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  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

สันติ  พันธวาที 
(นายสันต ิ พันธวาที) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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คํานํา 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ ได้กําหนดให้มีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี

 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทราบ  คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถ่ิน และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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สารบัญ 
 
 
               หน้า  
ส่วนที่ 

 

๑ บทนํา ๑ 

ส่วนที่ 
 

๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ 

ส่วนที่ 
 

๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ๑๕ 

ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๓๓ 

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



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี

ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน จึงกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีหน้าที่จัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเคร่ืองมือสําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน มีความสําคัญ ๕ ประการ คือ  

 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
 ๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
 

 การวางแผน จึงเป็นความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลท่ีปรารถนา ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมี
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง

บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดําเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

 

 
 

 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเคร่ืองมือ

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที ่๑ 
บทนํา 

 

- ๑ - 
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ทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบาย
สาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมท้องถ่ินได้ดําเนินการตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถ่ิน
หรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่
ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) 
การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) ส่ิงที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็
คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทํา หรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนที่  
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแล
หน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน การนําแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด น่ันก็
คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 กล่าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน และนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก
ที่สุด  
 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
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 ๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
 ๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
 ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 ๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 ๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
 ๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 

 

ข้ันตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ อง ถ่ิน  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘   
 

ข้ันตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)    

 

ข้ันตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๓๐ (๕)   
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบการติดตามประเมินผล เร่ิมจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ 
ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลและเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการดําเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  
ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  และสอบถาม
ประชาชนในพ้ืนที ่

 
   

     
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ดังน้ี 

แบบที ่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 
แบบที ่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แบบที ่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที ่ ๓/๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
แบบที ่ ๓/๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
 
 

 ๑) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดสําคัญทีจ่ะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ๓) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปน็ต้น 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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 ๔) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร แล้วนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงข้ึน 

 ๕) ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

 ๖) ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 ๗) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่าน้ีได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 ๙) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงข้ึน หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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๑. นายนุกูล มณีโชต ิ ประธานกรรมการ 
๒. นายอาคม ใจอารีย์ กรรมการ 
๓. นายธวัช ฉิมมุสิก กรรมการ 
๔. นายสุพจน์ ดําเพ็ง กรรมการ 
๕. นายสามารถ ดวงเพชรรัตน์ กรรมการ 
๖. นางเอื้อมเดือน มณีรัตน์ กรรมการ 
๗. นางสาวนันทนา สิงห์สุข กรรมการ 
๘. นายมณีรัตน์ ศรีสุข กรรมการ 
๙. นายบรรณวิชญ์ ช่างทอง กรรมการ 
๑๐. ส.ต.ต.สายันห์ บุญเวช กรรมการ 
๑๑. นางรุ่งรัตน์ ตั้งมั่น กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีหน้าที่ดําเนินการ ดังน้ี 
  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินน้ัน จะต้องติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ THAILAND ๔.๐ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
 กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน  

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
 

 นโยบายที ่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรก    
 นโยบายที ่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที ่ ๓   เศรษฐกิจ      
 นโยบายที ่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      

ส่วนที ่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 นโยบายที ่ ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 นโยบายที ่ ๖ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที ่ ๗ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
 นโยบายที ่ ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑ แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 

๔. THAILAND ๔.๐ 

  Thailand ๔.๐ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม Thailand 1.0 คือยุคเกษตรกรรม ปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นําผลผลิตไป
ขาย สร้างรายได้และยังชีพ  Thailand 2.0 คือยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคน้ีมีเคร่ืองมือเข้ามาช่วยผลิตเส้ือผ้า 
กระเป๋า เคร่ืองดื่ม เคร่ืองเขียน เคร่ืองประดับ เป็นต้น ประเทศเร่ิมมีศักยภาพมากข้ึน Thailand 3.0 (ซึ่งเป็น
ยุคปัจจุบัน) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น 
โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือเน้นการส่งออก  ในปัจจุบันประเทศไทยยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 

“ทํามาก ได้น้อย” จึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทําน้อย ได้มาก” ก็จะต้องเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภค

ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลของ Thailand 4.0 น่ัน

คือ มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน  ซึ่งโมเดลน้ีจะสําเร็จได้ ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME 
และ Start up เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการส่ือสารและโทรคมนาคมที่มี
คุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างไม่สะดุด 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
   กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
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รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกําลังเผชิญอยู่ 
 

   ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งค่ังที่เกิดข้ึน 
   โดยกลไกน้ี ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ท่ีมีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ําที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
 

   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพ่ือเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่าย เป็นสํานึกและหน้าที่ที่
คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดิน และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้ามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือ
ร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน 
  

 ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
        ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน  ดังน้ี 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
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๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑) การแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที ่ดังน้ี 

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔) ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จา้ง) ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคน
ดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วย
การแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้ง
ต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ดําเนินการป้องกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
พลังแผน่ดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสํานึกค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 

๒.๑) ทําการสํารวจ ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒) กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มี
ความเส่ียง 
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๒.๓) กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทําผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔) สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  ๒.๕) จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ป ี
๒.๖) จัดทําข้อมูลเร่ืองที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับ

ผู้กระทําผิดตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทํา
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง   
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มนํ้ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว,ไม้ผล

,ปศุสัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 

 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
  ๒. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาด
สากล (Global Marketing) 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต (นํ้า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
  ๓. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธภิาพ 
  ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
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  ๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้า
ทางการเกษตร 
  ๖. ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ 

  ๑. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

 กลยุทธ์  

  ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 
  ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการส่ือสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นคร
แห่งธรรม” 
  ๔. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิด
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ 

  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า ส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างย่ังยืน 
  ๒. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า และส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
  ๒. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการนํ้า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
  ๒. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  ๓. การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  ๔. ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กลยุทธ์  

  ๑. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  ๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน 
สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
  ๕. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งค่ัง ย่ังยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน ดังน้ี 
  “ตําบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน 
และทั่วถึง 
  ๒. ราษฎรมอีาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
  ๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน 
  ๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์เพียงพอ 
  ๖. รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการ
เร่ืองขยะมูลฝอยที่ดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกใน
สังคมให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตําบลทุ่งปรัง 
 

**************************** 
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ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ �  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

� 
 

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
  พัฒนาท้องถ่ิน 

� 
 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้อง 
   กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

� 
 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้อง 
   กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

� 
 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน �  

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ส่วนที ่ ๓ 
ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนา 
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จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ , เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ , เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  และเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๖๓ ปีที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๙ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๒๑๐,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

๔๖ ๔๙,๓๕๐,๐๐๐ ๘๑ ๖๒,๙๐๕,๔๐๐ ๗๓ ๕๓,๔๘๓,๒๐๐ ๗๔ ๖๓,๔๗๘,๒๐๐ ๒๗๔ ๒๒๙,๒๑๖,๘๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
ชุมชนและคุณภาพชีวิต 

๔๓ ๓๓,๕๗๗,๗๐๐ ๖๗ ๓๔,๘๕๔,๑๐๐ ๖๙ ๓๕,๓๕๔,๑๐๐ ๖๖ ๓๕,๓๓๙,๑๐๐ ๒๔๕ ๑๓๙,๑๒๕,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและ
พลังงาน 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๕๗,๐๐๐ ๓ ๕๗,๐๐๐ ๓ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๑๘๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารจัดการองค์กร 

๗ ๑,๔๗๕,๐๐๐ ๘ ๑,๗๘๕,๐๐๐ ๘ ๑,๗๘๕,๐๐๐ ๘ ๑,๗๘๕,๐๐๐ ๓๑ ๖,๘๓๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๔ ๘๕,๑๔๒,๗๐๐ ๑๖๙ ๑๐๑,๑๖๔,๕๐๐ ๑๖๐ ๙๑,๙๑๒,๓๐๐ ๑๕๘ ๑๐๒,๓๔๒,๓๐๐ ๕๙๑ ๓๘๐,๕๖๑,๘๐๐ 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - ๑๖ - 
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ๑ ๑๔.๒๙ - - - - - - - - ๗ ๖.๕๔ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง  
  พื้นฐาน 

๑๘ ๓๙.๑๓ ๔ ๘.๗๐ - - - - - - ๔๖ ๔๒.๙๙ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชน 
  และคุณภาพชีวิต 

๒๓ ๕๓.๔๙ ๑ ๒.๓๓ - - - - - - ๔๓ ๔๐.๑๙ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน 
  สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
  ธรรมชาติ และพลังงาน 

๑ ๑๐๐.๐๐ - - - - - - - - ๑ ๐.๙๓ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร 
   จัดการองค์กร 

๗ ๗๐.๐๐ - - - - - - - - ๑๐ ๙.๓๕ 

รวม ๕๐.๐๐ ๔๘.๐๘ ๕ ๔.๘๑ - - - - - - ๑๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

- ๑๗ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ
หอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ ๙ 

�   ๙๓๒,๖๐๐ ๕๙๖,๕๒๖ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ
หอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ ๑๓ 

�   ๙๙๙,๙๐๐ ๖๓๕,๓๑๒ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลหอถังเหล็กแชมเปญ 
หมู่ที่ ๑๑ 

�   ๑,๐๑๒,๘๐๐ ๖๓๙,๓๑๒ 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ
หอถังเหล็กแชมเปญ หมู่ที่ ๑๒ 

 �  ๙๙๙,๙๐๐  

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาลหอถังเหล็กแชมเปญ 
หมู่ที่ ๓ 

�   ๑,๐๓๐,๖๐๐ ๖๕๐,๓๑๒ 

เงินบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. อาํเภอสิชล 

�   ๑๘๐,๐๐๐ ๓๐,๙๓๖ 

รวม    ๕,๑๕๕,๘๐๐ ๒,๕๕๒,๓๙๘ 

- ๑๘ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

แผนภูมิแสดงโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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เศรษฐกิจ โครงสรา้งพ้ืนฐาน ชุมชนและคุณภาพชีวติ ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตแิละพลังงาน บริหารจัดการองคก์ร

- ๑๙ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
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๑๐๔ ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื-นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคณุภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ6งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชวีิต

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ)งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

รวม

แผนภูมิแสดงโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 

- ๒๐ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

การจัดทํางบประมาณ  
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
เงินทั้งส้ิน ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

บัญชีรายละเอียดรายรับ 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายการ   รหัสบัญชี   ประมาณการ   รายรับจริง  

รายได้จัดเก็บเอง       
 ๑. หมวดภาษีอากร  ๔๑๑๐๐๐    
   ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ๔๑๑๐๐๑ ๖๕๕,๐๐๐ ๗๘๔,๐๑๘.๕๐ 
   ๑.๒ ภาษีบํารุงท้องที ่ ๔๑๑๐๐๒ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๔๘๖ 
   ๑.๓ ภาษีป้าย  ๔๑๑๐๐๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒๐,๙๔๐ 

  ๘๓๕,๐๐๐ ๙๗๕,๔๔๔.๕๐ 

 ๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 
   ใบอนุญาต  

๔๑๒๐๐๐ 
  

   ๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการ 
      ขายสุรา  

 ๔,๐๐๐ ๓,๒๓๐.๑๐ 

   ๒.๒ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน ๔๑๒๑๐๔ ๒,๐๐๐ - 

   ๒.๓ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม 
      อาคาร   

๕,๐๐๐ ๑๐,๓๓๐ 

   ๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์   ๒,๐๐๐ ๒,๑๐๐ 
   ๒.๕ ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร 
      ทางบก 

๔๑๒๒๐๒ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๓๐๐ 

   ๒.๖ ค่าปรับการผิดสัญญา  ๔๑๒๒๑๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๗๘,๒๑๒ 
   ๒.๗ ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุม 
      อาคาร  

๑๒,๐๐๐ ๙๖๐ 

  ๒๔๕,๐๐๐ ๕๐๕,๑๓๒.๑๐ 

 ๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๔๑๓๐๐๐   
   ๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ๔๑๓๐๐๓ ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๕,๖๖๗.๕๓ 

  ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๕,๖๖๗.๕๓ 

 ๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๔๑๕๐๐๐   
   ๔.๑ ค่าขายแบบแปลน  ๔๑๕๐๐๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ 
   ๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  ๔๑๕๙๙๙ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๑๖,๑๘๗ 

  ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๔,๖๘๗ 

- ๒๑ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รายการ   รหัสบัญชี   ประมาณการ   รายรับจริง  

 ๑. หมวดภาษีจัดสรร ๔๒๑๐๐๐   
   ๑.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ 
      ล้อเลื่อน 

๔๒๑๐๐๑ ๓๕๐,๐๐๐ ๖๑๗,๙๓๓.๕๖ 

   ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กําหนดแผนฯ ๔๒๑๐๐๓ ๘,๗๐๐,๐๐๐ ๑๐,๕๐๘,๕๔๖.๕๑ 
   ๑.๓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑/๙ ๔๒๑๐๐๔ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๒๕๑.๐๖ 
   ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๔๒๑๐๐๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๑,๐๗๖.๑๒ 
   ๑.๕ ภาษีสุรา ๔๒๑๐๐๖ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - 
   ๑.๖ ภาษีสรรพสามิต ๔๒๑๐๐๗ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๒๑๔,๗๐๐.๔๐ 
   ๑.๗ ค่าภาคหลวงแร่  ๔๒๑๐๑๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๓๗,๘๗๐.๑๐ 
   ๑.๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  ๔๒๑๐๑๓ ๑๖๐,๐๐๐ ๗๑๖,๔๗๒.๘๒ 
   ๑.๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ 
      นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

๔๒๑๐๑๕ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๕๗๘,๐๐๔ 

   ๑.๑๐ อากรประทานบัตรและอาญาบัตร 
       การประมง  

๔๒๑๐๑๖ ๑๐,๐๐๐ - 

   ๑.๑๑ ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม 
       ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

 ๓๐,๐๐๐ ๒๓,๐๖๗ 

  ๒๕,๒๗๐,๐๐๐ ๒๘,๙๙๗,๙๒๑.๕๗ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.     
 ๑. หมวดเงินอุดหนุน ๔๓๑๐๐๐   
   ๑.๑ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  ๔๓๑๐๐๑ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๓๓,๒๑๙ 

  ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๓๓๓,๒๑๙ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
   ๑. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๙  - ๕๙๖,๕๒๖ 
   ๒. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๑๓  - ๖๓๕,๓๑๒ 
   ๓. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๑๑  - ๖๓๙,๓๑๒ 
   ๔. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๑๒  - ๖๓๕,๓๑๒ 
   ๕. ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.๓  - ๖๕๐,๓๑๒ 
   ๖. เงินบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
     ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.สิชล 

 - ๓๐,๙๓๖ 

  - ๓,๑๘๗,๗๑๐ 

รวมรับจริงตามงบประมาณ ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕,๒๔๒,๐๗๑.๗๐ 

รวมรับจริงนอกงบประมาณ - ๓,๑๘๗,๗๑๐ 

รวมรายรับทั้งส้ิน ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๘,๔๒๙,๗๘๑.๗๐ 

- ๒๒ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

บัญชีรายละเอียดรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

รายจ่ายสํานักงานปลัด อบต.ทุ่งปรัง   

แผนงานบริหารทั่วไป   

   ๑) รายจ่ายงบกลาง   

     ๑.๑) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๗,๓๒๗ 

     ๑.๒) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๔,๒๒๐,๐๐๐ ๑๓,๔๙๙,๙๐๐ 

     ๑.๓) เบี้ยยังชีพคนพิการ ๔,๓๒๐,๐๐๐ ๓,๕๑๙,๒๐๐ 

     ๑.๔) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๙๐,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 

     ๑.๕) สํารองจ่าย ๕๕๐,๐๐๐ ๕๒๒,๕๔๙ 

     ๑.๖) รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ 

     ๑.๗) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
      (กบท.) ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 
   ๒) งบบุคลากร   

       ๒.๑) เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ๓,๖๑๗,๐๐๐  ๓,๓๔๘,๗๒๐ 

       ๒.๒) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  ๖,๙๒๑,๐๐๐ ๖,๓๑๒,๕๑๓ 

   ๓) งบดําเนินงาน   

       ๓.๑) ค่าตอบแทน ๑,๒๒๐,๐๐๐ ๔๑๒,๑๑๔ 

       ๓.๒) ค่าใช้สอย ๑,๔๑๐,๐๐๐ ๘๐๔,๕๔๙.๗๓ 

       ๓.๓) ค่าวัสดุ ๗๖๒,๑๔๐ ๔๕๘,๘๑๒.๓๐ 

       ๓.๔) ค่าสาธารณูปโภค ๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๗,๙๓๑.๗๕ 

   ๔) งบลงทุน   

       ๔.๑) ค่าครุภัณฑ์ ๓๕๐,๑๖๐ ๒๓๕,๘๒๗.๖๕ 

   ๕) งบเงินอุดหนุน   

       ๕.๑) เงินอุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๖๐,๐๐๐ ๕๖,๑๐๐ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

   ๖) งบดําเนินงาน   

       ๖.๑) ค่าใช้สอย ๒๖๐,๐๐๐  

            * โครงการขับข่ีปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ๕๑,๒๖๔ 

   ๗) งบลงทุน   

       - ค่าครุภัณฑ ์ ๕๖,๖๐๐ ๒๗,๖๐๐ 
 

- ๒๓ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

แผนงานสาธารณสุข   

   ๘) งบดําเนินงาน   

       ๘.๑) ค่าวัสดุ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๕๐๓.๑๐ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

   ๙) งบดําเนินงาน   

       ๙.๑) ค่าใช้สอย ๑๖๕,๐๐๐  

          - โครงการฝึกอบรมอาชีพ  ๗๗,๓๕๕ 
          - โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ 
            ประชาคมหมู่บ้าน 

 ๒,๒๕๒ 

แผนงานการเกษตร   

   ๑๐) งบดําเนินงาน   

       ๑๐.๑) ค่าใช้สอย ๒๐,๐๐๐ ๙,๑๒๒ 

แผนงานงบกลาง   

   ๑๑) งบกลาง ๒๐,๐๘๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐,๙๗๖ 

 ประกอบด้วย   

 * เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   

 * เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

 * เบี้ยยังชีพคนพิการ   

 * เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   

 * สํารองจ่าย    

 * รายจ่ายตามข้อผูกพัน   

 
* เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  ส่วนท้องถ่ิน (กบท.)   

รวมรายจ่ายสํานักงานปลัด 31,714,900.00 30,625,640.53 

- ๒๔ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

รายจ่ายกองคลัง   

   ๑) งบบุคลากร   

       ๑.๑) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      ๓,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๕๐๗,๗๕๗ 

   ๒) งบดําเนินงาน   

       ๒.๑) ค่าตอบแทน ๕๒๘,๐๐๐ ๑๖๘,๗๐๐ 

       ๒.๒) ค่าใช้สอย ๕๘๐,๐๐๐ ๒๘๓,๙๙๓ 

       ๒.๓) ค่าวัสดุ  ๑๖๐,๐๐๐ ๑๔๙,๘๑๓ 

   ๓) งบลงทุน   

       ๓.๑) ค่าครุภัณฑ ์ ๕๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ 
รวมรายจ่ายกองคลัง ๔,๔๙๗,๐๐๐ ๓,๑๔๙,๒๖๓ 

- ๒๕ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

รายจ่ายกองช่าง   

แผนงานเคหะและชุมชน   
   ๑) งบบุคลากร   

       - เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๑,๙๓๒,๐๐๐ ๘๑๘,๙๔๔ 

   ๒) งบดําเนินงาน   

       ๒.๑) ค่าตอบแทน ๔๙๒,๐๐๐ ๒๙๙,๘๗๐ 

       ๒.๒) ค่าใช้สอย ๖๐๐,๐๐๐ ๕๙,๑๕๐ 

       ๒.๓) ค่าวัสดุ ๘๓๐,๐๐๐ ๕๘๑,๖๓๙.๘๐ 

   ๓) งบลงทุน   

       ๓.๑) ค่าครุภัณฑ ์ ๓๕๔,๖๐๐ ๒๐๘,๕๔๔.๓๐ 

       ๓.๒) ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   

 - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๘,๓๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมนูญ-นาย 
  เชือง (ตอนพรุจระเข้ไข่-บ้านนายสมพร) หมู่ที่ ๑๖  

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหลมุพงค์ หมู่ที่ ๑ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจรัญ-ชายเขา 
  พรง หมู่ที่ ๙  

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองพอ-เขากิว  
  หมู่ที่ ๑๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๕,๐๐๐ 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สายชายเขาเกียรติ หมู่ที่ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนางชนา  
  หมู่ที่ ๑๓ 

๔๙๗,๐๐๐ ๔๙๓,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายในไร่ (ตอนบ้านนาย  
  เสรี-ถนน ๔๐๑) หมู่ที่ ๖ 

๔๙๐,๐๐๐ ๔๘๙,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเคลื่อน  
  หมู่ที่ ๑๕ 

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชูชีพ หมู่ที่ ๗ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๘๙,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายต้อย บัวแย้ม   
  หมู่ที่ ๑๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๔๐,๙๗๑.๘๓ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ศรี-อ.จิตเจตน์  
  หมู่ที่ ๑๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน อ.วิสุทธิ์-ขนส่ง   
  หมู่ที่ ๕ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

- ๒๖ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายประปา-ถนนโยธา  
  หมู่ที่ ๔ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๐๙,๕๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดชนาราม-  
  บ้านลุงสาย หมู่ที่ ๘ 

๕๐๐,๐๐๐ ๔๙๗,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบชายทะเล (บ้านลุง  
  ชอบ-บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่ ๑๖ 

๔๙๐,๐๐๐ - 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองแร่ หมู่ที่ ๑๔ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๘๗,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายออกเขาวัดถํ้า-เขาวัดถํ้า   
  หมู่ที่ ๒  

๓๑๔,๐๐๐ ๓๑๓,๐๐๐ 

 
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  
  สายขนส่ง-อ.วิสุทธิ์ หมู่ที่ ๗  

๑,๙๗๔,๐๐๐ - 

 - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box con หมู่ที่ ๘  ๕๗๗,๐๐๐ - 

 
- ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  
  สายบ้านนายแฉล้ม คนซื่อ หมู่ที่ ๑๐ 

๔๒๗,๐๐๐ - 

 - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔  ๔๑๑,๐๐๐ - 

   ๕) งบเงินอุดหนุน   

       ๔.๑) เงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสิชล ๕๕๐,๐๐๐ ๕๓๓,๘๙๓.๖๒ 

รวมรายจ่ายกองช่าง ๑๓,๗๕๗,๖๐๐ ๙,๕๐๒,๘๑๓.๕๕ 

- ๒๗ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

รายจ่ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

แผนงานการศึกษา   

   ๑) งบบุคลากร   

      ๑.๑) เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ๔,๗๙๔,๐๐๐ ๔,๒๓๔,๗๙๖ 

   ๒) งบดําเนินงาน   

       ๒.๑) ค่าตอบแทน ๓๖๖,๐๐๐ ๑๔๖,๗๙๔ 

       ๒.๒) ค่าใช้สอย ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๗,๕๓๑ 

 - โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๓๗๔ 

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๒๒,๙๙๔ 

 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา  
  การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๑๘,๒๒๑ 

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑,๔๗๑,๘๐๐ ๑,๔๒๓,๓๔๐ 

       ๒.๓) ค่าวัสดุ  ๒๕๐,๐๐๐ ๘๗,๓๘๙ 

       - ค่าอาหารเสริม (นม) ๑,๗๕๗,๒๐๐ ๑,๓๒๒,๗๙๗.๘๐ 

   ๓) งบเงินอุดหนุน   

       - เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ 
         ในตําบลทุ่งปรัง 

๒,๗๗๖,๐๐๐ ๒,๗๒๔,๔๐๐ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

   ๔) งบดําเนินงาน   

       - ค่าใช้สอย ๖๐๐,๐๐๐  

 
* โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
  (ทุ่งปรังคัพ) 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๒๖,๔๔๐ 

   ๗.๒) งบเงินอุดหนุน   

       - เงินอุดหนุน   

 ประกอบด้วย   

 
* อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
  “วัดถํ้าคัพ” ให้แก่โรงเรียนวัดถํ้าเทียนถวาย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอําเภอสิชล  
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ๗ คน 
  “หนองเต่าคัพ” ให้แก่โรงเรียนวัดชนาราม 

๙๕,๐๐๐ ๙๕,๐๐๐ 

    

- ๒๘ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

 
* อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุ่งปรัง  
  ให้แก่โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ  
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 

* อุดหนุนงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา 
  พระบรมราชินีนาถ ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ 
  สิชล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนงานประเพณีแห่หมรับเดือนสิบ  
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนงานประเพณีชักพระ 
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนงานวันปิยมหาราช 
  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอสิชล 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟิตรี 
  ให้แก่มัสยิดดารุลอามาน และมัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 
  ให้แก่มัสยิดดารุลอามาน  

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 
  ให้แก่มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

* อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม 
  วันวิสาขะ แห่ผ้าข้ึนถํ้า (เขาพรง) 
  ให้แก่คณะกรรมการหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๕ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ  
  ให้แก่วัดปัณณาราม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่วัดถํ้าเทียนถวาย 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่วัดชนาราม 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่วัดกุมแป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่วัดดอนนนท์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

- ๒๙ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่วัดมณีประสิทธิ ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 
* อุดหนุนโครงการตกแต่งเรือพนมพระ 
  ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

รวมรายจ่ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๓,๗๕๔,๐๐๐ ๑๑,๖๕๔,๐๗๖.๘๐ 

รวมรายจ่าย ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๑,๒๑๔,๒๖๙.๑๒ 

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓,๑๘๗,๗๑๐ 

 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน ๖๔,๔๐๑,๙๗๙.๑๒ 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔,๐๒๗,๘๐๒.๕๘ 

- ๓๐ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

 
 

 
 

รายจ่ายจากทุนสํารองเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ที ่ ช่ือโครงการ ประมาณการ รายจ่ายจริง หมายเหต ุ

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเขาเกียรติ 
หมู่ที่ ๓ 

๕๐๐,๐๐๐ -  

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบชายทะเล 
(บ้านลุงชอบ – บ่อผู้ใหญ่นุ) หมู่ที่ 16 

๕๐๐,๐๐๐ -  

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ (ตอน
บ้านนายเสรี – ถนน ๔๐๑) หมู่ที่ ๖ 

๔๘๓,๗๐๐ -  

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผู้ใหญ่ศรี – 
อ.จิตต์เจต หมู่ที่ ๑๒ 

๕๐๐,๐๐๐ -  

๕ โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ําคลองท่าควาย หมู่ที่ ๒ ๓๔๑,๙๐๐ -  

  ๒,๓๒๕,๖๐๐ -  

- ๓๑ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ 

 ๖๗,๕๐๐,๐๐๐ 

 ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ 

 ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ 

 ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ 

 ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 ๗๐,๕๐๐,๐๐๐ 

 ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ประมาณการ รบัจริง

ประมาณการ ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรบัจริง ๖๘,๔๒๙,๗๘๑.๗๐

 ๖๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๖๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ประมาณการ จ่ายจริง

ประมาณการ ๗๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

จ่ายจริง ๖๔,๔๐๑,๙๗๙.๑๒ 

สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปผลรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปผลรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๓๒ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 
 

 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังในงานด้านต่างๆ (๒) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ใน ๔ ด้าน คือ ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการ
ให้บริการประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังต่อไป 
ดําเนินการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  จํานวน 
๕,๕๗๐ คน คํานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากรตามสูตรของ Taro Yamane โดยกําหนดค่าความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ ๐.๐๕ ได้จํานวนกลุม่ตัวอย่าง ๓๗๒ คน  
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจ คือ 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ ๒ ความพึง
พอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดย
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
  จากน้ันนําแบบทดสอบที่เก็บได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล แล้ว
นํามาวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows โดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยหาค่าความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละงาน และความพึงพอใจโดยรวม ผลการสํารวจความพึงพอใจฯ 
ปรากฏผล ดังน้ี 

 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

- ๓๓ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของการให้บริการ จํานวน ร้อยละ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ๑๗ ๔.๕๒ 

งานด้านการศึกษา ๓๓ ๘.๗๘ 

งานด้านรายได้หรือภาษี ๒๔๒ ๖๔.๓๖ 

งานด้านพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม ๘๔ ๒๒.๓๔ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

  
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย ๑๕๘ ๔๒.๐๒ 

หญิง ๒๑๘ ๕๗.๙๘ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

     
อายุ จํานวน ร้อยละ 

๑๘ – ๓๕ ป ี ๗๓ ๑๙.๔๑ 

๓๖ – ๔๕ ป ี ๑๕๑ ๔๐.๑๖ 

๔๖ – ๖๐ ป ี ๑๒๗ ๓๓.๗๘ 

๖๐ ปีข้ึนไป ๒๕ ๖.๖๕ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

เกษตรกร/การประมง ๑๑๒ ๒๙.๗๙ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๔๘ ๑๒.๗๗ 

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ๖๗ ๑๗.๘๒ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๑๒๐ ๓๑.๙๑ 

ว่างงาน ๒๙ ๗.๗๑ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
การศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๑๑ ๒๙.๕๒ 

มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑๖๙ ๔๔.๙๕ 

ปริญญาตรี ๙๐ ๒๓.๙๔ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๑.๖๐ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
 

- ๓๔ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๔๙ ๑๓.๐๓ 

๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๙๘ ๒๖.๐๖ 

๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๑๙ ๓๑.๖๕ 

๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๘๔ ๒๒.๓๔ 

๒๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป ๒๖ ๖.๙๑ 
รวม ๓๗๒ ๑๐๐.๐๐ 

 

  จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้จากการ
เก็บแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ จํานวน ๓๗๒ คน จําแนกตามประเภทของการให้บริการ 
สัดส่วนสูงสุดเป็นจํานวนประชาชนผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๖ รองลงมาเป็น
ผู้ใช้บริการงานด้านบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส งานด้านพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๓๔ จํานวนประชาชนที่รับบริการเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๗.๙๘ และเพศชาย ร้อยละ ๔๒.๐๒ เป็น
ผู้ที่มีอายุ ๓๖ – ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๖ รองลงมาเป็นผู้ที่มีอายุ ๔๖ – ๖๐ ปี ร้อยละ ๓๓.๗๘ และ
อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี ร้อยละ ๑๙.๔๑ 
  ผลการวิเคราะห์ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๙๑ รองลงมาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๗๙ โดยประชาชน
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ ๔๔.๙๕ รองลงมาเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ 
  ผลการวิเคราะห์ด้านรายได้เฉลี่ย พบว่า ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๕ รองลงมาเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๖ 

 

ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แยกตามด้านที่ให้บริการ 
 

ประเด็นการให้บริการ x S.D. ร้อยละ ระดับ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ๔.๖๗ ๐.๒๕ ๙๓.๔๑ มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ ๔.๕๙ ๐.๒๗ ๙๑.๘๕ มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ ๔.๗๐ ๐.๒๒ ๙๔.๐๘ มากที่สุด 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก ๔.๖๐ ๐.๒๑ ๙๑.๙๓ มากที่สุด 
รวม ๔.๖๔ ๐.๑๕ ๙๒.๘๔ มากที่สุด 

 

  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๔ หรือร้อยละ ๙๒.๘๔ 
  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดเป็นด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้
ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ หรือร้อยละ ๙๔.๐๘  รองลงมาคือด้านกระบวนการข้ันตอนการ
ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ หรือร้อยละ ๙๓.๔๑  ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ย

- ๓๕ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เท่ากับ ๔.๖๐ หรือร้อยละ ๙๑.๙๓  และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๙ หรือร้อย
ละ ๙๑.๘๕ ตามลําดับ 
 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แยกตามงานบริการ 
 

ประเด็นการให้บริการ x S.D. ร้อยละ ระดับ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสรา้ง ๔.๕๖ ๐.๐๙ ๙๑.๒๓ มากที่สุด 

งานด้านการศึกษา ๔.๗๐ ๐.๑๓ ๙๓.๙๙ มากที่สุด 

งานด้านรายได้หรือภาษ ี ๔.๖๓ ๐.๑๕ ๙๒.๖๔ มากที่สุด 

งานด้านพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม ๔.๖๖ ๐.๑๕ ๙๓.๒๘ มากที่สุด 
รวม ๔.๖๔ ๐.๑๕ ๙๒.๘๔ มากที่สุด 

 

  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ ๔.๖๔ หรือร้อยละ ๙๒.๘๔ โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคืองานด้านการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๗๐ หรือร้อยละ ๙๓.๙๙ รองลงมาคือ งานด้านพัฒนาชุมชนหรือสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๖ หรือร้อยละ ๙๓.๒๘  งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ หรือร้อยละ 
๙๒.๖๔  และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ หรือร้อยละ 
๙๑.๒๓ 
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ 
 

  ๑. ควรมีการประเมินผลโดยองค์กรกลาง หรือหน่วยงานกลาง สํารวจ ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนผู้มารับบริการทุกปี เพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ สําหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างในองค์กร เพ่ือความเป็นกลาง และความชอบ
ธรรมในสายตาของสังคม 
  ๒. ควรส่งเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ตลอดจนการ
เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการฝึกอบรมเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  ๓. ควรมีการประเมินผลภารกิจทุกด้าน ทุกปี เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการโดยการเปรียบเทียบกันทุกปี จะส่งผลให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค พัฒนาการ และการปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพ่ือจะได้นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน เน่ืองจากการกําหนเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ันเมื่อนําภารกิจมาประเมินผลในปีใดแล้ว ไม่
สามารถนํามาประเมินผลต่อไปได้อีกในปีต่อมา อาจจะส่งผลให้ส่วนราชการที่ทําการประเมินผลไปแล้วขาดความ
ตั้งใจในการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการได ้
  ๔. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลใกล้เคียงภายในจังหวัด
เดียวกัน เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่นจุดด้อยและข้อควรปรับปรุงแก้ไขได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้รับบริการ 
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