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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ได้กําหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และ
แนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของท้องถิ่น 
และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เน้น
บริหารประเทศภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน แผนพัฒนาที่ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทําในลําดับแรกคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และจุดมุ่งหมาย (Goal) เพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม เน่ืองจากการวางแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และดําเนินการตามแผน แต่ความเป็นอิสระน้ัน ไม่ได้
หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ
บางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการกํากับ ดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5.2  
กําหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจําเป็น
ที่จะต้องใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐและที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ความโปร่งใสมากที่สุด  ดังน้ัน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างย่ิง เน่ืองจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ขับเคล่ือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เพ่ือสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรังตามศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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  2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  3. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันของทุกส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น 
 
1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการ
จัดทําโครงการเพ่ือเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
 

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคาม หรือข้อจํากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก   
 จุดแข็ง หมายถึง  ทรัพยากรในการดาเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร 
 จุดอ่อน หมายถึง  ข้อด้อยขององค์กรในการดาเนินงาน 
 โอกาส หมายถึง  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรดีขึ้น 
 อุปสรรค   หมายถึง  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรด้อยลง 
 

  ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 
และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการตอบคําถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
  พันธกิจ (Mission)  หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการ
ดําเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่
ต้องการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของ
บทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
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  ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นการนําเอาวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักมาพิจารณากําหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ 
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ได้กําหนดไว้ 
 

  ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการกําหนดผลสําเร็จที่ต้องการ โดย
ดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องทําแล้ว เพ่ือนําท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 

  ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเมื่อได้ดําเนินการกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการ
ที่แยบคาย อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคล่ือนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการในอนาคตได้อย่างไร 
จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร 
 

  ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่
ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่กําหนด 
 

  ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนนําเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารจึงอนุมัติแล้วประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการช้ีทางการพัฒนา ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลด
ความซ้ําซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
  2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความร่วมมือ
ร่วมใจกันดําเนินงานของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธกิจร่วมกันใน
องค์กรซึ่งผลจากการร่วมมือกันจะนําไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
  3. เป็นตัวส่งเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล แต่
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะทําให้ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางและความมุ่งหวัง จึงส่งผลให้
เกิดความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในภาพ
ของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของท้องถ่ิน   
 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตําบลทุ่งปรัง เป็น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 42.9 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้าน 
จํานวน 16 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 16 
 

 1. สภาพทั่วไป 
  1.1 ที่ต้ัง  ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10  ตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  อยู่ทาง
ทิศเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 66 กิโลเมตร  ห่างจาก
ที่ว่าการอําเภอสิชลประมาณ 300 เมตร  และเป็นที่ต้ังของศูนย์ราชการต่างๆของอําเภอสิชล  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วน ตํ าบลสิ ชล  อํ า เภอสิ ชล  จั งห วัด

นครศรีธรรมราช 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเสาเภา  อําเภอสิชล  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่ วน ตําบลฉลอง  อํ า เภอสิชล  จั งห วัด

นครศรีธรรมราช 
   

  1.2 สภาพภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงพ้ืนที่
ค่อยๆลาดตํ่าลงมาเป็นที่ราบ  ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม  ทางทิศตะวันออกจดอ่าวไทย 
 

  1.3 สภาพภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนแถบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุกสลับ
กับฤดูแล้ง เ น่ืองจากอยู่ใกล้ เส้นศูนย์สูตร  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให้ฝนตกชุกตลอดทั้งปี โดยไม่มีฤดูหนาว 
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 2. สภาพทางสังคม 
  2.1 ประชากร หมู่ท่ี จํานวนครัวเรือน(หลัง) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

      

1 บ้านเขาเหล็ก 187 305 315 620 
      

2 บ้านทุ่งใหญ่ 83 124 121 245 
      

3 บ้านต้นจันทน์ 325 521 531 1,052 
.      

4 บ้านนาเหม้า 69 120 115 235 
      

5 บ้านทุ่งคา 269 405 411 816 
      

6 บ้านทุ่งคา 314 388 464 852 
      

7 บ้านปลายทอน 370 682 696 1,378 
      

8 บ้านหนองเต่า 175 299 298 597 
      

9 บ้านท่าควาย 286 456 479 935 
      

10 บ้านจอมพิบูลย์ 466 618 650 1,268 
      

11 บ้านทุ่งไม้เรียง 171 265 234 499 
      

12 บ้านในไร่ 193 298 309 607 
      

13 บ้านถนนพาด 360 450 487 937 
      

14 บ้านเขาเหล็ก 176 293 296 589 
      

15 บ้านชายเขาพรง 129 213 226 439 
      

16 บ้านท่าเช่ียว 111 181 188 369 
      รวม 3,684 5,618 5,820 11,438 

        ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2558
               ที่มา : .สํานักทะเบียนอําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  2.2 การศึกษา 
  (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน (คน) ที่ต้ัง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปัณณาราม 53 หมู่ที่ 5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายทอน 68 หมู่ที่ 7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุมแป 65 หมู่ที่ 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง 83 หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชนาราม 30 หมู่ที่ 8

  ข้อมูล  ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

  (2)  โรงเรียนประถมศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียน (คน) ที่ต้ัง 

โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย 263 หมู่ที่ 14
โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 113 หมู่ที่ 5
โรงเรียนบ้านปลายทอน 124 หมู่ที่ 7
โรงเรียนวัดชนาราม 124 หมู่ที่ 8
โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 82 หมู่ที่ 3

ข้อมูล  ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

  (3)  โรงเรียนมัธยมศึกษา 

   -  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 

  (4)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

   -  วิทยาลัยเทคนิคสิชล  ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 

  (5)  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   -  กศน.ตําบลทุ่งปรัง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 
 
  2.3 ศาสนาและศิลปวัฒธรรม 
  ประชากรในเขตตําบลทุ่งปรังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด จํานวน 7 แห่ง คือ  
   -  วัดถ้ําเทียนถวาย  -  วัดปัณณาราม 
   -  วัดชนาราม   -  วัดดอนนนท์ 
   -  วัดกุมแป   -  วัดมณีประสิทธ์ิ 
   -  วัดเขาเกียรติ  
  และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม จํานวน 2 แห่ง คือ 
   -  มัสยิดดารุลอามาน (บ้านปลายทอนเหนือ) 
   -  มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะฮ์ (บ้านปลายทอนใต้) 
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  มีงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น คือ ประเพณีวันสงกรานต์รดนํ้าผู้สูงอายุ , วันวิสาขบูชาแห่ผ้า
ขึ้นถ้ํา (เขาพรง) , ประเพณีชักพระ , แห่หมรับเดือนสิบ , วันลอยกระทง และงานฮารีรายอ อีดิลฟีตรี  
  

  2.4 สาธารณสุข 
  มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านจอม
พิบูลย์  โดยมีบุคลากร ประกอบด้วย 
   -  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  1 คน 
   -  พยาบาลวิชาชีพ     1   คน 
   -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข    1   คน 
   -  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     1 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)      230 คน 
 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 
 
 3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

1. ทํานา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 8 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่  58 ไร่ 
2. ทําสวน   
 2.1 สวนผลไม้ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 279 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่ 715 ไร่ 
 2.2 สวนยางพารา มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 756 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่ 6,086 ไร่ 
 2.3 สวนมะพร้าว มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 406 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่ 1,794 ไร่ 
 2.4 สวนปาล์มนํ้ามัน มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 785 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่ 6,123 ไร่ 
3. ทําไร่ มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 24 ครอบครัว
  คิดเป็นพ้ืนที่  60 ไร่ 
4. ปศุสัตว์   
 4.1 ฟาร์มเลี้ยงหมู จํานวน 12 ราย 
 4.2 ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง จํานวน 1 ราย 
5. ประมง มีครอบครัวประกอบอาชีพทั้งหมด 204 ครอบครัว
6. โรงงานอุตสาหกรรม   
 6.1 โรงงานผลิตโฟม จํานวน 1 ราย 
 6.2 โรงงานแปรรูปสัตว์นํ้า จํานวน 2 ราย 
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 6.3 โรงงานผลิตนํ้ามันปาล์ม จํานวน 1 ราย 
 6.4 โรงงานใยมะพร้าว จํานวน 2 ราย 
 6.5 โรงงานผลิตนํ้าด่ืม จํานวน 1 ราย 
 6.6 โรงงานเลื่อยไม้ยางพารา จํานวน 1 ราย 
 6.7 โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จํานวน 1 ราย 
7. ร้านค้าทั่วไป  จํานวน 72 ราย 
8. สถานีบริการนํ้ามัน  จํานวน 3 แห่ง 
9. รีสอร์ท ที่พัก  จํานวน 4 แห่ง 

 
 4. การบริการพื้นฐาน 
 

4.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 54 สาย 
4.2 ถนนลาดยาง จํานวน 12 สาย 
4.3 ถนนลูกรัง จํานวน 37 สาย 
4.4 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน 3,684 ครัวเรือน
4.5 ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จํานวน - ครัวเรือน
4.6 สระน้ํา จํานวน 3 แห่ง 
4.7 บ่อบาดาล จํานวน 23 แห่ง 
4.8 ฝาย จํานวน 3 แห่ง 
4.9 ประปาหมู่บ้าน จํานวน 24 แห่ง 
4.10 ลานกีฬา/สนามกีฬา จํานวน 16 แห่ง 

 
 5. ศักยภาพในตําบล 
 

5.1 การรวมกลุ่มต่างๆ   
 5.1.1 กลุ่มอาชีพ จํานวน 20 กลุ่ม
 5.1.2 กลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 21 กลุ่ม
 5.1.3 กลุ่มอ่ืนๆ จํานวน 6 กลุ่ม

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 

 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        - จุดตรวจประจําตําบล ๑  แห่ง 

        -  หน่วยกู้ภัย  ๑  แห่ง 

       - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน  ๖๒  คน 
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2.2  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 
 

 2.2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานด้านโยบาย  มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32 คน 
และฝ่ายข้าราชการประจํามีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่
กําหนด  แบ่งส่วนราชการได้ 4 ส่วน คือ 
  1) สํานักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
  2) กองคลัง 
  3) กองช่าง 
  4) กองการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตารางแสดงอัตรากําลังพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ท่ี สํานัก/กอง 
ระดับ

พนักงาน
ส่วนตําบล 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนง.
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนง.
จ้าง
ท่ัวไป 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1 สํานักงานปลัด 1 3 2 3 - - - - 9 1 7 8
2 กองคลัง - - 2 2 - - - - 4 2 2 -
3 กองช่าง - 1 1 1 - - - - 3 - 3 -
4 กองการศึกษา ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
- - 1 - - - - - 1 - 1 -

   - ครู - - - - - - - - 8 - - -
   - ผู้ดูแลเด็ก - - - - - - - - - - 9 -

รวมทั้งหมด 1 4 6 6 - - - - 25 3 22 8 
 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2558 
  
ตารางแสดงระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตําบล 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) 

 ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 1 
 ระดับปริญญาตรี 16 
 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 8 
 รวมทั้งหมด 25 
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

สภาองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 

ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

 

สํานักงานปลัด 

- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานกิจการสภา 
- งานธุรการ 
- งานสวสัดิการและ 
  พัฒนาชุมชน 
- งานสาธารณสุขและ  
  สิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- งานนโยบายและแผน
- งานป้องกันและ 
  บรรเทาสาธารณภัย 
- งานกฎหมายและคดี 

กองคลัง 

 

ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานการเงิน
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาและ 
  จัดเก็บรายได ้

- งานทะเบียน
  ทรัพย์สินและพัสด ุ
 

กองช่าง 

ฝ่ายก่อสร้าง 

- งานก่อสรา้ง
- งานออกแบบและ 
  ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมอืง 
- งานประสาน 
  สาธารณูปโภค 

- งานส่งเสริมการศึกษา 
- งานส่งเสริมการกีฬา 
  และนันทนาการ 
- งานส่งเสริมศาสนาและ 
  วัฒนธรรม 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

แผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง



 

 2.2.2 ด้านเครือ่งมือและอุปกรณ์ 
 

(1) รถบรรทุกนํ้า ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน
(2) รถเอนกประสงค์ จํานวน 1 คัน
(3) รถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 1 คัน
(4) รถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 3 คัน
(5) รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน
(6) เรือท้องแบน จํานวน 4 ลํา 

 
 2.2.3 ด้านการเงนิ การคลัง 
    รายรับ 

ปีงบประมาณ 
รายได้จากการจัดเก็บ , ภาษีจัดสรร

และเงินอุดหนุนทั่วไป 
(บาท) 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

2554 29,159,810.34 11,013,192.00 40,173,002.34
2555 32,981,646.33 19,964,112.36 52,945,758.69
2556 37,346,550.50 16,695,227.00 54,041,777.50
2557 38,551,821.70 21,966,455.00 60,518,276.70
2558 41,426,260.13 23,510,480.00 64,936,740.13

 
    รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
รายจ่ายจากเงินรายได้
และเงินอุดหนุนทั่วไป 

(บาท) 

รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

2554 24,554,953.71 11,060,922.00 35,615,875.71
2555 24,298,806.22 19,964,112.36 44,262,918.58
2556 28,456,021.38 16,695,227.00 45,151,248.38
2557 34,022,929.51 21,966,455.00 55,989,384.51
2558 36,229,856.46 23,510,480.00 59,740,336.46

 
เงินสะสมคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลาคม 2558  จํานวน 8,302,826.75 บาท 

 

ที่มา :  กองคลงั  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีจุดเด่น คือ สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร ทั้งสวนยางพารา  สวนปาล์มนํ้ามัน  สวนมะพร้าว  และสวน
ผลไม้ เช่น ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ลองกอง  เป็นต้น  มีพ้ืนที่ติดกับอ่าวไทย ประชาชนบางส่วนจึงประกอบอาชีพ
ทําการประมง  เส้นทางคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัดผ่าน  นอกจากน้ี ตําบลทุ่งปรังยังเป็น
ที่ ต้ังของสถานที่ราชการต่างๆของอําเภอสิชล  เป็นที่ ต้ังของสถานศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  มีศาสนสถานทั้งของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม สําหรับเป็นที่ทํากิจกรรมทาง
ศาสนาและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
  ฉะน้ัน  ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ งปรังที่มีความอุดมสมบูรณ์  ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตําบลทุ่งปรัง คือ 
“มุ่งพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร  สนับสนุนการประมง
พื้นบ้าน  และส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งปรัง 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1.1 ยุทธศาสตร์ทีส่ําคัญชองชาติ 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ    
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์หลักของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทย แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
เป็นต้น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาตําบลตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรง
กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง  สําหรับแนวคิดที่สําคัญที่เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
มีดังต่อไปน้ี   
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง  
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการ
พัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570  ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 

  1.2 พันธกิจ 
  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
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เสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

  1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 

  เป้าหมายหลัก 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 4.00 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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  1.4 ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 1.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 
  2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  4) คุณภาพนํ้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
 

  1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
 1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
 1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี  
 1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม  
 

  (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  
 2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
 2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
 

  3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
 3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
 3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
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 3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
 3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน  
 3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคการเกษตร  
 3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  
 

  4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  
 4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  
 4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  
 

  5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
 5.1 การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่าง ๆ  
 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
 5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
 5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
 5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจาก
การก่อการร้าย และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
 5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร  
 5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
 5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
 5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

  6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง พ.ศ. 2560 – 2564    หน้า 17



 

 6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
 6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  
 6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 

  7. ยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสากิจให้เปิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างทั่วถึง 
  8. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ย่ังยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
  9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างย่ังยืน 
 

2.  นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  ถือเป็นหน้าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันน้ีไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของ
คนอีกเป็นจํานวนมาก  ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเ ก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
พัฒนา อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
 

  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 2.1 ในระยะเร่งด่วน  รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ 
  -  การบริหารจัดการชายแดน 
  -  การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
  -  การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
  -  การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  -  การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคี  กําหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทําอันเป็นโจรสลัด การก่อการ
ร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มี
ความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ  
 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  
  

  3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย  พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณ
กรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
 3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืนมากย่ิงขึ้น 
 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เน่ืองจาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทย และร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ํา และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครอง
ของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
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  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืน 
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย  
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของประชาคม
โลก 
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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 5.2 พัฒนาระบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค สร้างกลไกการจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการ
สาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแล 
 5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา  
 5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ 
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
นํ้าใจนักกีฬา มีวินัย และมีความสามัคคี  
 5.6 ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
 

  6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นกําหนดภายในสิ้นปีน้ี และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ 
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทําไว้ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ย่ังยืนหรือสร้างภาระหน้ีสาธารณะของประเทศเกินความจําเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการ
บริโภค 
 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และนํา
โครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี มาจัดทําเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน 
 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคา
สินค้าเกษตรประเภทที่ราคาตํ่าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร 
 6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือ
ขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เก้ือกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว รวมท้ังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  
 6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือที่จะ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
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 6.8 แก้ปัญหานํ้าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนํา
ความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษีที่เหมาะสม  รวมถึงดําเนินการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก 
การสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลิงและจากพลังงาน
ทดแทนทุกชนิด 
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยการปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษี 
 6.11 บริหารจัดการหน้ีภาครัฐ โดยหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชําระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ทั้งทางบก ทาง
อากาศ และทางนํ้า 
 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานกํากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดต้ังหน่วยงานกํากับดูแลระบบ
ราง เพ่ือทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมขึ้น 
 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด  และการ
สนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและ
การส่งออกได้ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหน่ึง ซึ่งจะคานอํานาจของกลุ่มพ่อค้า
เอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น 
 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทําให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
 

  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 7.1 เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆที่เปิดเสรีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ 
 7.3 พัฒนาแรงงานของอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 7.4 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน 
 7.5 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูป 
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70  
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 
 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
 

  9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทําแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 
 9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน 
 9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชดําริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
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  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง  
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน
การรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมาย
อ่ืนๆที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม 
 11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
 11.3 ในระยะต่อไป จะจัดต้ังองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ 
 11.4 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม 
 11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม 
 11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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3. ยุทธศาสตรป์ระเทศ  

 วิสัยทัศน์ประเทศ 
  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรม” 
 

 หลักการของยุทธศาสตร์ 
  ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
  3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
  

 ยุทธศาสตร์หลัก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  จากกรอบนโยบายและศักยภาพ โอกาส ข้อจํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนดตําแหน่ง
และทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “นครแห่งการเรียนรู้ 
เกษตร ท่องเท่ียว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
 พันธกิจ (Mission) 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เช่ือมโยงความหลากหลายทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของจังหวัด บนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
  3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชน และส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง 
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคง บนพ้ืนฐานการจัดการความ
หลากหลายของทรัพยากร 
  5. พัฒนาคน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตร
คุณภาพ และนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่
สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพ้ืนที่สีเขียว และการใช้พลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 
 
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน 
  สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรัง 
 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  (1) ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า  
  (2) ปัญหาการว่างงาน  ขาดเงินทุน/ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 
  (3) ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าที่ควร 
 

 ปัญหาด้านชุมชนและสังคม 

  (1) ปัญหาถนนชํารุดเป็นหลุมบ่อ ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 

  (2) ปัญหาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งยังไม่ทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังแบ่งเขต
การปกครองเป็น 16 หมู่บ้าน แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่จํากัดจึงทําให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งยังไม่ทั่วถึง 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่น ถนนลาดยางแอสฟัลติก  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  (3) ปัญหาน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค  เป็นปัญหานํ้าไหลอ่อน นํ้าประปาไม่เพียงพอโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้ง  ปัญหาน้ําประปาขุ่น เป็นสนิมเหล็ก 

  (4) ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนนและจุดแยกต่างๆไม่เพียงพอ ทําให้ประชาชนไม่ได้
รับความสะดวก และเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

  (5) ปัญหาเยาวชนไม่ได้ศึกษาต่อเน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  (6) ปัญหายาเสพติด จัดว่าเป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงในปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่ขยายในกลุ่ม
เยาวชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

  (7) ปัญหาการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันเยาวชนไม่ตระหนักและให้
ความสําคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  (8) ปัญหาการรุกล้ําที่สาธารณประโยชน์ เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและการขาดแคลนที่ดินทํา
กินของราษฎร ทําให้เกิดการรุกล้ําที่สาธารณประโยชน์เพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ  
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  (9) ปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เป็นปัญหาหน่ึงที่มีความสําคัญซึ่งส่งผล
ต่อการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน เน่ืองจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆมากมาย 
ประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดการดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ 
 

  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

  (1) ปัญหามลภาวะด้านเสียงและกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม 

  (2) ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เน่ืองจากการขยายตัวเป็นแหล่งชุมชน  การกําจัดขยะที่ไม่
ถูกวิธี 

  (3) ปัญหาประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม โดยเฉพาะด้านการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้ง 
 

  ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  (1) ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น  
นอกจากน้ี เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่มีอยู่บางส่วนชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพและระยะเวลาการใช้งาน  
  (2) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่คับแคบ ไม่มีการแบ่งสัดส่วนสํานัก กองต่างๆอย่างชัดเจน 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทุ่งปรัง 

  ด้านเศรษฐกิจ 

  (1) ส่งเสริม อุดหนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการประกอบ
อาชีพต่างๆ  
  (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที ่
 
 

  ด้านชุมชนและสังคม 

  (1) ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ ชํารุดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างถนนให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป
มา 

  (2) ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

  (3) ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบเตือนตามจุดแยก
ต่างๆ ตลอดจนการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  (4) จัดอบรมให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
  (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

  (6) พัฒนาการสาธารณสุขและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
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  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  (1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี 

  ( 2 )  ปลูกฝั ง ใ ห้ประชาชนและเยาวชนมี จิ ตสํ า นึก ในการอนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

  ปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  (1) จัดหา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) ก่อสร้างอาคารสํานักงานเพ่ือความเป็นสัดส่วนในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกและ
รองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
    

 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
  1)  จุดแข็ง (Strength) 
 (1)  ระบบการบริหาร 
  -  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
  -  การมอบอํานาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม 
 (2)  ระบบข้อมูลข่าวสาร 
  -  มีระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมในการใช้งาน 
 (3)  อัตรากําลัง 
  -  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
    ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด
    อย่างต่อเน่ือง 
  -  แผนอัตรากําลังบุคลากรเหมาะสมกับโครงสร้างและอํานาจหน้าที่  
 (4)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร และมีพ้ืนที่ติดกับทะเล จึงมีการ
    ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
 

  2)  จุดอ่อน (Weakness) 
 (1)  ระบบการบริหาร 
  -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
    อยู่ตลอดเวลา ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน  
 (2)  การเงิน งบประมาณ 
  -  งบประมาณในการดําเนินการ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีอยู่จํากัด จึงทํา
    ให้การพัฒนาเกิดความล่าช้า 
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 (3)  สถานที่ปฏิบัติงาน 
  -  อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมา
    ติดต่อราชการของประชาชน 
 

  3)  โอกาส  (Opportunity)  
 -  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  มีการปลูกพืชพันธ์ุและผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย  
   พ้ืนที่ติดกับทะเลจึงมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพประมง 
 -  มีสถานที่ท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายฝั่ง 
    ทะเล  
 -  เป็นที่ต้ังของสถานที่ราชการสําคัญของอําเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักใน
   การเดินทางไปยังอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ 
  4)  อุปสรรค (Threat) 
 -  การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบจึงเพ่ิม
   มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมากข้ึน แต่ไม่
   สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เน่ืองจากข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าที่และข้อจํากัดด้าน
   งบประมาณ 
 -  ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มองค์กรที่มีการดําเนินกิจการต่างๆในตําบล  ขาดการ
   ประสานงานระหว่างประชาชนกับองค์กร ประชาคมท้องถิ่นยังไม่กล้าแสดงความรู้ 
   ความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่  
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

  วิสัยทัศน์ตําบลทุ่งปรัง  (Vision) 
  “ตําบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแขง็  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
ตามวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง สามารถแบ่งการพัฒนาออกได้เป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และการอบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชีพต่างๆ 
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป 
 

 2.  ด้านชุมชนและสังคม 
  2.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีคุณภาพ 
  2.2 ประชาชนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เล่นกีฬา ออกกําลังกาย ห่างไกลยาเสพติด 
  2.3 มีการจัดระบบการศึกษาที่ดี ก้าวทันต่อสภาวการณ์ และมีสถานศึกษาที่พอเพียง มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
  2.4 มีการนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.5 ประชาชนร่วมรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป 
  2.6 ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และเข้าถึงทุกพ้ืนที่ 
 

 3.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  3.1 จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และมีการใช้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์
สูงสุด 
  3.3 มีมาตรการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ทําลาย 
  3.4 แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป
มีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันลดปริมาณขยะ การกําจัดขยะและทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
 

 4.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
  4.1 มีสถานที่สะดวก เพียงพอสําหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
  4.2 เครื่องมือเคร่ืองใช้มีความทันสมัย พร้อมให้บริการประชาชน 
  4.3 ประชาชนให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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  พันธกิจของการพัฒนาตําบลทุ่งปรัง  (Mission) 
 

 พันธกิจหลักที่ 1  : พัฒนาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 พันธกิจหลักที่ 2  : ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร
 พันธกิจหลักที่ 3  : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
 พันธกิจหลักที่ 4  : ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 พันธกิจหลักที่ 5  : พัฒนาด้านสาธารณสุข
 พันธกิจหลักที่ 6  : ดูแลและบํารุงรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจหลักที่ 7  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 พันธกิจหลักที่ 8  : ส่งเสริม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 พันธกิจหลักที่ 9  : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตําบลทุ่งปรัง
  
  จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์การพัฒนา  (Goals) 
 1. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน และทั่วถึง 
 2. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
 3. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 4. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
 5. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
 6. รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการเรื่องขยะมูล
ฝอยที่ดี ถูกสุขลักษณะ 
 7. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไกในสังคมให้
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี 
 8. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตําบลทุ่งปรัง 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพฒันา 

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. การพัฒนาอาชีพ
2. การพัฒนาการเกษตร 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3. การพัฒนาการศึกษา 
4. การพัฒนาการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
5. การพัฒนาการสาธารณสุข 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การพัฒนาพลังงานทดแทน 

4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1. การพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1. การบริหาร
จัดการการเกษตร
แบบครบวงจรฯ 

2. การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และวัฒนธรรมฯ

3. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ น้ํา  
สิ่งแวดล้อมและพลังงานฯ 

4. การสร้างความ
มั่นคงบนพ้ืนฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 

5. การพัฒนา
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ฯ

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา

1. บริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจ 
(Zoning) 
2. พัฒนาเป็นเมอืง
เกษตรต้นแบบที่
เพียบพร้อมปัจจัยการ
ผลิตด้านการเกษตร 
3. พัฒนาการผลิตและ
นวัตกรรมการผลิต การ
เก็บเก่ียวการเก็บรักษา 
การแปรรูป พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์
และการตลาดอย่างมือ
อาชีพ 
4. พัฒนาระบบการ
ผลิตทีไ่ด้รับรอง
มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบกลไก 
การบริหารจัดการท่ีดิน
เชิงบูรณาการ 
6.พัฒนาระบบ 
Logistics เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่ง กระจายสินค้า
ทางการเกษตร 

1. พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยว 
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน ให้เกิดความ
ยั่งยืน 
2. พัฒนาสินค้า บริการ
และปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มี
คุณภาพและปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ และ
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร 
4. พัฒนา ยกระดับ
คุณภาพของบุคลากร
การท่องเที่ยว 

1. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ น้ํา และ
ส่ิงแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ์ ป้องกัน 
ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติในพ้ืนที่
จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการ
จัดการภัยพิบัติและ
การบริหารจัดการน้ํา 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการใช้
พลังงานทดแทน 
พลังงานทางเลือก 
พลังงานสะอาด และ
การประหยัด
พลังงาน 

1. สร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และสวสัดิภาพ
ทางสังคมให้ครอบครัว
และชุมชน บนพื้นฐาน
ชุมชนเข้มแข็ง 
2. พัฒนาระบบอํานวย
ความเป็นธรรมให้มี
มาตรฐานเป็นทีพ่ึ่งของ
ประชาชน 
3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
สวัสดิการพื้นฐาน อย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาค 
4. ส่งเสรมิสวสัดิการ
ชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก 
และพัฒนาไปสู่สวัสดิการ
สังคมถ้วนหน้า 
5. ส่งเสรมิสนับสนุนการ
เรียนรูสู้่การปฏิบัติเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ
หมู่บ้าน/ชุมชนตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สร้างพลังสังคมและ
กลไกเครอืข่ายการพฒันา
ในระดับพื้นที่โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา  
O-NET 
2. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุก
ระดับให้ได้
มาตรฐานสู่สากล 
3. ยกระดับ
คุณภาพและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
4. ส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนให้มี
ความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
5. สร้างเครือข่าย
ชุมชนด้านวิชาชีพ 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

3. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

4. การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

5. การเสริมสรา้ง
ธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

4. ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.
ทุ่งปรัง 

แบบ ยท. 01



 

(ต่อ)

 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านบริการชุมชนและ
สังคม

4. ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

3. ด้านส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 

- ประชาชนมีงานทํา มี
อาชีพและมีรายได้เพยีงพอ
ต่อการดํารงชพี 
- ส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการ
ผลิตสินค้าและบริการ 
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลาย 

- การคมนาคมขนส่งสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 
- ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการข้ันพื้นฐานมี
ประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ 
- ประชาชน/เยาวชนมี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
- ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ินดํารงอยู่สืบไป 
- ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนได้รับสวัสดิการ
พื้นฐานทั่วถึง เป็นธรรม 

- ประชาชนมีจิตสํานกึที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- บ้านเมืองสะอาด นา่อยู่ 
ปราศจากมลภาวะและมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
- ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

- มีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ในการปฏิบัติ
ราชการ และรองรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้ 
- ประชาชนมีจิตสํานกึที่ดี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
- บุคลากรในองค์กรได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แนวทาง 
การพัฒนา 

- การพัฒนาอาชีพ 
- การพัฒนาการเกษตร 
- การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

- โครงสร้างพื้นฐาน
- การสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 
- การศึกษา 
- ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
- สาธารณสุข

- ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

- พลังงานทดแทน 

- พัฒนาบุคลากร 

- การบริหารจัดการ 

ผลผลิต / 
โครงการ 

- ส่งเสริม อุดหนุนกลุม่
อาชีพต่างๆ 
- จัดอบรมการประกอบ
อาชีพ 
- จัดหา สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การเกษตร 
- สนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจําตําบล 
- ก่อสร้าง ปรับปรุงป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ท่อระบายนํ้า และขุดลอกคูคลอง 
- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ขยายแนวเขต
ไฟฟ้า ประปา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
- การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- ส่งเสริมการศึกษา/เรียนรู้ 
- อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และ
งานรัฐพิธี 
- การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส / การจ่ายเงิน 
เบ้ียยังชีพ 
- การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
- การรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

- อนุรักษ์ ป้องกัน ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
- ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 
- จัดหา ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- การบริหารการเงิน การ
คลัง การจัดเก็บภาษี 
- การพัฒนาส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
- จัดอบรมพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ หรือส่งเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร ์

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
Strategy Map

ตําบลทุ่งปรัง คณุภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพของ
ราษฎร 
2. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ของตําบลทุ่งปรัง 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและ
สาธารณูปโภค 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
4. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
5. ส่งเสริม พัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

1. ดูแลและบํารุงรักษา
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 

1.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน และประชาชนเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

1. การพัฒนาอาชีพ 
2. การพัฒนาการ
เกษตร 
3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. การพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
3. การพัฒนาการศึกษา 
4. การพัฒนาการศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 
5. การพัฒนาการสาธารณสุข

3. ด้านส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 

4. ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร

1. การพัฒนาบุคลากร
2. การพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1. ราษฎรมีอาชีพ มี
รายได้เพียงพอ และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวที่มีอยู่
ในตําบลทุ่งปรัง 

1. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน 
พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อม
สาธารณูปโภคครบครัน และทั่วถึง 
2. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
3. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนา
สังคมและท้องถ่ิน 
4. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
4. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 
5. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนา
สตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส

1. รณรงค์สร้างจิตสํานึก
ด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
มีการจัดการเร่ืองขยะมูล
ฝอยท่ีดี ถูกสุขลักษณะ 

1. เ พ่ิมประสิทธิภาพให้
บุ คลากร ในการป ฏิบั ติ
ห น้ า ที่  ใ ห้ มี คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และสร้างกลไก
ในสังคมให้ตรวจสอบการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิด
การ เป ล่ียนแปลง สู่การ
ปฏิบัติ การบริหารจัดการ
ที่ดี 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี
แ ล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร
พัฒนาท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค ์

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :: 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

 พันธกิจ : -  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของราษฎร 

   -  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตําบลทุ่งปรัง  
 

 เป้าประสงค์ : -  ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

   -  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในตําบลทุ่งปรัง 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  : -  ประชาชนมีความเข้มแข็ง และมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ 

   -  จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 การพัฒนาอาชีพ จํานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุน 

1.2 การพัฒนาการเกษตร จํานวนแหล่งนํ้าที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือ
การเกษตร 

 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร
1.3 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  : สํานักงานปลัด  และกองช่าง 

 

 ความเช่ือมโยง :  

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรฯ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ 

แบบ ยท. 03
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :: 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

 พันธกิจ : -  พัฒนาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 

   -  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

   -  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

   -  พัฒนาด้านสาธารณสุข 

   -  ส่งเสริม พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  
 

 เป้าประสงค์ : -  เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวก รวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภค
      ครบครัน และทั่วถึง 
   -  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัย
      ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

   -  จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

   -  สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   -  จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ 

   -  สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วย
      เอดส์ หรือผู้ด้อยโอกาส 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  : -  จํานวนเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพ่ิมขึ้น 

   -  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

   -  จํานวนกิจกรรมที่ได้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   -  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

   -  จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม/สนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวนถนน ท่อระบายนํ้าที่เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนถนน ท่อระบายนํ้าที่ได้รับการบํารุง รักษา
 จํานวนระบบประปาหมู่บ้านที่เพ่ิมขึ้น 
 จํานวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการบํารุงรักษา
 จํานวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดต้ังและขยายแนวเขต

เพ่ิมขึ้น 
 จํานวนไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการบํารุงรักษา
 

แบบ ยท. 03
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.2 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชน จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

 จํานวนกิจกรรมที่ได้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.3 การพัฒนาการศึกษา จํ านวนกิจกรรมที่ ไ ด้ ดํ า เ นินการ /สนับสนุน
การศึกษา 

2.4 การพัฒนาการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม จํานวนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ/สนับสนุนด้าน
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

2.5 การพัฒนาการสาธารณสุข จํานวนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการ/สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 

 จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  : สํานักงานปลัด  กองช่าง  และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ความเช่ือมโยง :  

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ; ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :: 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 พันธกิจ : -  ดูแลและบํารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

 เป้าประสงค์ : -  รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
      มีการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยที่ดี ถูกสุขลักษณะ 

   -  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
    

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  : -  จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม/สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
      และสิ่งแวดล้อม 

  : -  จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม/สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
    

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

3 . 1  ก า ร พั ฒ น า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จํานวนกิจกรรมที่ ไ ด้อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2 การพัฒนาพลังงานทดแทน จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการการใช้พลังงาน
ทดแทน 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  : สํานักงานปลัด  และกองช่าง 

 

 ความเช่ือมโยง :  

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ; ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า สิ่งแวดล้อมและ
          พลังงานฯ 

 

แบบ ยท. 03
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ประเด็นยุทธศาสตร์ :: 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

 พันธกิจ : -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

  : -  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและ
      ประชาชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
  

 เป้าประสงค์ : -  เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
      สร้างกลไกในสังคมให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปช่ันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่
      การปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดี 

  : -  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ/เครื่องใช้ที่เพียงพอ
      ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  : -  ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
  : -  จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 

  : -  จํานวนวัสดุครุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น หรือได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม    
  : -  จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 การพัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ 

4.2 การพัฒนาการบริหารจัดการ จํานวนวัสดุครุ ภัณฑ์ที่ ไ ด้จัดซื้ อและจัดหา/
ซ่อมแซม/บํารุงรักษา 

 จํานวนกิจกรรมที่ได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

  : สํานักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ความเช่ือมโยง :  

 ยุทธศาสตร์จังหวัด  ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 

 

แบบ ยท. 03
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

- การ
บริหาร
จัดการ
การเกษตร
แบบครบ
วงจรฯ 
- การพัฒนา
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้
เพียงพอ และส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ 

ประชาชนมีความ
เข้มแข็ง  และมี
รายได้เพียงพอ 
ต่อการดํารงชพี 

1 2 3 4 5 การพัฒนาอาชีพ
 

- จํานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการส่งเสริม/
สนับสนุน 
 

ปีละ 1 
โครงการ 

อบรม/อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพ จํานวน 1 
โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

5 10 15 20 25 การพัฒนา
การเกษตร 

- จํานวนแหล่งน้ํา
ที่ได้รับการพัฒนา  
ปรับปรุงเพื่อ
การเกษตร 

ปีละ 5 
โครงการ 

ขุดลอกแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  
จํานวน 5 โครงการ 

กองช่าง สํานักปลัด 
กองคลัง 

      

การพัฒนา 
การ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
และ
วัฒนธรรมฯ 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ (ต่อ) 

ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
ในตําบล 
ทุ่งปรัง 

จํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง 

1 2 3 4 5 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 

จํานวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการ
ปรับปรุงและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ปีละ 1 
โครงการ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  
ปีละ 1 โครงการ 

กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

แบบ ยท. 04 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

การพัฒนา 
การ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
และ
วัฒนธรรม 
 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2) การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและ
สังคม 

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน พอเพียง 
สะดวก รวดเร็ว พร้อม
สาธารณูปโภคครบครัน
และทั่วถึง 

จํานวนเส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
เพิ่มขึ้น 

10 20 30 40 50 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- จํานวนถนน ท่อ
ระบายน้ําที่เพิ่มขึ้น 
หรือได้รับการพัฒนา 
- จํานวนประปา
หมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น 
หรือได้รับการพัฒนา 
- จํานวนไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เพิ่มขึ้น หรือ
ได้รับการพัฒนา 

ปีละ 10
โครงการ 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
- ถนน คสล./ลาดยาง
แอสฟัลติก   
ปีละ 5 โครงการ 
- ประปาหมู่บ้าน  
ปีละ 2 โครงการ 
- ขยายเขตไฟฟ้า 
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
ปีละ 3 โครงการ 
 

กองช่าง สํานักปลัด 
กองคลัง 

การสร้าง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชน
เข้มแข็ง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

2) การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและ
สังคม (ต่อ) 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ลดการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด และความไม่
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และได้รับสวัสดิการ
พื้นฐานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

8 16 24 32 40 การพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

ปีละ 8 
โครงการ 

- สนับสนุนและ
จัดการแข่งขันกีฬา  
ปีละ 5 โครงการ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง
ลานกีฬา/สนามกีฬา 
ปีละ 1 โครงการ 
- จัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
ปีละ 1 โครงการ 
- จัดกิจกรรม
นันทนาการ  
ปีละ 1 โครงการ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

   - จํานวนกิจกรรมที่
ได้ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3 6 9 12 15  จํานวนกิจกรรมที่ได้
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปีละ 3 
โครงการ 

- โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน  
ปีละ 2 โครงการ 
 
- โครงฝกึอบรม อปพร. 
จัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สื่อสาร  
ปีละ 1 โครงการ 
 

สํานักปลัด กองคลัง 

การพัฒนา
สังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

2) การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและ
สังคม (ต่อ) 

- จัดการศึกษาสร้าง
คุณภาพพัฒนาสังคม
และท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษา 

10 20 30 40 50 การพัฒนา
การศึกษา 

จํานวนกิจกรมที่ได้
ดําเนินการ/
สนับสนุนการศึกษา 

ปีละ 10 
โครงการ 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา  
ปีละ 1 โครงการ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาและ/หรือ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปีละ 3 โครงการ 
- ส่งเสริมการศึกษาครู
ผู้ดูแลเด็ก , เด็กด้อย
โอกาส ปีละ 1 โครงการ 
- ปรับปรุง ก่อสร้าง 
ซ่อมแซมอาคารเรียน  
ปีละ 1 โครงการ 
- โครงการอาหาร
กลางวัน  

กอง
การศึกษาฯ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

     ปีละ 2 โครงการ
- โครงการอาหาร
เสริม (นม) ปีละ 2 
โครงการ 
 

  

  - สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

12 24 36 48 60 การพัฒนา
การศาสนา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม 

จํานวนกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ/
สนับสนุนการศึกษา 

ปีละ 12 
โครงการ 

- จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
ปีละ 2 โครงการ 
- อุดหนุนการจัดงาน 
รัฐพิธี ปีละ 3 
โครงการ 
- อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีวัฒนธรรม  
ปีละ 5 โครงการ 
- อุดหนุนการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา  
ปีละ 2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
กอง
การศึกษาฯ 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

การสร้าง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชน
เข้มแข็ง 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 

2) การพัฒนาด้าน
บริการชุมชนและ
สังคม (ต่อ) 

- จัดบริการสาธารณสุข
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์เพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับสวัสดิการ
พื้นฐานอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม 

5 10 15 20 25 การพัฒนา
การ 
สาธารณสุข 

จํานวนกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ/
สนับสนุนด้าน
สาธารณสุข 

ปีละ 5 
โครงการ 

- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
ปีละ 3 โครงการ 
- โครงการอุดหนุน
กิจการด้าน
สาธารณสุข ปีละ 2 
โครงการ 

 

สํานักปลัด กองคลัง 

  - สงเคราะห์ช่วยเหลือ
การพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน คนชรา คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรอื
ผู้ด้อยโอกาส 
 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ด้านสาธารณสุข 

2 4 6 8 10  จํานวนกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคระบาด ปีละ 2 
โครงการ 
 

สํานักปลัด กองคลัง 

การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
น้ํา 
สิ่งแวดล้อม 
และ
พลังงาน 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม
และ
พลังงาน 

3) การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- รณรงค์สร้างจิตสํานกึ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
มีการจัดการเรื่อง 
ขยะมูลฝอยที่ดี  
ถูกสุขลักษณะ 
 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม/สนับสนุน
ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3 6 9 12 15 - การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จํานวนกิจกรรมที่ได้
อนุรักษ์ ป้องกัน 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 3 
โครงการ 

โครงการอนุรักษ์ 
ป้องกัน ฟื้นฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ปีละ 3 โครงการ 

สํานักปลัด กองคลัง 

  - ส่งเสริม สนับสนุน
การใช้พลังงานทดแทน 

จํานวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน
การใช้พลังงาน
ทดแทน 

1 2 3 4 5 - การพัฒนา
พลังงานทดแทน 

จํานวนกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการการใช้
พลังงานทดแทน 

ปีละ 1 
โครงการ 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ่อแก๊สชีวภาพ  
ปีละ 1 โครงการ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายตามพันธกิจ/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

เพื่อการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2559 2560 2561 2562 2563 

การสร้าง
ความมั่นคง
บนพื้นฐาน
ชุมชน
เข้มแข็ง 

การ
เสริมสร้าง
ธรรมา 
ภิบาลและ
การบริหาร
กิจการ 
บ้านเมือง 
ที่ดี 

4) การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการ
องค์กร 

- เพิ่มประสิทธิภาพให้
บุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และสร้าง
กลไกในสังคมให้
ตรวจสอบการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสู่การ
ปฏิบัติ การบริหาร
จัดการที่ด ี
 

จํานวนบุคลาการที่
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ 

10 20 30 40 50 การพัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ 

ปีละ 10 ราย อบรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
หรือการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม ปีละ 
10 ราย 

สํานักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

  - มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จํานวนวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 25 การพัฒนา
การบริหารจัดการ 

จํานวนวัสดุครุภัณฑ์
ที่ได้จัดซื้อและ
จัดหา/ซ่อมแซม/
บํารุงรักษา 

ปีละ 5 
โครงการ 

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน  
ปีละ 5 โครงการ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 

- 

  - ประชาชนมีจิตสํานกึ
ที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จํานวนกิจกรรมที่
ได้ดําเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 

5 10 15 20 25 การพัฒนา
การบริหารจัดการ 

จํานวนกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปีละ 5 
โครงการ 

ส่งเสริม/สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
ปีละ 5 โครงการ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

กองช่าง 
กอง
การศึกษาฯ 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29 กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน   
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
  1.1  การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี 
 (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กําหนด 
 (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล             
(Monitoring)  
 (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร    
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ (Effect) 
 (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด    
จากการทํากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
 (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้  ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 
  การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทางดังน้ี 
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 
 (3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
 

  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ขั้นตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 
 

  ขั้นตอนท่ี 4  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

  ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

 
5.2  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

  มีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  5.2.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งต้ัง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นน้ันๆ  
  5.2.2 เครื่องมือที่ใช้สําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
กําหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจําเป็นสําคัญในการนํามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ์  แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต  แบบ
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ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นน้ันๆ  
  5.2.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่นํ้า ลําคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ  
  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ัง
ไว้หรือไม่  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร เป็นต้น  ซึ่งการกําหนดวิธีการ
เช่นน้ีต้องมีการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
 

  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังน้ี องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดยมีอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29  ดังน้ี 
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งน้ี ยังได้กําหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
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  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และข้อ 31 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา 
โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
หรือไม่   
 

 1. แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คําชี้แจง :  แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................................................................................. 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี

การดําเนินงาน

ส่วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ  
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ส่วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน  

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน  
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
     ของท้องถ่ิน 

 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
12.  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
13.  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน  
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
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ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม่มี

การดําเนินงาน
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

 

 การวัดและการนําเสนอผล 
 -  ความถีใ่นการวัด  :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
 -  เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การดําเนินการน้ัน 
 

 2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ท่ีอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ท่ียังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จํานวน 
โครงการท้ังหมด

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

1.  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2.       
3.       
4.       

รวม      
 

 เกณฑ์การพิจารณา :   
 1. ทําการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าน้ีว่ามีโครงการที่เสร็จเพ่ิมขึ้นมากน้อย
เพียงใด  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการตามแผนฯ 
    2. หากมีร้อยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีประสทิธิภาพในการดําเนินงาน 
 

 3. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท. ....................................... 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ อปท .....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ
(คน) 

ไม่พอใจ
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
    ทราบ 

xxx  

5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด xxx  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง พ.ศ. 2560 – 2564    หน้า 51



 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ
(คน) 

ไม่พอใจ
(คน) 

7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
   ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx  

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx  

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเท่าใด  
 

 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงาน อปท....................................................... 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน อปท.................................... ในการพัฒนาด้าน
.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่กําหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ท่านให้
คะแนน อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx
5)  มีความโปรง่ใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด xxx
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx

ภาพรวม xxxxx
 

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นคา่คะแนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง พ.ศ. 2560 – 2564    หน้า 52



 

แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
 3.1 วิสัยทัศน์ (5)
 3.2 พันธกิจ (5)
 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)
 3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5)
 3.5 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)
 3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)
 3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10)

รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี
-  ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน  
   สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/  
   หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-  มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา(เพือ่ดูการดําเนินงาน  
   ในแต่ละปีที่ผ่านมามีการดําเนินการบรรลุเปา้หมายของ 
   ยุทธศาสตรข์องแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้มูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลที่สําคัญเพือ่ชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 
 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวเิคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญของจังหวดั  
    และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปัญหา 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลสังคม  5 
 -  ครอบคลุมการวิเคราะหข์้อมลูที่สําคัญด้านสังคม เช่น 

    แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  
    ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

(3) 

 -  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบขอ้มูลที่สําคัญของ อปท.  
   และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(2) 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5 
 -  ครอบคลุมการวิเคราะหข์้อมลูที่สําคัญ ด้าน 

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(2) 

 -  มีการนําเสนอให้เห็นถงึสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
   ภายนอกของ อปท. 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

 

  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
-  การวิเคราะหต์้องสอดคล้องกบัการวเิคราะหข์้อมูล  
   พื้นฐาน 
-  มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง  
   ถูกตอ้ง 

  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เชิงพื้นที ่
-  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
   พื้นที่ โดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความ 
   ต้องการ 
-  มีการระบุปญัหาหรอืความต้องการในเชิงพืน้ที่หรอื 
   กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
-  การใช้แผนชมุชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทาํ 
   แผนพัฒนา 

5 
(3) 
 

(2) 
 
6 

 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 

3. ยุทธศาสตร์  65 
   3.1 วิสัยทัศน์   มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ

ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

5 
 
 

 -  จุดเน้นและส่ิงที่ตอ้งการเป็นสอดคล้องกับขอ้มูลที่นําเสนอ (3) 
 -  มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (2) 
   3.2 พันธกจิ     

-  แสดงถงึภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
-  มีความเป็นไปได้ในเชงิคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

   3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที ่
-  ยุทธศาสตร์แสดงถงึทิศทางการพัฒนา 
-  ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา  
   ศักยภาพของ อปท. 
-  มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  
   อปท. 
 
 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

3.4 เป้าประสงค์   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
-  มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร ์
-  มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที ่
   จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

  ตัวชี้วัด 
-  มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ 
   ตามเป้าประสงค์ 
-  สามารถวัดได้ในเชงิปริมาณและคุณภาพ 

  ค่าเป้าหมาย 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

 -  แสดงถงึความก้าวหน้าในแตล่ะปี (3) 
 -  มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งในด้าน

   ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 
(3) 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ 
แต่ละพื้นที ่
-  ประเด็นหรือแนวทางการพฒันาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี 
   การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุ 
   เป้าประสงค์และยุทธศาสตร ์
-  มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วธิีการที่ชัดเจนเพื่อ 
   นําไปสู่การกาํหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย

  โครงการ/กจิกรรม 
-  มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมของ 
   โครงการฯ กอ่นบรรจุในแผน 
-  ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
-  การจดัลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจนและ
นําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค ์

5 

 -  โครงการฯ มสีาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
   อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 

(3) 

 -  มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) (2) 
หมายเหตุ  : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกีย่วขอ้ง 
     2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
                ไปเป็นกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีได้   
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