.00 
16.00 
25.00 
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41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

มากกว่า 60 ปี 

36 
23 
 0 

36.00 
23.00 
0.00 

รวม 100 100.00 
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36   

รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  อายุระหว่าง 51-60 ปี และอายุระหว่าง20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 25, 23  
และ 16  ตามล าดับ 
 ตาราง 3. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี
อื่น ๆ 

46 
17 
 5 
18 
 1 
13 

46.00 
17.00 
 5.00 
18.00 
  1.00 
13.00 

รวม 100  
จากตาราง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาช้ัน ประถมศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 46 รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรีและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 18 และ 17 
ตามล าดับ 
 
 ตาราง 4. แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกร 
อื่น ๆ 

 7 
 5 
12 
49 
 4 
20 
 3 

 7.00 
 5.00 
12.00 
49.00 
 4.00 
20.00 
 3.00 

รวม 100 100.00 
จากตาราง  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 49  รองลงมา เป็น

เกษตรกร และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 20   และ 12   ตามล าดับ 
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2) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียและร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 52 47 1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 28 65 7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 33 63 4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรมต่อสาธารณะ 33 60 7 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28 65 7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 34 61 5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

40 58 2 

8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 43 57 0 

จากตาราง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปากช่องในภาพรวมอยู่ในระดับ 

  พอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  59.50  คะแนน 
  พอใจมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  36.38  คะแนน 
  ไม่พอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย    4.12  คะแนน 
 
 


