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ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   

อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุง่ปรงั 
เรื่อง ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งปรัง  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

------------------------------------ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่    30    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 
             นางสาววีณา  โต๊ะสาน 

               (นางสาววีณา  โต๊ะสาน) 
              ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564)          
เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการฯหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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สารบัญ 
 
 
เรื่อง                   หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑ – ๖ 
 
ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล       ๗ – ๑๘ 

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น     ๑๙ – ๓๒ 
              

ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม        3๓ – ๓4 
 
 

*******************************  
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้
เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจาก
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน ดังนี ้
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการ
เบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควร
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะ
ทางการเงิน  การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก 
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  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งปรัง  ให้มากขึ้น  ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบ
การด าเนินโครงการให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง และมีฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อน าไปสู่
แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

               ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการ 
พัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง 
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 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็น
เครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน มีความส าคัญ ๕ ประการ คือ  

 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองคก์ร  
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

 การวางแผน จึงเป็นความพยายามที่เป็นระบบ (System Attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

 

 
 

 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบ
ผลการท างานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่

ความหมายของการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ส่วนที ่ ๑ 
 

บทน า 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ 

 
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า หรือยกเลิกโครงการในกรณทีี่
เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ 
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด น่ันก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท า ให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด  
 
 
 

 ๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 ๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
 ๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 ๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
 ๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 ๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

ความส าคัขของการตดิตามและประเมินผล 

วัตถุประสงคข์องการตดิตามและประเมินผล 

- ๒ - 

- ๒ - 
- 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ ๒๘   

 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    

 

 ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

- ๓ - 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทยีบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบ
ต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวเิคราะห์ปัญหา สรุปผลและเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่
ตรวจสอบ  และสอบถามประชาชนในพื้นที่ 

 
   

     
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

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

 
 
 

 ๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบตัิ เปน็ต้น 

 ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร แล้วน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 
 

ระเบยีบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
 

เครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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 ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

 ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    

 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

 ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 
 

๑. นางอรวรรณ จิตเขม้น ก านันต าบลทุ่งปรัง กรรมการ 
๒. นายยุทธนา เพชรช ู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 กรรมการ 
๓. นายกิจติพัทณ ์ รัตนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 กรรมการ 
๔. นายธานิน ใจสบาย ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
๕. นางอุษณีย ์ แสนทอง ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
๖. นางสาวนันทนา สิงห์สุข ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
๗. นายอรรณพ คุ้มสวน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
๘. ส.ต.ต.สายันห ์ บุญเวช หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
๙. นางรุ่งรัตน ์ ตั้งมั่น หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กรรมการ 

   รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ    
๑๐. นางเอ้ือมเดือน มณีรัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๑๑. นายสุนันท์ ขุนณรงค ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการ ดังนี ้
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย    
ปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ THAILAND ๔.๐ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี ้
 

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
 กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยา่งมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  ๒) การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
  นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

ส่วนที ่ ๒ 
การติดตามและประเมินผล 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 
แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑ แนวทางการด าเนินการ   

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

 

๔. THAILAND ๔.๐ 
  กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย 
  ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ 
  ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น 
  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึงการพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
         ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสรมิบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ      

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ      

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปอ้งกันปราบปราม       

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 

- ๘ - 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง   
  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพารา
และปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง  

(ข้าว,ไม้ผล,ปศุสัตว์,ประมง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง  

อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการ 

โลจิสติกส์ 
 

๗.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. รายได้เพิ่มจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเกษตร 
  ๒. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาดสากล 
(Global Marketing) 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการผลิต (น้ า ที่ดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ที่พอเพียง 
  ๓. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการผลิต 
การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  ๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร 
  ๖. ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาสและ
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยว 

- ๙ - 
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  ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสื่อสาร การตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “นครแห่ง
ธรรม” 
  ๔. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เกิด
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
  ๒. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 
  ๒. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด 
  ๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ า และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  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 และการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
  ๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน ชุมชน 
สังคม เป็น “นครที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
  ๕. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ๑๐ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน ดังนี้ 
  “ต าบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
  ๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และ
ทั่วถึง 
  ๒. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
  ๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชี วิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
  ๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
  ๖. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรื่อง
ขยะมูลฝอยที่ดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๗. เพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกใน
สังคมให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี 
  ๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรื อ
ผู้ด้อยโอกาส 
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในต าบลทุ่งปรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๑ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

16.25 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

11.88 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(1)  

 
 
 

- ๑๒ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรปุผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2561 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(2)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

46.63 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ       
Thailand 4.0 

(10)  

 
 
 
 
 

- ๑๓ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/
โครงการ   

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาท้องถิ่นภาค/แผนพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100 74.75 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 

7.13 

2. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

7.25 

3. การประเมินผลการน า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา 
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

7.13 

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP) 

10 

7.13 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ ชัด 
เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
 
 
5.5 เปา้หมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตอ่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

42.50 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการ
สอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการ จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความม ีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ 
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5)  

รวมคะแนน 100 71.13 

 
 

**************************** 
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ประเดน็การประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

 
 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท้องถิ่น 

 
 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

 
 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้ง
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์   

การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
 

ส่วนที ่ ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
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จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕62  โดยได้ก าหนดโครงการ  ที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ             

 ๑.๑ แผนงานสร้างความ  
      เข้มแข็งของชุมชน 

  ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ 1 80,000 4 32๐,๐๐๐ 

 ๑.2 แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน 

  1 1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 2 ๓,1๐๐,๐๐๐ 7 9,400,๐๐๐ 

 ๑.3 แผนงานบริหารทั่วไป   ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ 8 1,2๐๐,๐๐๐ 
รวม   4 480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 5 3,480,๐๐๐ 19 10,920,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

            

 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรม 
      และการโยธา 

  81 46,770,000 136 97,130,000 136 79,030,000 91 48,300,000 444 271,230,000 

 ๒.๒ แผนงานเคหะและ 
      ชุมชน 

  9 2,300,000 12 90,740,000 11 3,100,000 11 3,100,000 43 19,874,000 

รวม   90 49,070,000 148 187,870,000 147 82,130,000 102 51,400,000 487 312,944,000 
 
 

            

ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

- ๒๐ - 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

            

 ๓.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- - 3 900,000 5 3,200,000 5 3,200,000 5 3,200,000 18 10,500,000 

 ๓.๒ แผนงานการศึกษา   13 7,626,000 13 7,626,000 13 7,626,000 13 7,626,000 52 30,504,000 
 ๓.๓ แผนงานการศาสนา  

     วัฒนธรรมและ    
นันทนาการ 

  22 1,775,000 24 2,007,000 24 2,007,000 24 2,007,000 94 7,796,000 

 ๓.๔ แผนงานบริหารทั่วไป   6 723,000 9 1,263,000 11 4,363,000 9 1,263,000 35 7,612,000 
 ๓.๕ แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
  2 1,065,000 6 1,235,000 6 1,235,000 6 1,235,000 20 4,770,000 

 ๓.๖ แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

  4 430,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 16 1,720,000 

 ๓.7 แผนงานสาธารณสุข   6 208,830 6 208,830 3 136,440 3 136,440 18 690,540 
 ๓.8 แผนงานงบกลาง   5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 5 19,940,000 20 79,760,000 

รวม   61 32,667,830 72 35,909,830 71 38,937,440 69 35,837,440 237 143,352,540 
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมทรพัยากร 
ธรรมชาติ และพลังงาน 

            

 ๔.๑ แผนงานการเกษตร   2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000 
 ๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป   2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 800,000 8 3,200,000 
 ๔.๓ แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
   

1 
 

200,000 
 

2 
 

700,000 
 

2 
 

700,000 
 

2 
 

700,000 
 

7 
 

2,300,000 

รวม   5 1,040,000 6 1,540,000 6 1,540,000 6 1,540,000 23 5,660,000 

- ๒๑ - 
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ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหาร
จัดการองคก์ร 

            

 ๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป   6 1,725,000 8 2,125,000 8 2,125,000 8 2,125,000 30 8,100,000 
 5.2 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
  3 2,000,000 14 1,234,500 14 1,234,500 12 10,845,000 43 37,535,000 

 ๕.3 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000 

รวม   10 3,745,000 23 3,379,500 23 3,379,500 21 12,990,000 77 45,715,000 

รวมทั้งสิ้น    170 87,002,830 254 232,179,330 252 129,466,940 203 105,247,440 879 518,591,540 

 
 
 

- ๒๒ - 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด 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 
๑. ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 

1 16.67 - - - - 5 83.33 - - 6 1.92 

๒. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

22 11.64 6 3.17 - - 161 85.19 24 12.70 189 60.58 

๓. ยุทธศาสตร์
ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

18 21.43 1 1.19 - - 65 77.38 9 10.71 84 26.92 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมช
าติ และพลังงาน 

- - - - - - 6 100 - - 6 1.92 

๕. ยุทธศาสตร์
ด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

3 11.11 - - - - 24 88.89 4 14.81 27 8.65 

รวม 44 14.10 7 2.24 - - 261 83.65 37 11.86 312 100.00 

 
 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ทุ่งไม้เรียง 

 - - 30,700.00 29,700.00 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัณณา
ราม 

 - - 30,700.00 29,700.00 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุมแป 

 - - 30,700.00 29,700.00 

- ๒๓ - 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV #1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนา
ราม 

 - - 30,700.00 29,700.00 

5. ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.
104-15 สาย หมู่ที ่2 - 
4  

 - - 4,155,000.00 2,230,000.00 

6. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.104-16 
สายทุ่งคา-ตลาดพุธ หมู่ที่ 
6-12 บ้านทุ่งคา - บ้าน
ตลาดพุธ  

 - - 7,943,000.00 4,670,000.00 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.104-31 
สายเลียบชายทะเล (บ้าน
ลุงชอบ - บ่อผูใ้หญ่น)ุ หมู่
ที่ 16 บ้านท่าเชี่ยว 

-  - 483,000.00 470,000.00 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-09 
สาย รพช. - สิชลฟาร์ม หมู่
ที่ 14 บ้านเขาเหล็ก 

-  - 483,000.00 470,000.00 

9. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-28 
สายบ้านนายเคลื่อน หมู่ที่ 
15 บ้านชายเขาพรง 

-  - 347,000.00 338,000.00 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-19 
สายบ้านนายสนิท - บ้าน
นายเหยบ หมูท่ี่ 7 บ้าน
ปลายทอน 

-  - 483,000.00 470,000.00 
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11. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-26 
สายนายู หมู่ที่ 1 บ้านเขา
เหล็ก 

-  - 483,000.00 322,000.00 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-22 
สายในแพรก หมู่ที่ 3 บ้าน
ต้นจันทร ์

-  - 483,000.00 458,000.00 

13. ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 104-
16 สายทุ่งคา - ตลาดพุธ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองเต่า 

-  - 488,400.00 488,000.00 

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รหสัทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 104-29 
สายดอนนนท์ - ถนนโยธา 
หมู่ที่ 4 บ้านนาเหม้า 

-  - 398,400.00 398,000.00 

15. ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง
โรงงานปลาป่น หมู่ที่ 13 

-  - 5,846,000.00 5,846,000.00 

รวม 6 9 - 21,715,600.00 16,278,800.00 
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ที่ โครงการ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน จ านวนเงิน 

1 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดปัณณาราม 30,000 
2 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดถ้ าเทียนถวาย 30,000 
3 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดชนาราม 30,000 
4 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดกุมแป 30,000 
5 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดดอนนนท์ 30,000 
6 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดมณีประสิทธิ ์ 30,000 
7 โครงการตกแต่งเรอืพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 30,000 
8 โครงการตกแต่งเรือพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 30,000 
9 โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ 50,000 

10 โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยิดดารุลอามาน 50,000 
11 โครงการจัดงานวันตรุษอิดิลฟิตร ี มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ และมัสยิดดารุลอา

มาน 
50,000 

12 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมวันวิสาขะ
แห่ผ้าขึ้นถ้ า (เขาพรง) 

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 120,000 

13 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน "หนอง
เต่าคัพ" 

โรงเรียนวัดชนาราม 82,000 

14 โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล "วัดถ้ าคัพ" และ
ส่งเข้าแข่งขันระดับสูง 

โรงเรียนวัดถ้ าเทียนถวาย 100,000 

15 โครงการจัดงานลอยกระทง ณ วัดปัณณาราม คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 50,000 
16 โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงวัด

กุมแป 
คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 80,000 

17 โครงการกฬีาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1 10,000 
18 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 10,000 
19 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 10,000 
20 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 10,000 
21 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 10,000 
22 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 10,000 
23 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 10,000 
24 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 10,000 
25 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 10,000 
26 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่10 10,000 
27 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 10,000 
28 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 10,000 
29 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13 10,000 

- ๒๖ - 
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30 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่14 10,000 
31 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 10,000 
32 โครงการกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่16 10,000 
33 โครงการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มทุง่ปรัง  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 400,000 
34 โครงการส่งเสริมกีฬาเปตองเยาวชนทุ่งปรัง 

“เปตอง ส.ธ.ว. ทุ่งปรัง) 
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 40,000 

35 โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 10,000 

36 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 3,000 

37 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 3,000 
38 โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสท
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 10,000 

39 โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 10,000 

40 โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 

ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 10,000 

41 โครงการพัฒนากีฬาอ าเภอสิชล  ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 20,000 
42 โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แห่

หมฺรับเดือนสิบ" 
ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 20,000 

43 โครงการจัดงานประเพณีชักพระอ าเภอสิชล ที่ท าการปกครองอ าเภอสิชล 40,000 
รวม 1,548,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๗ 
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รวม

๓,๔๘๐,๐๐๐

๘๒,๑๓๐,๐๐๐

๓๘,๙๓๗,๔๔๐

๑,๕๔๐,๐๐๐๓,๓๗๙,๕๐๐

๑๒๙,๔๖๖,๙๔๐

๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๖๔

เศรษฐกจิ

โครงสร้างพื้นฐาน

ชุมชนฯ

ส่ิงแวดล้อมฯ

บริหารองค์กร

รวม

 
แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แผนภูมแิสดงโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖4 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖4 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๘ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖4  เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๖3 โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4      
เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗6,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ปรงั 

 รายงานรายรบัจรงิตามงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เดอืนตลุาคม ถงึเดอืนกนัยายน 
                 

หมวด ประเภท ประมาณการ รบัจรงิ รบัจรงิเกนิประมาณการ 

หมวดภาษีอากร ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง 100,000.00 182,596.52 82,596.52 

 
ภาษีป้าย 160,000.00 296,431.00 136,431.00 

รวมหมวดภาษีอากร 260,000.00 479,027.52 219,027.52 
หมวดคา่ธรรมเนียม 
คา่ปรบั และใบอนุญาต คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสุรา 5,000.00 3,152.50 -1,847.50 

 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 2,000.00 0.00 -2,000.00 

 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 20,000.00 27,133.00 7,133.00 

 
คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 4,000.00 2,090.00 -1,910.00 

 
คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 30,000.00 16,800.00 -13,200.00 

 
คา่ปรบัการผดิสญัญา 500,000.00 6,453.00 -493,547.00 

 
คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 15,000.00 2,801.00 -12,199.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 576,000.00 58,429.50 -517,570.50 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ ดอกเบี้ย 440,000.00 96,690.80 -343,309.20 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 440,000.00 96,690.80 -343,309.20 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด คา่ขายแบบแปลน 350,000.00 135,000.00 -215,000.00 

 
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 120,000.00 123,590.00 3,590.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 470,000.00 258,590.00 -211,410.00 

หมวดภาษีจดัสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์ 600,000.00 614,897.49 14,897.49 

 
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,000,000.00 11,428,722.29 1,428,722.29 

 
ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 5,200,000.00 5,115,000.97 -84,999.03 

 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 270,000.00 206,254.09 -63,745.91 

 
ภาษีสรรพสามติ 9,000,000.00 9,215,851.23 215,851.23 

 

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่
ดว้ยป่าไม ้ 50,000.00 2,550.00 -47,450.00 

 
คา่ภาคหลวงแร่ 300,000.00 285,524.87 -14,475.13 

 
คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 500,000.00 50,837.60 -449,162.40 

 

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรม
ตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 3,600,000.00 2,863,364.00 -736,636.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 29,520,000.00 29,783,002.54 263,002.54 

หมวดเงนิอุดหนุน 
เงนิอุดหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 44,734,000.00 40,110,230.93 -4,623,769.07 

- ๒๙ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวมหมวดเงนิอดุหนุน 
44,734,000.00 40,110,230.93 -4,623,769.07 

รวมท ัง้หมด 76,000,000.00 70,785,971.29 -5,214,028.71 

                 

บญัชีรายละเอียดรายจ่าย  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

รายการ ประมาณการ รายจ่ายจริง 

รวมแผนงานงบกลาง  25,458,660.00 23,160,433.00 

รวมงบบุคลากร  20,614,652.00 20,399,147.68 

รวมงบด าเนินงาน 10,062,072.00 7,812,438.35 

รวมงบลงทุน 16,715,616.00 8,115,784.79 

รวมงบเงินอุดหนุน 3,124,000.00 3,103,760.00 

รวมงบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 

รวมรายจ่าย 76,000,000.00 62,616,563.82 

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,692,500 

รายจ่ายจากเงินสะสม - 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 73,309,063.82 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 2,690,936.18 

- ๓๐ - 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไดม้ีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีดังน้ี 

  

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
 เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา หรือจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 

๑.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ระบบการบริหารจัดการมีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และมีการ

มอบอ านาจ หรือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
(๒)  มีระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงาน 
(๓)  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ   
(๔)  ประชาชน ผู้น าชุมชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(๕)  ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๖)  พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตร และมีพื้นที่ติดกับทะเล จึงมีการ

ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ผลไม้ 
(๗)  พื้นที่มีความสงบไม่ค่อยมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอื่นในพื้นที ่
 

๑.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลา 

ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน 
(๒)  งบประมาณในการด าเนินงานมีอยู่จ ากัด ท าให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่ทั่วถึง

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  (๓)  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมาติดต่อ
ราชการของประชาชน  
  (๔)  ขาดแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้เกิดการขาดแคลนน้ า
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  (๕)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง 
   

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น 
เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 

ส่วนที ่ ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี ้
 ๒.๑  โอกาส (O : Opportunity) 

(๑)  มีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในพ้ืนที่ 
(๒)  เป็นที่ต้ังของสถานที่ราชการส าคัญของอ าเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางไป

ยังอ าเภอและจังหวัดอื่นๆ  
(๓)  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชายฝั่งทะเล 

 

 ๒.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่และข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

(๒)  เนื่องจากมีถนนสายหลักในการสัญจร ท าให้มีรถผ่านไปมาเป็นจ านวนมาก และอาจเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ได ้
 

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

 
 

 

- ๓๒ - 


