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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561) 
 

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

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน 2561)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    27    เมษายน  พ.ศ. 2561 

 
 

           (นายสันต ิ พันธวาที) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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คํานํา 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
คร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี    

 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถ่ิน และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   

  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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สารบัญ 
 
 
เร่ือง                   หนา้  
 
ส่วนท่ี  ๑  บทนํา          ๑ – ๖ 
 
ส่วนท่ี  ๒  แผนการพัฒนา        ๗ – ๑๑ 
 
ส่วนท่ี  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา     ๑๒ – ๑๗ 
              

ส่วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e – plan    ๑๘ – ๑๙ 
  
ส่วนท่ี  ๕  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม       ๒๐ – ๒๑  
 
 

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



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 
  
 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและอํานาจหน้าท่ีต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แม้ว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีอํานาจหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถ่ิน จึงกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ี
สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลท่ีมี
การวางแผน มีความสําคัญ ๕ ประการ คือ  

 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปญัหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ําซ้อน และ  
 ๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  
 

 การวางแผน จึงเป็นความพยายามท่ีเป็นระบบ (System Attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลท่ีปรารถนา ซึ่งแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได้ ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถ่ินได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

 

 
 

 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นการ
ประเมินท้ังแผนงาน นโยบายขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรว่าการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 
แต่เป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลท่ีเกิดข้ึนถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินหรือไม่  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือประชาคมท้องถ่ินได้ดําเนินการตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของท้องถ่ินหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมของ 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส่วนที ่ ๑ 
 

บทนํา 

- ๑ - 
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นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรท่ีใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) ส่ิงท่ีจะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้
ผู้บริหารท้องถ่ินนําไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม่
กระทํา หรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการท่ีมี
หน้าท่ีกํากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี  การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วย
วิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไป
อย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด นั่นก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
หรือไม่  ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําให้ทราบถึง
จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือ
นําไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน และนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุด  
 
 
 

 ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
 ๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
 ๓)  เพ่ือประเมนิความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 ๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
 ๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
 ๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
 ๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
 ๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคดิริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 
 ๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 

 

ขั้นตอนท่ี ๑   
แต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘   
 

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

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

 

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

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

 

  ขั้นตอนท่ี ๔    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

 

 ขั้นตอนท่ี ๕    
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ่ิน  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบการติดตามประเมินผล เร่ิม

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนิน
โครงการ ผลกระทบต่อองค์กร สอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลและ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการ
เก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  และสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
   (๒)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี ้

แบบที ่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนา 
แบบที ่ ๒ แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แบบที ่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบที ่ ๓/๒ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที ่ ๓/๓ แบบประเมินความพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

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

 
 
 

 ๑) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด 
 ๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ข้ันตอน

การปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ ช่วงเวลาท่ีจะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๓) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการนํา
โครงการไปปฏิบติั เปน็ต้น 

 ๔) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การนําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

 
 

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
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 ๕) ทําให้ทราบว่าข้ันตอนใดบ้างท่ีมีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

 ๖) ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๗) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่    

 ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบา้ง       

 ๙) การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งข้ึน หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการท่ีไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 
 

๑. นายนุกูล มณีโชติ ประธานกรรมการ 
๒. นายธวัช ฉิมมุสิก กรรมการ 
๓. นายสุพจน ์ ดําเพ็ง กรรมการ 
๔. นายอาคม ใจอารีย ์ กรรมการ 
๕. นางเอื้อมเดือน มณีรัตน ์ กรรมการ 
๖. นางสาวนันทนา สิงห์สุข กรรมการ 
๗. นายสามารถ ดวงเพชรรัตน ์ กรรมการ 
๘. นายบรรณวิชญ ์ ช่างทอง กรรมการ 
๙. นายมณีรัตน ์ ศรีสุข กรรมการ 
๑๐. ส.ต.ต.สายันห์ บุญเวช กรรมการ 
๑๑. นางรุ่งรัตน ์ ต้ังมั่น กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีหน้าท่ีดําเนินการ ดังนี ้
  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ THAILAND ๔.๐ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมท้ังปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้
 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
 กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน  

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 ๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

 ๓) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ๖) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
มีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิม
มากข้ึน รวมท้ังจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการให้บริการประชาชน  ท้ังนี้ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
  นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปีแรก     
  นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
  นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
  นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายท่ี  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
  นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

ส่วนที ่ ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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๓. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

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

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑ แนวทางการดําเนินการ   

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

 

๔. THAILAND ๔.๐ 
  กลไกขับเคลือ่นประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย 
  ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศท่ี
มีรายได้สูง (High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค ์
  ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ 
โอกาส และความมั่งคั่งท่ีเกิดข้ึน 
  ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
 

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

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

     พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 

     การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม 

      การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 
  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย  จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง   
  ประเด็นยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาล์มน้ํามันท่ีมีคุณภาพแบบครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การท่องเท่ียวนานาชาติท่ียั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็ง  

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

อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และการ 

โลจิสติกส์ 
 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์
  ๑. รายได้เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวเกษตร 
  ๒. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการในตลาด
สากล (Global Marketing) 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิต (น้ํา ท่ีดิน พันธุ์ ปุ๋ย) ท่ีพอเพียง 
  ๓. พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าในการ
ผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าทางการเกษตร 
  ๕. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร 
  ๖. ส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาการท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค ์
  ๑. เพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พ้ืนท่ี แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร้างโอกาส
และศักยภาพการแข่งขันในตลาดการท่องเท่ียว 
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  ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการส่ือสาร การตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก ภายใต้ชื่อ 
“นครแห่งธรรม” 
  ๔. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน 
เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค ์
  ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา ส่ิงแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่าง
ยั่งยืน 
  ๒. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน 
  ๒. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัด 
  ๓. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ํา และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค ์
  ๑. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข 
  ๒. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  ๓. การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
  ๔. ชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสังคม และการเข้าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน
อย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีความสุข 
  ๓. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรมแก่ประชาชน 
ชุมชน สังคม เป็น “นครท่ีน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง” 
  ๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ให้เป็น “นครแห่งการเรียนรู้” 
  ๕. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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วิสัยทัศนอ์งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถ่ินในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้าน ดังนี ้
  “ตําบลทุ่งปรัง คุณภาพชีวิตดี  ชุมชนเข้มแข็ง  ราษฎรอยู่ดีมีสุข” 
 

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

เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๑. เส้นทางการคมนาคมได้มาตรฐาน พอเพียง สะดวกรวดเร็ว พร้อมสาธารณูปโภคครบครัน 
และท่ัวถึง 
  ๒. ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
  ๓. ชุมชนมีความเข้มเข็ง ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ๔. จัดการศึกษาสร้างคุณภาพพัฒนาสังคมและท้องถ่ิน 
  ๕. จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีเคร่ืองมืออุปกรณ์เพียงพอ 
  ๖. รณรงค์สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการ
เร่ืองขยะมูลฝอยท่ีดี ถูกสุขลักษณะ 
  ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างกลไก
ในสังคมให้ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการท่ีดี 
  ๘. สงเคราะห์ ช่วยเหลือการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
  ๙. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในตําบลทุ่งปรัง 
 

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

การดําเนินงาน 
ไม่มี 

การดําเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

� 
 

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ �  

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา � 

 

ส่วนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล �  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถ่ิน � 

 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถ่ิน � 

 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด � 

 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน �  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

ส่วนที ่ ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันา 

- ๑๒ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

  
 
 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสีป่ี 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยได้กําหนดโครงการ  
ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี ซึ่งจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

 
 

ยุทธศาสตร ์

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

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
๑ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑ 

 
๘๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๓๒๐,๐๐๐ 

๑.๒ แผนงานการเกษตร ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๒ ๔๐,๐๐๐ ๘ ๑๖๐,๐๐๐ 

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
๑.๔ แผนงานบริหารทัว่ไป ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๗ ๗๒๐,๐๐๐ ๒๘ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
๒๕ 

 
๓๒,๔๐๐,๐๐๐ 

 
๒๖ 

 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๒๓,๔๐๐,๐๐๐ 

 
๓๘ 

 
๓๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑๗ 

 
๑๒๒,๓๐๐,๐๐๐ 

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๑ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๑ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๔๗ ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๖ ๓๕,๗๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๓๓,๘๐๐,๐๐๐ ๓๙ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐ ๕๐ ๔๓,๓๐๐,๐๐ ๑๖๔ ๑๓๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
๓ 

 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๗๐๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๔ 

 
๓,๔๐๐,๐๐๐ 

๓.๒ แผนงานการศึกษา ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๙ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๑๐ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๓๗ ๑๕,๕๔๐,๐๐๐ 
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๓ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๓,๒๘๐,๐๐๐ 
๓.๔ แผนงานบริหารทัว่ไป ๗ ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๖๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๒๑ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๒ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๘ ๔,๒๐๐,๐๐๐ 
๓.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 

ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสีป่ี 
 

- ๑๓ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 

ยุทธศาสตร ์

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

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๔ ๔๐,๐๐๐ 

๓.๘ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๒ ๖๐,๐๐๐ ๘ ๒๔๐,๐๐๐ 

๓.๙ แผนงานงบกลาง ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๕ ๑๙,๙๔๐,๐๐๐ ๒๐ ๗๙,๗๖๐,๐๐๐ 

รวม ๓๕ ๓๐,๙๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๒๗,๓๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๒๘,๑๕๐,๐๐๐ ๓๕ ๒๘,๑๕๐,๐๐๐ ๑๓๘ ๑๑๔,๗๐๐,๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
๑ 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
๔ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๒ ๘๐๐,๐๐๐ 
๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๕๒๐,๐๐๐ ๒ ๕๒๐,๐๐๐ ๓ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๙ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร 
๕.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

 
๓ 

 
๖๒๕,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๖๒๕,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๖๒๕,๐๐๐ 

 
๓ 

 
๖๒๕,๐๐๐ 

 
๑๒ 

 
๓,๗๐๐,๐๐๐ 

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๔ ๖๔๕,๐๐๐ ๑๖ ๒,๕๘๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๘๓ ๖๘,๐๓๕,๐๐๐ ๘๗ ๖๓,๐๓๕,๐๐๐ ๘๖ ๕๖,๗๓๕,๐๐๐ ๙๙ ๗๓,๙๓๕,๐๐๐ ๓๕๓ ๒๖๒,๙๔๐,๐๐๐ 

- ๑๔ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสีปี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสท่ี ๑ – ๒) 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ 

- - - - ๗ ๑๐๐ - - - - ๗ ๘.๔๓ 

๒. ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - ๑๒ ๓๓.๓๓ ๒๔ ๖๖.๖๖ - - - - ๓๖ ๔๓.๓๘ 

๓. ยุทธศาสตร์
ด้านชุมชนและ
คุณภาพชีวิต 

๑๐ ๒๘.๕๘ - - ๒๕ ๗๑.๔๒ - - - - ๓๕ ๔๒.๑๗ 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
พลังงาน 

๑ ๑๐๐ - - - - - - - - ๑ ๑.๒๐ 

๕. ยุทธศาสตร์
ด้านบริหาร
จัดการองค์กร 

- - - - ๔ ๑๐๐ - - - - ๔ ๔.๘๑ 

รวม ๑๑ ๑๓.๒๕ ๑๒ ๑๔.๔๖ ๖๐ ๗๒.๒๙ - - - - ๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

 
โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โครงการ 
ผลการดาํเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แบบหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี ๓ 

- � - ๑,๐๓๐,๖๐๐ - 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แบบหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี ๙ 

- � - ๙๓๒,๖๐๐ - 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แบบหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี ๑๑ 

- � - ๑,๐๑๒,๘๐๐ - 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แบบหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี ๑๒ 

- � - ๙๙๙,๙๐๐ - 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
แบบหอถังเหล็ก 
ทรงแชมเปญ หมู่ท่ี ๑๓ 

- � - ๙๙๙,๙๐๐ - 

รวม - ๕ - ๔,๙๗๕,๘๐๐ - 

 
 

- ๑๕ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
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๗

๓๖ ๓๕

๑ ๔

๘๓

๗

๓๙ ๓๔

๓ ๔

๘๗

๗

๓๙
๓๔

๒ ๔

๘๖

๗

๕๐

๓๕

๓ ๔

๙๙

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔

เศรษฐกจิ

โครงสร้างพื�นฐาน

ชุมชนฯ

สิ$งแวดล้อมฯ

บริหารองค์กร

รวม

 
โครงการท่ีไดร้ับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
(ไตรมาสท่ี ๑ – ๒) 
 

ท่ี โครงการ หน่วยงานท่ีขอรับเงนิอดุหนนุ จํานวนเงนิ 

๑ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดปัณณาราม ๓๐,๐๐๐ 
๒ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดถ้ําเทียนถวาย ๓๐,๐๐๐ 
๓ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดชนาราม ๓๐,๐๐๐ 
๔ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดกุมแป ๓๐,๐๐๐ 
๕ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดดอนนนท์ ๓๐,๐๐๐ 
๖ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ วัดมณีประสิทธิ ์ ๓๐,๐๐๐ 
๗ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ ๓๐,๐๐๐ 
๘ โครงการตกแต่งเรือพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๕ ๓๐,๐๐๐ 
๙ โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยิดอัลมุฮัมมะดียะห์ ๕๐,๐๐๐ 
๑๐ โครงการอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยิดดารุลอามาน ๕๐,๐๐๐ 
๑๑ โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาค

ประชาชนในส่วนภูมิภาค 
ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล ๖๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “วัดถ้ําคัพ” โรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๓ โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าข้ึนธาตุ ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล ๓,๐๐๐ 
๑๔ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช ท่ีทําการปกครองอําเภอสิชล ๑,๐๐๐ 

รวม ๕๐๔,๐๐๐ 

 
 
แผนภูมิแสดงโครงการตามแผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

- ๑๖ - 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

๗

๓๖ ๓๕

๑ ๔

๘๓

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

ปี ๒๕๖๑
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สิ$งแวดล้อมฯ

บริหารองค์กร
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รวม

 

แผนภูมิแสดงโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของแผนพัฒนาสีปี่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ ประกอบกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินได้ริเร่ิมโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e - Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้
แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี ้ได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระบบ e-plan และได้นําข้อมูลในระบบอีแพลน
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนคร้ังนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี ้
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ ๔ 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - Plan 
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รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2561 
อบต.ทุง่ปรงั สชิล จ.นครศรธีรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 7.0 4.73 720,000.00 0.56 2.0 2.70 100,000.00 0.24 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

56.0 37.84 86,797,000.00 67.86 21.0 28.38 11,905,000.00 29.00 4.0 26.67 1,993,000.00 72.64 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต 76.0 51.35 38,596,000.00 30.17 46.0 62.16 28,372,000.00 69.11 11.0 73.33 750,837.60 27.36 10.0 100.00 457,744.00 100.00 10.0 100.00 457,744.00 100.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 1.0 0.68 20,000.00 0.02 1.0 1.35 30,000.00 0.07 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 8.0 5.41 1,775,000.00 1.39 4.0 5.41 645,000.00 1.57 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

รวม 148.0  127,908,000.00  74.0  41,052,000.00  15.0  2,743,837.60  10.0  457,744  10.0  457,744  
 

 

 

รายงานสรุปผลการดาํเนนิงาน e-plan ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) 
(www.dla.go.th) 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน โดย
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีดังนี ้

  
๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

 เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนา หรือจุดอ่อนเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได้ ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี ้ 

 

๑.๑ จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ระบบการบริหารจัดการมีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และ

มีการมอบอํานาจ หรือมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
(๒)  มีระบบสารสนเทศอินเตอร์เน็ตท่ีเหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงาน 
(๓)  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ   
(๔)  ประชาชน ผู้นําชุมชนมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  
(๕)  ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
(๖)  พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําการเกษตร และมีพ้ืนท่ีติดกับทะเล จึงมีการ

ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มะพร้าว ผลไม ้
(๗)  พ้ืนท่ีมีความสงบไม่ค่อยมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
(๘)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการอื่นในพ้ืนท่ี 
 

๑.๒  จุดออ่น (W : Weakness) 
(๑)  ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ตลอดเวลา ทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน 
(๒)  งบประมาณในการดําเนินงานมีอยู่จํากัด ทําให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่ท่ัวถึง

ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  (๓)  อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานค่อนข้างคับแคบ ทําให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมา
ติดต่อราชการของประชาชน  
  (๔)  ขาดแหล่งกักเก็บน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร ทําให้เกิดการขาด
แคลนน้ําโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  (๕)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
   
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการประเมิน ตรวจสอบ ปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถ่ิน เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้

ส่วนที ่ ๕ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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 ๒.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มสีถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี 
(๒)  เป็นท่ีต้ังของสถานท่ีราชการสําคัญของอําเภอสิชล และเป็นเส้นทางสายหลักในการ

เดินทางไปยังอําเภอและจังหวัดอื่นๆ  
(๓)  มีสถานท่ีท่องเท่ียวด้านโบราณสถาน และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติชายฝ่ังทะเล 

 

 ๒.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ความรับผิดชอบจึงเพ่ิมมาก

ข้ึน ประกอบกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี แต่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน เนื่องจากข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าท่ีและข้อจํากัดด้านงบประมาณ 

(๒)  เนื่องจากมีถนนสายหลักในการสัญจร ทําให้มีรถผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก และอาจเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีได้ 
 

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