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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ท างาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่าย
โครงการสูงกว่าเกินที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จของแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้ 
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ส่วนที ่2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) และเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  วิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง            
ได้ก าหนดไว้และน ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 

1.  นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
1.1 ด้านพัฒนาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางการ

พัฒนา คือ  
  1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน

และต าบล เพ่ือให้มีเวทีในการรับฟัง และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2) สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  และสภาองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง  บนหลักการ “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ”   
3) ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน และองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
1.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความม่ังคั่ง โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ     

1) ส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมของประชาชนในรูปกลุ่มอาชีพ  และการสร้างผลิตภัณฑ์  OTOP  
ของชุมชน 

2) สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคง โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุน  
หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   

3) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพ่ือระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม 
4) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  โดยจัดให้มีตลาดนัดกลาง หรือตลาดนัดชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ

ค้าขายและประชาชนได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก 
 1.3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา คือ 

1) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2) ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  เพ่ือใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าของประชาชน  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี   

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (๓ ขวบ) ให้รองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
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4) สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน  และนอกระบบโรงเรียน  ตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 

5) ส่งเสริมการปลูกฝังด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 1.4 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยของชุมชน โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา คือ 
  1) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากช่อง ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

2) สนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  (รพ.สต.)  
3) ส่งเสริมการท าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรด้านสาธารณสุข  เช่น  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (อสผ.) และชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีศักยภาพในการบูรณาการการท างานด้าน
สาธารณสุขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  หรือแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายหมอ
เขียว เพ่ือให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักการ “หมอที่ดีที่สุด  คือตัวเราเอง” 
 1.5 ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม การกีฬา และนันทนาการเพื่อการพัฒนาร่างกายและ
จิตใจ ในเรื่องของความมีน้ าใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
  1) ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมกันได้ในสังคมชุมชนอย่างเท่าเทียม 

2) ส่งเสริมการด าเนินงานของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง เพ่ือการพัฒนาการออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬาของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม 

3) สนับสนุนการจัดสร้างสนามกีฬา และลานกีฬาชุมชน ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกชุมชนพ้ืนที่ 
 1.6 ด้านการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยมีกรอบแนว
ทางการพัฒนา  คือ 

1) ติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการสัญจรทางถนน เช่น ไฟจราจร  ไฟเตือนกระพริบ  
กระจกโค้งเงา ลูกระนาด และป้ายเตือนต่าง ๆ 

2) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟทางส่องสว่าง หรือไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมในทุก
พ้ืนที่จุดล่อแหลม 

3) พัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และศูนย์ อปพร.  ตลอดจน
บุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการรองรับสาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที 

1.7 ด้านการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้  ความสามารถและพร้อม

ต่อการให้บริการประชาชน  โดยเฉพาะจิตส านึกในการให้บริการที่ดีโดยยึดหลัก  “ประชาชน คือ นาย” 
2) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   
3) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมครบวงจร  (ONE  STOP SERVICE)  
4) ปรับปรุงสถานที่  และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ

ให้ได้รับความสะดวกสบายเพียงพอ 
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1.8 ด้านการพัฒนาระบบผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 
1) การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมของจังหวัด

ราชบุรี 
2) การด าเนินการและบังคับใช้ข้อบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลกระทบต่อ

สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน 
1.9 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  และ
แหล่งน้ าสาธารณะทางธรรมชาติ  และที่สร้างขึ้น  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม  บ ารุงรักษา และขยายเขตระบบประปา  และไฟฟ้าให้ประชาชน
ได้ใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

3) พัฒนาระบบหอกระจายข่าว  และเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการวางระบบ
หอกระจายข่าวอัตโนมัติ  เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

1.10 ด้านการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ชุมชน  และสร้างดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน  โดยมี
กรอบแนวทางการพัฒนา  คือ 

1) ส่งเสริมให้ชุมชน จัดท าโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง โดยการร่วมมือกันปลูกต้นไม้ ไม้
ดอกและไม้ประดับ  ในบ้านเรือนของตนเอง  รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะ 

2) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยน าโครงการธนาคารต้นไม้และป่าชุมชนเข้ามาด าเนินการ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะ ทั้งในส่วนของการลดปริมาณ
ขยะ และการคัดแยกขยะ หรือการรีไซเคิล   

4) ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้ง และติดตั้งบ่อดักไขมัน  รวมทั้ง
การใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสียภายในชุมชน  
 
2.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

2.๑  วิสัยทัศน์ 
“ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นชุมชนน่าอยู่ ” 

 2.2  พันธกิจ 
๑. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มรายได้ 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
๔. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. บ ารุง รักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

 2.3 จุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 
๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
๒. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓. มีระบบสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
๔. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
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๕. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๘. พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

2.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง และระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๒. พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร  
๓. พัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ 
๔. พัฒนาระบบผังเมือง การใช้ที่ดิน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และตลาดนัดชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ส่งเสริมระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการ 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  จัดระบบก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.  ควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เป็นภัยต่อประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการบริหารจัดการและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...........................องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง........................................ 

ประเด็นการประเมิน มีการ 
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ 
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น    
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด    
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

 
ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
  มีการด าเนินการครบทั้ง 18 ข้อ 
 

 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)     ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)     ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
หมายเหตุ : ไม่ได้ติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่  2  พ.ศ. 2562 ปีที่  3 พ.ศ. 2563 ปีที่  4 พ.ศ. 2564 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

138 212,868,600 97 174,978,440 74 175,777,440 60 175,558,000 369 739,182,480 

2. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การลงทุน 

27 2,254,000 43 3,510,000 25 2,220,000 27 2,620,000 122 10,604,000 

3. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

156 88,256,800 141 72,223,570 129 65,394,630 142 73,843,220 568 299,718,220 

4. ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15 610,000 15 610,000 15 610,000 19 1,210,000 64 3,040,000 

5. ด้านการบรกิาร
ประชาชนและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

43 5,940,000 40 3,440,000 38 3,240,000 38 3,240,000 159 15,860,000 

รวม 379 309,929,400 336 254,762,010 281 247,242,070 286 256,471,220 1,282 1,068,404,700 

 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

26 18.84 - - 112 81.16 - - - - 138 100 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน 

1 3.70 - - 26 96.30 - - - - 27 100 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

19 12.18 - - 137 87.82 - - - - 156 100 

4. ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 6.67 - - 14 93.33 - - - - 15 100 

5. ด้านการบรกิาร
ประชาชนและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

8 18.60 - - 35 81.40 - - - - 43 100 

รวม 55 14.51 - - 324 85.49 - - - - 379 100 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1. โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 จ านวน 379   โครงการ  
 2. โครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ จ านวน   34   โครงการ 
 3. โครงการที่ด าเนินการโดยจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน      20   โครงการ 
 4. โครงการที่ประสานแผนกับ อบจ.ราชบุรี จ านวน 1    โครงการ 
 5. โครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 55   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.51 
        6. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ จ านวน 324  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.49 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1,845,386.74 10,306,100.00 3,179,000.00 12,151,486.74 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงและการ
ลงทุน 

447,190.00 - - 447,190.00 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

21,582,622.91 - - 21,582,622.91 

4. ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

35,915.00  
- 

 
- 

35,915.00 

5. ด้านการบรกิารประชาชนและการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

922,890.39 - - 922,890.39 

รวม 24,834,005.04 10,306,100.00 3,179,000.00 38,319,105.04 

 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุน 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ไดร้ับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 

ส่วนที ่4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ได ้
 2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ .ศ .2561 – 2564) และเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) มีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
 3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปียังมี
การเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ท าให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจ านวนมากกว่างบประมาณ
ในการด าเนินการ 
 4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและไม่ทันความต้องการ
ของประชาชน จึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 
 5. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ไปประชุม ซึ่งก็ไม่น าข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 
 1. อบต. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา  ความต้องการอย่าง
แท้จริงของหมู่บ้านในการจัดท าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 4. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ 
อบต.ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะด าเนินการจะท าให้
การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  อบต. นั่นเอง คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิดร่วมกันท า ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต.เป็น
หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของ
ท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1  เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          พฤศจิกายน  2561 

ส่วนที ่2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

138 26 18.84 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน 27 1 3.70 
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 156 19 12.18 
4. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 1 6.67 

5. ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 43 8 18.60 
รวม 379 55 14.51 

 
ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับท่ี 2) 

  -    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   จ านวน 379  โครงการ 
- โครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561    จ านวน  55  โครงการ 
 
ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต. คิดเป็นร้อยละ     14.51 

 

 

 

 

 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนผู้กรอก 
แบบสอบถาม จ านวน  410 คน คิดเป็นร้อยละของผู้กรอกแบบสอบถามได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย  43.66% 
  หญิง  56.34% 
2. อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี  5.12%     -30 ปี  14.88%  -40 ปี  19.75% 
  -45 ปี  19.51%       -60 ปี  25.37%  มากกว่า 60 ปี  15.37% 
3. การศึกษา  ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าประถมศึกษา 59.51%  มัธยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/ปวช. 30.49% 
  ปวท./ปวส./อนุปริญญา 2.93%       ปริญญาตรี 6.83% 
  สูงกว่าปริญญาตรี 0.24%     
4. อาชีพหลัก  รับราชการ 2.69%  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1.47%   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 9.26% 
  รับจ้าง  33.41% นักเรียน/นักศึกษา  4.63%   เกษตรกร 46.34% 
  นักการเมือง 0% อ่ืนๆ (ระบุ)....2.20% 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ไม่ 

พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  29.75% 59.27% 10.98% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  25.37% 62.44% 12.19% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม  

27.56% 60.98% 11.46% 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ  

19.51% 67.56% 12.93% 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  19.75% 63.9% 16.35% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  23.9% 66.34% 9.76% 
7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  28.05% 61.46% 10.49% 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  27.56% 58.05% 14.39% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  28.29% 60.49% 11.22% 

ภาพรวม 25.53% 62.28% 12.20% 

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่องในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 410 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมาก
ร้อยละ 25.53  พอใจ 62.28 และไม่พอใจร้อยละ 12.20 แสดงว่าความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับ
พอใจ ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายละเอียดโครงการท่ีมีการด าเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
1. ซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางต่างๆ ภายในต าบลปากช่อง     496,000.00 
2. ซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายในต าบลปากช่อง     119,318.00 
3. ลงลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในต าบลปากช่อง      419,000.00 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ภายในต าบลปากชอ่ง      
5. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12     898,068.24 
6. ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนภายในต าบลปากช่อง      
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาสมอหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี *โครงการประสานแผน* 

   3,179,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 1 (เงินสะสม)    1,050,000.00 
9. โครงการขุดลอกล าห้วยปากช่อง หมูท่ี่ 13 เช่ือมต่อล าห้วยน้ าโจน หมู่ที ่1 (เงินสะสม)     379,000.00 
10. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่2 พรอ้มขยายเขตประปา (บริเวณบ้านนางวัลนา   
ทองชมพูนุช) (เงินสะสม) 

   545,000.00 

11. โครงการขยายท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพกัต่อจากเดิมช่วงหน้าวัดปากช่อง หมู่ที่  2         
(เงินสะสม) 

   292,000.00 

12. โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมูบ่า้นบริเวณบ้านรางกัญชา  หมู่ที่  3  พร้อมขยายเขตประปา 
(เงินสะสม) 

    

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบริเวณหน้า รพ.สต.ปากช่อง หมู่ที ่3 (เงินสะสม)    178,000.00 
14. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน หมู่ที ่ 4 บริเวณบ้านนายชา  แก้วมังกรณ์ (เงินสะสม)    680,000.00 
15. โครงการเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส  บริเวณวัดสูงเนิน  หมู่ที่  4  (เงินสะสม)     
16. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม คสล. ข้ามล าหว้ยหนองตาโต หมู่ที่  4  (เงินสะสม)     
17. โครงการก่อสร้างหอถังประปาบา้นหนองมะเขือ  หมู่ที่ 5  พร้อมขยายเขต (เงินสะสม)    422,000.00 
18. โครงการขุดลอกคลองดินภายในหมู่บ้านหนองปากดง  หมู่ที ่ 5 (เงินสะสม)    49,000.00 
19. โครงการวางท่อจา่ยน้ าประปาบริเวณบ้านเกาะขี้เหล็ก  หมู่ที ่6  (เงินสะสม)     
20.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  6  บ้านเขาปิ่นทอง  เช่ือมต่อ   
หมู่ที่  8  บา้นหนองไผ่ (เงินสะสม) 

   880,000.00 

21.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณบ้านนายสวัสดิ์  เนยีมเตียง  หมู่ที ่6 (เงินสะสม)     
22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนางฝ้าย ใยเผือก หมู่ที ่7 (เงินสะสม)    415,000.00 
23.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนางสมิง   พลไพโรจน์   หมู่ที่  7 (เงินสะสม)    461,000.00 
24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายอ าพัน  บุญฤทธิ ์  หมู่ที่  7 (เงินสะสม)    415,000.00 
25.โครงการปรับปรุงท่อประปาสายบ้านนายชา  แสงโสม  ถึงบ้านนางวงเดือน  แย้มแกว้  หมู่ที่  8     
(เงินสะสม) 

    

26.โครงการปรับปรุงท่อประปาบา้นหนองไผ่  หมู่ที่  8  (เงินสะสม)     
27.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหลังวัดหนองไผ่  หมู่ที่ 8  (เงินสะสม)     
28.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านดอนมะขามเทศ  หมู่ที่ 9  (เงินสะสม)     
29.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 (เงินสะสม)    736,000.00 
30.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเลียบเขารังเสือ หมู่ที่ 11 เช่ือมต่อ      
หมู่ที่  13  (เงินสะสม) 

   530,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ยุทธศาสตร์ / โครงการ โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

31.โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้าน ดต.บุญชู  ลาภเจริญทวี  ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  
พันธ์ไทย  หมู่ที่  12 (เงินสะสม) 

   420,000.00 

32.โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณทางเข้าบ้านนางสุกัญญา มีพิษ   เชื่อมต่อล าห้วย  หมู่ที่  12    
(เงินสะสม) 

    

33.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างศาลา หมู่ที่ 13  (เงินสะสม)    212,500.00 
34.โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์  หมู่ที่  13   (เงินสะสม)     
35.โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณบ้านนายพษิณุ จันทร์สวาท หมู่ที ่14 (เงินสะสม)     
36.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนายสนาน   วิเศษรจนา  เช่ือมต่อหมู่ที ่ 15  
บ้านนางอ าไพ  คุ้มเกิด  (เงินสะสม) 

   
449,600.00 

37.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางประพันธ์  พันธ์มาลา  เช่ือมต่อ
บ้านนางแถม  เนียมเตียง  หมู่ที่  15   (เงินสะสม) 

   
420,000.00 

38.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสนาน  วิเศษรจนา  เช่ือมต่อ
บ้านนายวิมล  พวงสวาย  หมู่ที ่ 6   (เงินสะสม) 

   
1,090,000.00 

39.โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมติดต้ังหอถังประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 16  (เงินสะสม)    682,000.00 
40.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณเขาช่องลม  หมู่ที ่ 16  (เงินสะสม)     
41.โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณบา้นนายจ าเริญ ชมพูทอง  และบ้านนางนก  โก้กล่ า หมู่ที ่ 16  
(เงินสะสม) 

   
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน     
42. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

   438,690.00 

43. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมอาชีพเสริม    8,500.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหายาเสพติด     
44. ฝึกอบรมแผนการดับเพลิงและ แผนป้องกันเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย     
45. ฝึกอบรม อบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
46. บริหารจัดการศูนย์ประสานงานรกัษาความปลอดภัยประจ าทอ้งถิ่น (ศปถ.ต.ปากช่อง)      
47. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ     25,650.00 
48. อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน      503,240.00 
49. โครงการวันเด็กแห่งชาติ     43,180 
50. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน     217,600.00 
51. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กก่อนวัยเรียน    235,450.82 
52. อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก นักเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ     1,499,870,64 
53. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก นักเรียน    3,253,000.00 
54. สภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง     50,000.00 
55. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      
56. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข     88,900.00 
57. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากช่อง     250,000.00 
58. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก    98,850.00 
59. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส      
60. สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส     14,805,900.00 

 

                  



16 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2561) และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ถึงฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

           ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

61. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
62. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ อบต.ปากช่อง    50,000.00 
63. จัดการแข่งขันกีฬา ประจ าป ีอบต.ปากช่อง คัพ     220,284.45 
64. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนอ าเภอจอมบึง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. ประจ าปี 2560 – 2564 
 

   24,400.00 

65. ส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชนพนักงานส่วนต าบล และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกีฬาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ  

    

66. กีฬาสัมพันธว์ันท้องถิ่นไทยประจ าปี 2561-2564     
67. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน    99,970.00 
68. ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุม่โรงเรียนในต าบลปากช่องและกีฬาอ าเภอจอมบึง    30,000.00 
69. วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร                
รัชกาลที่ 10 

    

70. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)      
71. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น     83,827.00 
72. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ     2,500.00 
73. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม     
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม     
74. รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
75. จัดท าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์    35,915.00 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
76. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

   359,981.20 

77. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น    302,200.00 
78. บริการอินเตอร์เน็ตต าบล     
79. ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล    170,975.19 
80. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน      
81. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่     5,300 
82. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง     
83. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     
84. โครงการจัดการเลือกตั้งและสนบัสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ     
85. โครงการกิจกรรมเน่ืองมาจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล      
86. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์     9,434.00 
87. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (จัดซ้ือจัดจ้าง) อปท. เขตอ าเภอจอมบึง      
88. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน      
89. โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมหมู่บ้าน     75,000.00 
90. โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด     
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ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
โครงการที่
ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

91. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมก าแพงกนัดินโดยรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง      
92. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง    227,000.00 
93. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเกบ็พัสดุ       182,000.00 
94. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากช่อง      

  

 

 

 


