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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

ประจําปี 2560 
-------------------------------------------------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จึงประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 
  จงึประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี    31   ตุลาคม  ๒๕60 
 

 
(นายสันติ  พันธวาที) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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รรายงานการติดตามายงานการติดตาม  
และประเมินและประเมินผลแผนพัฒนาผลแผนพัฒนา  

(รอบเดอืนตุลาคม)(รอบเดอืนตุลาคม)  
ประจําปีประจําปีงบประมาณ งบประมาณ   

พ.ศ.พ.ศ.  25256600  
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล จังหวัดนครศรธีรรมราช 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด 
http://www.thungprang.go.th 
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คํานํา 

 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ซึ่งกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการนํา
แผนพัฒนาไปสูก่ารปฏบิัต ิ
 

  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา และการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน  ซึ่งทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่ามีการดําเนินงานไปตาม
แผนหรือไม่ ช่วงใด และอย่างไรแล้ว  ตรงตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ การประเมินผล
แผนพัฒนาสามปีใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อเป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็น
ระบบ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน  ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การ
ประเมนิหนว่ยงาน และการประเมนิโครงการตามยุทธศาสตร ์
 
 

 
 
 
 

ผูจั้ดทํา 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง 
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สารบัญ 

 

บทนํา 
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 บทนํา 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ไดม้กีารแกไ้ขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามป ี โดยใหจั้ดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี  แผนการดําเนินงาน  และรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งกําหนดให้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละสอง
ครัง้ ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  มีการกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้และวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ตาม
แผนพัฒนานัน้ และเมื่อไดต้ดิตามและก็นําไปสูก่ารประเมนิผลของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ว่ามีการปฏิบัติไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  และผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อดูว่าองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมศัีกยภาพแคไ่หน  ซึ่งในการตดิตามและประเมนิผลมปีระเด็นที่จะตอ้งศกึษา ดังนี้ 

 1. หลักการวางแผนในการตดิตามและประเมินผล 
 2. ปัจจัยสภาวะแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับการวางแผนพัฒนา 
 3. การประเมนิผลกับการจัดการเชงิกลยุทธ ์
 4. รูปแบบ/ประเด็นการตดิตามและประเมนิผล 
 5. การตดิตามผลการปฏบิัตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 6. การรายงานผลจากการตดิตามและประเมนิผลงาน 

 

การตดิตาม (Monitoring) 
 � การตรวจตดิตามงาน การปฏบิัตงิาน เพื่อลดปัญหาที่เกดิขึ้นระหวา่งการดําเนนิงาน 

 � การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการดําเนินงานเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
ปฏบิัตงิานเมื่อมปีัญหา 

 � กจิกรรมภายในโครงการ ถูกออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับ
การดําเนนิโครงการ เชน่ ปัญหาที่กําลังเผชญิ ประสทิธภิาพของวธิกีารดําเนนิงาน  เทคนคิ SWOT 
 

การประเมนิผล (Evaluation) 
 � ตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างกําลังดําเนินการ (On-going) การดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว้ (Ex-Post) 

 � เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ดูความสอดคล้องในการใช้
ทรัพยากร  การเตอืนลว่งหนา้ 

 � เป็นขอ้มูลยอ้นกลับเพื่อการตดัสนิใจวางแผนในอนาคต  

 � ตัดสนิคุณคา่โดยใชข้อ้มูลที่รวบรวมอยา่งเป็นระบบ เที่ยงตรง ปรนัย  เชื่อถอืได ้ 
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การวเิคราะห์สถานการณ์ในการพัฒนาของท้องถิ่น 
โดยการใช้เทคนคิ SWOT 

 

S = Strength = จุดแข็ง 
W = Weakness = จุดออ่น 
O = Opportunity = โอกาส 
T = Threat = อุปสรรค 

 

ตาราง SWOT  
ประเด็น การตดิตามประเมนิผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. จนท. เข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองใน
การวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่นด ีมคีวามตัง้ใจ
ทํางานมาก 
2. การทํางานใน อปท. มลัีกษณะเป็นทมี
เวริค์ 
3. ผูบ้รหิารใหค้วามสําคัญกับการตดิตาม
ประเมนิผลมาก 

1. ม ีจนท. ดา้นการพัฒนาทอ้งถิ่นจํานวนนอ้ย 
2. จนท.ยังไมม่คีวามรูด้า้นการตดิตามและ
ประเมนิผลมากนัก 
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการตดิตาม
ประเมนิผลโดยวธิวีจิัย 
 

โอกาส อุปสรรค 

1. สถ. มกีารอบรมการวางแผน การ
ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงาน 
2. มคูีม่อืตดิตามและประเมนิผลแบบงา่ย 
ไมต่อ้งใชง้บประมาณมากนัก 
3. มกีารสรา้งเครอืข่ายการตดิตามและ
ประเมนิผลทอ้งถิ่น เพื่อชว่ยเหลอืซึ่งกันและ
กันในดา้นตา่งๆ  
 

1. การประสานงานระหว่างหนว่ยงานไมค่อ่ย
ราบรื่น 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนว่ยงานอื่น 

 

 

ภายใน 

ภายนอก 
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คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

 

๑. นายนุกูล มณโีชต ิ ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัช ฉมิมุสกิ กรรมการ 
๓. นายสุพจน ์ ดําเพ็ง กรรมการ 
๔. นายอาคม ใจอารยี ์ กรรมการ 
๕. นางเอื้อมเดอืน มณรีัตน ์ กรรมการ 
๖. นางสาวนันทนา สงิหส์ุข กรรมการ 
๗. นายสามารถ ดวงเพชรรัตน ์ กรรมการ 
๘. นายบรรณวชิญ ์ ชา่งทอง กรรมการ 
๙. นายมณรีัตน ์ ศรสีุข กรรมการ 

๑๐. ส.ต.ต.สายันห ์ บุญเวช กรรมการ 
๑๑. นางรุง่รัตน ์ ตัง้มั่น กรรมการและเลขานุการ 

   

อํานาจหน้าที่ 

� กําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
� ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
� รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิ่นเสนอตอ่สภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลา่ว และตอ้งปดิประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป ี

� แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชว่ยปฏบิัตงิานตามที่เห็นสมควร 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขององค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

 
1.  วสิัยทัศน์การพัฒนาตําบลทุ่งปรัง 
 

  “ตําบลทุ่งปรัง   คุณภาพชวีติด ี   ชุมชนเข้มแข็ง    ราษฎรอยู่ดมีสีุข” 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       2.1  ยุทธศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 
       2.2  ยุทธศาสตรด์า้นการบรกิารชุมชนและสังคม 

      2.3  ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
2.4 ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการองคก์ร 
 

3.  แนวทางการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
1. การพัฒนาอาชพี 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา 
3. การพัฒนาดา้นการเกษตร 
4. การพัฒนาสรา้งความเขม้แข็งชุมชน 
5. การพัฒนาการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
6. การพัฒนาการศกึษา 
7. การพัฒนาดา้นเคหะและชุมชน 
8. การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
9. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
10. การพัฒนาบุคลากร 
11. การพัฒนาการบรหิารจัดการ 
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4.  พันธกจิการพัฒนา 
 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม และสาธารณปูโภค 

 2. บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชพีของราษฎร 
 3. สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 4. สง่เสรมิการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง 
 5. พัฒนาดา้นสาธารณสุข   
 6. การดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 7. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองคก์รใหม้ปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. สง่เสรมิ ชว่ยเหลือ พัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส 

           9. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวของตําบลทุง่ปรัง 
 

5. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. เสน้ทางการคมนาคมไดม้าตรฐาน เพยีงพอ สะดวก รวดเร็ว พรอ้มสาธารณูปโภค 
    ครบครัน และทั่วถงึ 
 2. ราษฎรมอีาชพี มรีายไดพ้อเพยีง และมกีารสง่เสรมิการรวมกลุม่อาชพี  
 3. ชุมชนมคีวามเขม้แข็ง  ลดการแพรร่ะบาดของยาเสพติด และความไมป่ลอดภัยในชวีติ 
    และทรัพยส์นิ 
 4. จัดการศกึษา สรา้งคุณภาพ พัฒนาสังคม และทอ้งถิ่น 
 5. จัดการบรกิารสาธารณสุขใหค้รอบคลุมทุกพื้นที ่และเครื่องมอื อุปกรณพ์อเพยีง 
 6. รณรงคส์รา้งจติสํานกึดา้นการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของชุมชน  และสนับสนุนใหป้ระชาชน 
   มสีว่นรว่มในการวางแผนดูแลสิ่งแวดลอ้ม และมกีารจัดการในเรื่องขยะมูลฝอยที่ด ี
 7. เพิ่มประสทิธภิาพใหก้ับบุคลากรในการปฏบิัตหินา้ที่ ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม  
  และสรา้งกลไกในสังคมใหต้รวจสอบการทุจรติ คอรร์ัปช่ัน  เพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง 
  สูก่ารปฏบิัต ิและการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที่ด ี
 8. ให้มีกองทุนสงเคราะห์ หรือสวัสดิการช่วยเหลือการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  
  คนพกิาร หรอืผูด้อ้ยโอกาส 
 9. สง่เสรมิและพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มอียูใ่นตําบลทุง่ปรัง 
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การกํากบัการจดัทําแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรงั 
 
 
 

 
 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี

การดาํเนนิงาน 
ไม่ม ี

การดาํเนนิงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มกีารจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

2. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

3. มกีารจัดประชุมอยา่งตอ่เนื่องสม่ําเสมอ �  

4. มกีารจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

5. มกีารจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

6. มคีณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพจิารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

� 
 

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มกีารรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานขอ้มูล �  

8. มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดทําแผน �  

9. มกีารวเิคราะหศั์กยภาพของท้องถิ่น (swat) เพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนา  
    ท้องถิ่น 

� 
 

10. มกีารกําหนดวสิัยทัศนแ์ละภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคลอ้งกับ 
     ศักยภาพของท้องถิ่น � 

 

11. มกีารกาํหนดวสิัยทัศนแ์ละภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคลอ้งกับ 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด 

� 
 

12. มกีารกําหนดจุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนาท่ีย่ังยนื �  

13. มกีารกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น �  

14. มกีารกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มกีารกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  

16. มกีารอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มกีารจัดทําบัญชกีลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มกีารกําหนดรูปแบบการตดิตามและประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ �  
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ผลการดําเนนิงานตามแผนพฒันาสามปี 
 
 
 

จํานวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาสามป ี
 

 
 

จํานวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาสามป ีเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่1) 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่ 1  พ.ศ. 2560 ปทีี่ 2  พ.ศ. 2561 ปทีี่ 3  พ.ศ. 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ดา้นเศรษฐกจิ 7 650,000 8 950,000 7 650,000 22 2,250,000 

2. ดา้นการบริการชุมชน 
    และสังคม 

100 64,080,000 84 39,604,000 100 56,864,000 284 160,552,000 

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 150,000 4 550,000 7 1,650,000 13 2,350,000 

4. ดา้นการบริหารจัดการ 
    องคก์ร 

8 6,665,000 8 1,665,000 9 2,555,000 25 10,885,000 

รวม 117 71,949,000 104 42,769,000 123 61,719,000 344 176,037,000 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่ 1  พ.ศ. 2560 ปทีี่ 2  พ.ศ. 2561 ปทีี่ 3  พ.ศ. 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ดา้นเศรษฐกจิ - - - - - - - - 

2. ดา้นการบริการชุมชน 
    และสังคม 

1 600,000 - - - - 1 600,000 

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - - - 

4. ดา้นการบริหารจัดการ 
    องคก์ร 

- - - - - - - - 

รวม 1 600,000 - - - - 1 600,000 
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จํานวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาสามป ีเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามป ี(2560 – 2561) 
 
 

ยุทธศาสตร ์
ปทีี่ 1  พ.ศ. 2560 ปทีี่ 2  พ.ศ. 2561 ปทีี่ 3  พ.ศ. 2562 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ดา้นเศรษฐกจิ - - - - - - - - 

2. ดา้นการบริการชุมชน 
    และสังคม 

11 5,600,000 - - - - 1 5,600,000 

3. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - - - - - 

4. ดา้นการบริหารจัดการ 
    องคก์ร 

- - - - - - - - 

รวม 11 5,600,000 - - - - 1 5,600,000 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

โครงการประจําปี 2560

77,145,000

650,000

70,280,000

150,000
6,065,000

รวม

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ. งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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รวม

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสงัคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ.งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
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รวม

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ.งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

   องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561) เมื่อวันท่ี 18 
พฤษภาคม 2559 ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 
และ ประกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2561) เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560  โดยได้กําหนด
โครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี ในปีงบประมาณ 2560  จํานวน 129 โครงการ  งบประมาณตาม
แผนพัฒนา  47,609,000บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกจิ 7 650,000 

2. ยุทธศาสตร์ดา้นบริการชุมชนและสังคม 112 70,280,000 

3. ยุทธศาสตร์ดา้นสิ่งแวดลอ้มและ  
    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2 150,000 

4. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการองคก์ร 8 6,065,000 

รวม 129 77,145,000 
 

แผนภูม ิ แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ป ีขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุง่ปรัง 

 
 
 
  
  
 
 
  

 
 

แผนภูม ิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ป ีขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุง่ปรัง 
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การจัดทํางบประมาณ  
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี2561  เมื่อวันที ่13 ตุลาคม 2560  โดยตัง้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 
2561  เป็นเงนิทัง้สิ้น 70,000,000 บาท 
 

ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา ป ี2560 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหวา่ง

ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมไ่ด้

ดําเนนิการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มกีารยกเลกิ 

จํานวนโครงการ 
ที่มกีารเพิ่มเตมิ 

จํานวนโครงการ
ทัง้หมด 

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

1.ดา้นเศรษฐกจิ 3 2.31 - - - - 4 3.08   7 5.38 

2.ดา้นการบริการ 

ชุมชนและสังคม 
65 50.00 - - - - 47 36.15   112 86.15 

3.ดา้นสิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1 0.77 - - - - 1 0.77   2 1054 

4.ดา้นการบริหาร
จัดการองคก์ร 

7 5.38 - - - - 2 1.54   9 6.92 

รวม 76 58.46 - - - - 54 41.54   130 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมแิสดงโครงการตามแผนพัฒนาสามป ีพ.ศ. 2560 
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สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณตามแผนงาน ป ี2560 

องค์การบรหิารส่วนตําบลทุง่ปรัง  อําเภอสชิล  จังหวดันครศรธีรรมราช  

 บัญชรีายละเอยีดรายรับ 

 ประจําปงีบประมาณ 2560 

รายการ   รหัสบัญช ี  ประมาณการ   รายรับจรงิ  

รายได้จัดเก็บเอง       

 1. หมวดภาษีอากร  41100000    

     1.1 ภาษีโรงเรอืนและท่ีดนิ  41100001 610,000 757,244.90 

     1.2 ภาษีบํารุงท้องท่ี  41100002 70,000 75,614.76 

     1.3 ภาษีป้าย  44100003 110,000 111,063.00 

  790,000 943,922.66 

 2. หมวดคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และใบอนุญาต  41200000   
     2.1 คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาต 
          การขายสุรา  

41210004 4,000 2,793.60 

     2.2 คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  41210005 2,000 - 

     2.3 คา่ธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  41210007 5,000 10,162.00 

     2.4 คา่ธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณชิย ์ 41210029 2,000 1,130.00 

     2.5 คา่ปรับผูก้ระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 41220002 20,000 13,400.00 

     2.6 คา่ปรับการผดิสัญญา  41220010 100,000 1,154,902.00 

     2.7 คา่ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41230007 12,000 4,069.00 

  145,000 1,186,456.60 

 3. หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ  41300000   

     3.1 ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร  41300003 350,000 303,216.90 

  350,000 303,216.90 

 4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด  41500000   

     4.1 คา่ขายแบบแปลน  41500004 200,000 282,000.00 

     4.2 รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื่นๆ  41599999 100,000 10,710.20 

  300,000 292,710.20 
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สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณตามแผนงาน ป ี2560 

องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสชิล  จังหวดันครศรธีรรมราช  

 บัญชรีายละเอยีดรายรับ 

 ประจําปงีบประมาณ 2560 

รายการ   รหัสบัญช ี  ประมาณการ   รายรับจรงิ  

รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให ้    

 1. หมวดภาษีจัดสรร 42100000   

     1.1 ภาษีและคา่ธรรมเนยีมรถยนตห์รอืลอ้เลื่อน 42100001 250,000 397,537.79 

     1.2 ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 42100002 8,700,000 9,279,176.57 

     1.3 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 1/9 42100004 5,000,000 4,529,591.00 

     1.4 ภาษีธุรกจิเฉพาะ 42100005 200,000 158,645.06 

     1.5 ภาษีสุรา 42100006 2,300,000 2,386,992.89 

     1.6 ภาษีสรรพสามติ 42100007 5,000,000 5,752,371.98 
     1.7 คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนยีม 
           ตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้
     1.8 คา่ภาคหลวงแร่  42100012 220,000 245,482.80 

     1.9 คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม  42100013 160,000 74,524.87 
     1.10 คา่ธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติ ิ
           กรรมท่ีดนิ 

42100015 3,000,000 3,680,892.00 

     1.11 อากรประทานบัตรและอาญาบัตร 
           การประมง  

42100016 10,000 19.40 

  24,870,000 26,548,587.36 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนนุให้ อปท.     

 1. หมวดเงนิอุดหนุน 43100000 43,545,000 34,602,185 

  43,545,000 34,602,185 

เงนิอุดหนุนระบวุัตถุประสงค/์เฉพาะกจิ  44000000   

1. เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/์เฉพาะกจิจากกรม
สง่เสริมฯ 44100001   

     1. 1 โครงการกอ่สร้างประปา หมูท่ี่ 5  - 906,000.00 
     1.2 โครงการกอ่สร้างประปา หมูท่ี่ 1  - 958,000.00 
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สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณตามแผนงาน ป ี2560 

องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสชิล  จังหวดันครศรธีรรมราช  

 บัญชรีายละเอยีดรายรับ 

 ประจําปงีบประมาณ 2560 

รายการ   รหัสบัญช ี  ประมาณการ   รายรบัจรงิ  

     1.3 โครงการกอ่สร้างประปา หมูท่ี่ 6 
     1.4. โครงการกอ่สร้างประปา หมูท่ี่ 16 

 - 
- 

892,986.33 
841,927.00 

รวม - 3,598,913.33 
2. เงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกจิจาก
หนว่ยงานอื่น 
     1. เงนิอุดหนุนศูนยข์อ้มูลขา่วสาร 

44100002  
 

- 

 
 

238,648.00 

รวม - 238,648.00 

รวมรับจริงตามงบประมาณ 70,000,000 63,877,078.72 

รวมรับจริงนอกงบประมาณ - 3,837,561.33 

รวมรายรับท้ังสิ้น 70,000,000 67,714,640.05 
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 สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณตามแผนงาน  
องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสชิล  จังหวัดนครศรธีรรมราช  

บัญชรีายละเอยีดรายจ่าย 

 ประจําปงีบประมาณ 2560  

รายการ รายจ่ายจรงิ 

รายจ่ายสาํนักงานปลดั อบต. ทุ่งปรัง    

     1. รายจา่ยงบกลาง  18,510,362.19 

     2. เงนิเดอืนและคา่จา้งประจํา   

          - เงนิเดอืน (ฝา่ยการเมอืง) 3,367,532 

          - เงนิเดอืน (ฝา่ยประจํา) 5,423,944 

          - คา่ตอบแทน  333,356 

          - คา่ใชส้อย 1,237,992.48  

          - คา่วัสด ุ 501,454.90 

          - คา่สาธารณูปโภค  303,446.11 

          - คา่ครุภัณฑ ์ 268,055.05 

          - คา่ท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง 492,500 

          - เงนิอุดหนุน 120,000 

รวมรายจ่ายสํานักงานปลดั 30,558,642.73 

รายจ่ายกองคลัง   

          - เงนิเดอืน (ฝา่ยประจํา) 2,399,848 

          - คา่ตอบแทน  178,540 

          - คา่ใชส้อย 295,498 

          - คา่วัสด ุ 175,281 

          - คา่ครุภัณฑ ์ 176,700 

รวมรายจ่ายกองคลัง 3,225,864.00 

รายจ่ายกองช่าง  

          - เงนิเดอืน (ฝา่ยประจํา) 1,367,916.00 

          - คา่ตอบแทน  154,631.00 

          - คา่ใชส้อย 237,679.44 

          - คา่วัสด ุ 548,256.00 

          - คา่ครุภัณฑ ์ 105,250.00 

          - คา่ท่ีดนิและสิ่งกอ่สร้าง 11,754,000 

รวมรายจ่ายกองชา่ง 14,167,732.44 
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 สรุปรายรับ - รายจ่ายงบประมาณตามแผนงาน  
องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสชิล  จังหวัดนครศรธีรรมราช  

บัญชรีายละเอยีดรายจ่าย 

 ประจําปงีบประมาณ 2560  

รายการ รายจ่ายจรงิ 

รายจ่ายกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

          - เงนิเดอืน (ฝา่ยประจํา) 4,178,437.00 

          - คา่ตอบแทน  122,656.00 

          - คา่ใชส้อย 2,006,319 

          - คา่วัสด ุ 1,782,395.72 

          - คา่ครุภัณฑ ์ 109,450.00 

          - เงนิอุดหนุน 4,091,000.00 

รวมรายจ่ายกองการศกึษาฯ 12,290,257.72 

รวมรายจ่ายท้ังหมด 60,242,499.89 

เงนิอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 3,837,561.33 

 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 64,080,061.22 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 3,634,578.83 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� 

 

รายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา (รอบเดอืนตุลาคม) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

สรุปผลการเบกิจ่ายงบเงนิอุดหนุนขององค์การบรหิารสว่นตําบลทุ่งปรัง 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับอุดหนุน 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ดําเนนิโครงการ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน     

1 โครงการรักษาความสงบเรยีบรอ้ยตําบลทุง่ปรัง ศูนยร์ว่มรักษาความสงบเรยีบรอ้ยตําบล
ทุง่ปรัง 

90,000 90,000  

 แผนงานการศกึษา      

2 โครงการอาหารกลางวนั   - โรงเรยีนชุมชนวดัปัณณาราม 122,000 122,124  

  - โรงเรยีนบา้นตน้จันทน ์ 96,000 96,000  

  - โรงเรยีนวดัถ้ําเทยีนถวาย 259,000 259,000  

  - โรงเรยีนวดัชนาราม 118,000 123,704  

  - โรงเรยีนบา้นปลายทอน 127,000 127,000  

 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน     

3 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพการประมงพื้นบา้น  
บา้นปลายทอน 

 30,000 30,000  

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     

4 โครงการพัฒนากฬีาอําเภอสชิล ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 20,000 20,000  

5 โครงการแขง่ขันวอลเลยบ์อล “วัดถ้ําคัพ” โรงเรยีนวัดถ้าํเทยีนถวาย 100,000 100,000  
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับอุดหนุน 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ดําเนนิโครงการ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

6 โครงการแขง่ขันกฬีาสกีลุม่ทุง่ปรัง  โรงเรยีนสชิลคุณาธารวทิยา 500,000 500,000  

7 โครงการแขง่ขันกฬีาฟุตบอลนักเรยีน 7 คน  
“หนองเตา่คัพ” 

โรงเรยีนวัดชนาราม 82,000 103,925  

8 โครงการจัดงานวันปยิมหาราช ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 1,000 1,000  

9 โครงการจัดงานวันเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา
พระบรมราชินนีาถ 

ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 5,000 5,000  

10 โครงการจัดงานพระราชพธิวีนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
“5 ธนัวามหาราช” 

ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 10,000 - ไมไ่ดเ้บกิงบประมาณ 
เงนิอุดหนนุ 

11 โครงการจัดงานสบืสานประเพณชีักพระอําเภอสชิล ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 20,000 20,000  

12 โครงการจัดงานสบืสานประเพณ ี“แหห่มรับเดอืนสบิ” ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 10,000 6,600 สง่เงนิคนื 3,400 บาท 

13 โครงการจัดงานประเพณมีาฆบูชาแหผ่า้ขึ้นธาต ุ ที่ทําการปกครองอําเภอสชิล 3,000 3,000  

14 โครงการจัดงานวันตรุษอดิลิฟติร ี มัสยดิดารุลอามาน และมสัยดิอัลมุฮัมมะ
ดยีะห ์

50,000 50,000  

15 โครงการอบรมจรยิธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยดิอลัมุฮมัมะดยีะห ์(บา้นปลายทอน
ใต)้ 

50,000 50,000  

16 โครงการอบรมจรยิธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยดิดารุลอามาน (บา้นปลายทอนเหนอื) 50,000 50,000  

17 โครงการจัดงานประเพณวีัฒนธรรม วนัวสิาขะ  
แหผ่า้ขึ้นถ้ํา (เขาพรง) 

คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่15 120,000 120,000  

18 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดถ้ําเทยีนถวาย 30,000 30,000  
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ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่ขอรับเงนิอุดหนนุ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับอุดหนุน 
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
ดําเนนิโครงการ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

19 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดปัณณาราม 30,000 62,053  

20 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดชนาราม 30,000 30,000  

21 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดดอนนนท ์ 30,000 30,329  

22 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดกุมแป 30,000 30,000  

23 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ วัดมณปีระสทิธิ ์ 30,000 30,000  

24 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 30,000 31,725  

25 โครงการจัดทําเรอืพนมพระ คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่15 30,000 30,000  

รวม 2,103,000 2,151,460  
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องค์การบรหิารส่วนตําบลทุ่งปรัง   อําเภอสชิล  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ทุนสํารองเงนิสะสม 
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ท่ี ชื่อโครงการ ประมาณการ รายจา่ยจริง หมายเหตุ 

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายเขาดนิทึง หมูท่ี่ 9 704,000 656,000  

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายดอนขี้เหล็ก (รพช.นางฟอง) 
หมูท่ี่ 2 

153,000 - ยกเลกิโครงการ

เนือ่งจากไมม่ผู้ีรับ
จา้ง 

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายชายเขาเกยีรต ิหมูท่ี่ 3 497,000 496,500  

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายในไร่ ม.6 (ตอนบ้านนายเสรี) 
หมูท่ี่ 6 

497,000 496,500  

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายฮากมี-บ้านนายประวัต ิ
(ในไร่ ม.7) หมูท่ี่ 7 

490,000 489,000  

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย อ.จติเจตน-์คลองท่านอ้ย หมู่
ท่ี 8 

497,000 496,500  

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายจรัญ-ชายเขาพรง หมูท่ี่ 
9 

494,000 493,500  

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายพัฒสงค-์บ้านนายฉวย
หมูท่ี่ 11 

495,000 494,500  

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนายสมโชค-สามแยกหมอ
จว้ง หมูท่ี่ 12 

488,000 487,500  

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายเมตตา-สนามกฬีา หมูท่ี่ 13 500,000 499,500  

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย รพช.-หว้ยหลุมพงค ์หมูท่ี่ 14 500,000 499,400  

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบ้านนายณรงค-์ชายเขาพรง 
หมูท่ี่ 15 

496,000 495,500  

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายเลยีบชายทะเล หมูท่ี่ 16 497,000 496,500  

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายโยธา-ประปา หมูท่ี่ 4 497,000 495,000  

15 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกันตลิ่ง หมูท่ี่ 1 คลองท่าควาย 727,000 666,500  

16 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกันตลิ่ง หมูท่ี่ 16 คลองท่าเชื่ยว 681,000 560,000  

17 โครงการซอ่มถนนหนิคลุกภายเขต อบต.ทุ่งปรัง หมูท่ี่ 1-16 1,140,000 - ไมไ่ดด้ําเนนิการ 

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายอส.สมคดิ ออ่นแกว้ (อส.
เนยีง) หมูท่ี่ 10 

112,000 112,000  

19 โครงการปรับปรุงไหลท่างสายกองร้อย ตชด.-บ้านเขาเหล็ก หมู่
ท่ี 14 

470,000 469,500  

  9,935,000 8,403,900 
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ประมาณการ รบัจริง

ประมาณการ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รายรบัจริง ๖๓,๘๗๗,๐๗๘.๗๒

 ๕๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๕๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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ประมาณการ จ่ายจริง

ประมาณการ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

จ่ายจริง ๖๐,๒๔๒,๔๙๙.๘๙ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ประจําปีงบประมาณ 2560 


