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บทที่ 1 
บทน า 

      การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื ่องมือที ่จ า เป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ          
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทาง
ตรงกันข้ามหากโครงการ มีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า
การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี
ระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ า
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ท าการศึกษาติดตาม เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 

ในส่วนของการประเมินผลนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม
เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นเป็นผลอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง และการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมี
ความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการ
ติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเปูาหมายซึ่งก าหนดไว้
ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ)ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนหรือไม่ผล
การประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความ
ล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
  การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากกการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
  2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
  2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  3.1 การติดตาม เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่หรือ
มีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้  
  3.2 การประเมินผล ได้แก่ 
        3.2.1 การผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)   
เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ 
ทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่  1 เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
         3.2.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการประเมิน
ตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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4. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไป
ด้วยแบบรายงาน 4 แบบ ดังนี้ 
  4.1 แบบที่ 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

4.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 
เดือน) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1   

4.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

4.4 แบบที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้  

1. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางสามารถพิจารณาจากการติดตาม
และประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประช าชนหรือไม่  

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเปาูหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

3. เป็นหลักเกณฑ์ประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผล
การปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปาูหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด  
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนาและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
 “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

2. พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางตามหลักการบริหาร

จัดการที่ดี และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางบน

พ้ืนฐานหลักคุณธรรม 
 3. น าหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเ พียง เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคม  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง การปกครอง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องการของชุมชน 

 4. ส่งเสริมให้สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 5. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชน 
 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมทั้งต าบลวังมะปราง 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สะดวกทั่วถึง และเพียงพอ 
2. เด็กและเยาวชน มีช่องทางและโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
3. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ และชุมชนเข้มแข็ง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา 
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด 
7. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

4.1 นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.1.1) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็น

ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี   
4.1.2) ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ าประปา และระบบน้ าประปาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภค   
4.1.3) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลวังมะปรางครอบคลุมและทั่วถึง 
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4.1.4) การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า และชลประทาน โดยเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือใช้การอุปโภค
บริโภค หรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคุลมอย่างทั่วถึง 

 4.2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
4.2.1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้

ให้ประชาชนในท้องถิ่น 
4.2.2) จัดตั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชน ผลิตภัณฑ์ต าบล (OTOP) 
4.2.3) ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
4.2.4) ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
4.2.5) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2.6) ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับ

ความรู้  ฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและ
จ าหน่าย 

4.3 นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.3.1) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.3.2) ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
4.3.3) พัฒนาปุาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว 

4.4 นโยบายด้านส่งเสริมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม นันทนาการและ
สาธารณสุข   

4.4.1) ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
การพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวต าบลวังมะปราง ในด้านการสังคมสงเคราะห์ให้แก่
เด็กสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

4.4.2) ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลวังมะปราง เช่น  
งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

4.4.3) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปูองกันปราบปรามและบ าบัดยาสาเสพติด 
4.4.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นมากข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกในครัวเรือน นอกจากนี้จะส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 

4.4.5) เฝูาระวัง ติดตาม สังเกตการณ์ และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในต าบล          
วังมะปราง   

4.4.6) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆในศูนย์มีสุขภาวะที่ดี  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

4.4.7) พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุขให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
4.4.8) ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบตาม

อัธยาศัยและด าเนินการเรื่องการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และพัฒนา
วิชาการสู่มาตรฐาน 
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4.4.9) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4.4.10) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ ให้สวัสดิการ
แก่คนชราผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

4.4.11) ส่งเสริมการด าเนินด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาค
ประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

4.4.12) ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
  4.4.13) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการต ารวจชุมชน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล        
วังมะปราง 

4.5 นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
4.5.1) ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ 
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์” เพ่ือประชาชนชาวต าบลวังมะปราง 

4.5.2) ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกแห่งใน
กรณีที่เหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล           
วังมะปราง 

4.5.3) ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการท างาน โดยการน าการบริหารงานแนวใหม่มาใช้       
มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4.5.4) สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก าลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่ยอมรับ 

4.5.5) สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม
ได้เพ่ิมพูนทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

4.5.6) บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
4.5.7) พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการ

ปรับปรุงระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
4.5.8) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้

พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนต าบลวังมะปราง 

5. ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
3. ประสาน/สมทบงบประมาณขยายเขตไฟฟูาเพ่ิมเติมให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
4. พัฒนาระบบจราจร 
5. พัฒนางานวางผังเมือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 

1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย และการใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
6. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
8. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
4. สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนาที่  4  ยุทธศาสตร์ ก า รพัฒนาด้ านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝูาระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บ าบัดและจัดการขยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. อนุรักษ์ และส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
1. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยใช้ปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
3. การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

 



 

 

8 
บทที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
ค าชี้แจง  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปีโดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานต่างๆ ทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง    
  2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
                        (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)             (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
                        (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)           (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
 ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
   3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ.2560 ปีที่ 2 พ.ศ.2561 ปีที่ 3 พ.ศ.2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
18 

 
26,151,000 

 
26 

 
181,731,700 

 
26 

 
180,936,000 

 
71 

 
388,818,700 

2.ด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา 

 
25 

 
11,249,800 

 
27 

 
12,859,800 

 
27 

 
12,909,800 

 
77 

 
37,019,400 

3.ด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 
 

11 

 
 

1,350,000 

 
 

11 

 
 

1,350,000 

 
 

13 

 
 

2,538,000 

 
 

35 

 
 

5,238,000 
4 . ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
 
 

4 

 
 
 

300,000 

 
 
 

6 

 
 
 

900,000 

 
 
 

7 

 
 
 

3,900,000 

 
 
 

17 

 
 
 

5,100,000 
5.ด้านอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

8 

 
 
 

705,000 

 
 
 

8 

 
 
 

705,000 

 
 
 

8 

 
 
 

705,000 

 
 
 

24 

 
 
 

2,115,000 
6.ด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 

 
7 

 
385,000 

 
7 

 
385,000 

 
7 

 
385,000 

 
21 

 
1,155,000 

รวม 73 40,140,800 85 197,931,500 89 201,373,800 247 439,446,100 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน 
โครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครง 
การทั้งหมด 

 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 23.53 1 100.00 9 23.68 18 24.66 
2.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
การศึกษา 

14 41.18 - - 11 28.95 25 34.25 

3.ด้านพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

11 32.35 - - - - 11 15.07 

4.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควบคู่การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- - - - 4 10.53 4 5.48 

5.ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 2.94 - - 7 18.42 8 10.96 

6.ด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน - - - - 7 18.42 7 9.58 

             รวม 34 100.00 1 100.00 38 100.00 73 100.00 

 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2560 

 
ยุทธศาสตร์ 

รวม 
จ านวนเงิน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3,968,400.00 
2.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 9,376,714.00 
3.ด้านพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 4,987,022.05 
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 0.00 
5.ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 29,552.00 
6.ด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน 0.00 

รวม 18,361,688.05 
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 

 
ล าดับ

ที ่
 

 
โครงการ 

 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายไสขนม
โค บางแปูน ม.4 ต.วังมะปราง 

 - - 1,476,000.00 1,467,000.00 

 
ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎร 
2. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการ

ของประชาชนมีมาก 
3. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
12 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  แบบที่ 3 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
     1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
     2. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน    ตุลาคม  2560 
 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2560 
     3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 9 
2.ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 25 15 
3.ด้านพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

11 11 

4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4 3 

5.ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 1 

6.ด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน 7 1 

รวม 73 40 
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 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 (ตามยุทธศาสตร์) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ (บาท) 
จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. อุดหนุน อบจ.ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย
ไสขนมโค ม.4 ต าบลวังมะปราง-เชี่อมบ้านบางแปูน 
ม.12 ต าบลเขาวิเศษ (รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบจ.ตรัง) 

1,300,000.00 1,300,000.00  

2. บ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 100,000.00 0.00  

3. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านน้ าฉ่า    
ม.2 ต.วังมะปราง 

60,000.00 0.00 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ก่อสร้างซ่ึงได้กอ่หนี้
ผูกพันไวแ้ล้วเป็นเงนิ 
59,000 บ. 

4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งส้าน ม.9 ต.วังมะปราง 

820,000.00 0.00  

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สะพานเรือก ม.9 จรด ม.10 ต.วังมะปราง 

460,000.00 458,000.00  

6. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายทุ่งส้าน-ใน
ควน ม.7 ต.วังมะปราง 

494,000.00 494,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

7. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน (ต าแหน่งห้วย
หิน) ถนนสายบ้านกลาง ม.11 ต.วังมะปราง 

73,900.00 73,900.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

8. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายหน้าบ้าน 
ผญ.ทวีทรัพย์ – จรดถนน สปก.หมู่ที่ 2 ต.วังมะปราง 

444,000.00 444,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

9. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายห้วยด้าม
ขวาน-หน้าทอง ม.6 ต.วังมะปราง 

489,000.00 489,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

10. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายข้างวัดทุ่ง
หลวง ม.7 – จรดห้วยกรวด ม.4 ต.วังมะปราง 

479,500.00 479,500.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

11. โครงการเจาะบ่อบาดาลใหม่ ม.1 ต.วังมะปราง 230,000.00 230,000.00 จ่ายขาดเงินสะสม 

รวมเงิน 4,950,400.00 3,968,400.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด
หรือนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด 

50,000.00 3,040.00  

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังมะปราง 100,000.00 0.00  

3. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 50,000.00 0.00  

4. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลวังมะปราง 10,000.00 10,000.00  

5. อาหารเสริม(นม) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบล      
วังมะปราง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง  
 - โรงเรียนบ้านบางพระ   
 - โรงเรียนวัดน้ าฉ่า   
 - โรงเรียนบ้านช่องลม   

907,200.00 446,300.00  

6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่

108,000.00 108,000.00  

7. อุดหนุนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลวังมะปราง เพ่ือ
จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน และโครงการจ้าง
ครูต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่  
 - โรงเรียนบ้านบางพระ   
 - โรงเรียนวัดน้ าฉ่า   
 - โรงเรียนบ้านช่องลม 

2,013,000.00 1,933,000.00  

8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,000,000.00 4,843,300.00  

9. เบี้ยยังชีพคนพิการ 930,000.00 1,258,400.00  

10. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 40,000.00 35,000.00  

11. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. 
(ภารกิจถ่ายโอน) 

82,500.00 0.00  

12. โครงการส่งเสริมสร้างจิตส านึกความส าคัญของการมี
คุณธรรมให้เด็กหรือเยาวชน 

30,000.00 0.00  

13. โครงการเฝูาระวังปูองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 30,000.00 22,664.00  

14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ให้แก่ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน 

409,200.00 291,500.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

15. เงินทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

45,000.00 29,100.00  

16. โครงการส่งเสริมคุณภาพจิตใจผู้สูงอาย ุ 20,000.00 19,932.00  

17. โครงการอบรมเด็กหรือเยาวชนต้านยาเสพติด 30,000.00 0.00  

18. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังมะปราง 180,000.00 169,393.00  

19. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือจัดหาหรือปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ 

20,000.00 0.00  

20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอก
ราชอาณาจักร  

435,000.00 207,085.00  

รวม 10,489,900.00 9,376,714.00  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านหรือต าบล 20,000.00 0.00  

2. โครงการให้บริการประชาชนถึงพ้ืนที่หมู่บ้าน 30,000.00 0.00  

3. โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ 55,000.00 2,300.00 ตั้งจ่ายรายการใหม ่

4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 20,000.00 0.00  

5. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 

5,000.00 1,000.00  

6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) 787,000.00 784,00000  

7. ครุภัณฑ์ส านักงาน (แท่นอ่านหนังสือส าหรับประธาน
และผู้กล่าวรายงาน) 

20,00.00 20,000.00  

8. รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายในกรณีที่จ าเป็น (ส ารองจ่าย) 160,000.00 0.00  

9. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  434,000.00 165,659.44  

10. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

141,100.00 141,051.00  

11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 150,000.00 61,766.00  

12. ค่าวัสดุส านักงาน  170,000.00 132,226.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

13. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  100,000.00 41,610.00  

14. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  15,000.00 0.00  

15. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  73,000.00 12,000.00  

16. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  190,000.00 193,734.00  

17. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  145,000.00 179,890.00  

18. วัสดุโฆษณา 5,000.00 0.00  

19. ค่าวัสดุอ่ืนๆ  3,000.00 22,950.00  

20. ค่าวัสดุก่อสร้าง  403,500.00 688,960.00  

21. ค่าวัสดุสนาม 6,000.00 0.00  

22. ค่าวัสดุส ารวจ 5,000.00 0.00  

23. ค่าวัสดุไฟฟูา 1,600,000.00 1,490,321.48  

24. ค่าบริการโทรศัพท ์ 42,000.00 15,293.63  

25. ค่าบริการไปรษณีย์ 25,000.00 15,055.00  

26. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  1,035,000.00 797,393.00  

27. ค่ารับรองและพิธีการ 40,000.00 4,710.00  

28. วัสดุวิทยาศาสตร์หรืการแพทย์ 7,000.00 0.00  

29. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,000.00 72,723.50  

30. ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การซื้อการจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

35,000.00 35,000.00  

31. รายจ่ายอื่นๆ 80,000.00 0.00  

32. ครุภัณฑ์การเกษตร  
-เครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท 
-เครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3 แรงม้า 
ขนาด 3 แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 50,000 บาท 
-เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า  
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท 

111,000.00 109,379.00  

รวม 6,002,600.00 4,987,022.05  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตต าบล
วังมะปราง 

60,000.00 0.00  

รวมเป็นเงิน 60,000.00 0.00  

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สติปัญญาของเด็ก 50,000.00 29,552.00  

2. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 80,000.00 0.00  

รวมเป็นเงิน 130,000.00 29,552.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้(บาท) 

จ่ายจริง  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการจ้างแรงงานนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสช่วง 
ปิดเรียน 

15,000.00 0.00  

2. โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มสตรี 35,000.00 0.00  

รวมเป็นเงิน 50,000.00 0.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


