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ส่วนที  1 

บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท ําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.

2548กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)   

 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี คือ การแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยหลักแนวคิดทีว่า  

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ งยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึงแนวทาง และภายใต้

แนวทางการพัฒนาหนึง ๆ จะมีโครงการ กิจกรรมได้มากกว่าหนึงโครงการ หรือหนึงกิจกรรม  ทีจะต้องนํามา

ดําเนินการเพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึงจะทําให้มี

ผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาทีย ั งยืน  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

 นอกจากนั นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนทีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปี โดยนําโครงการ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีทีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจัดทํา

งบประมาณ  เพือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน   ดังนั น  แผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะดังต่อไปนี 

1. เป็นเอกสารแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เป็นเอกสารแสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาทีชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงทีดําเนินการ 

3. เป็นเอกสารทีแสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนา ทีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 3 ปี 

4. เป็นเอกสารทีแสดงความเชือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. เพือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะทีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณของแต่ละปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมือได้รับอนุมัติงบประมาณ 

2. เพือแสดงความสัมพันธ์ และมีความสอดคล้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 



3. เพือแสดงจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี (ในแต่ละปี) ให้

สอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายรวมของการพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

4.   เป็นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ตามองค์ประกอบใหม่ของแผนพัฒนาของ         

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

1.3 ขันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 ข ั นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)   มี  7  ข ั นตอน  ดังนี 

1. การเตรียมการจัดทําแผน 

หน่วยงานทีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ชี แจงวัตถุประสงค์ ทีมี

ความสําคัญ และความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให้ผู ้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต ้องดําเนินการ

ต่อไป และเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2560 – 2562)  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

เพือเสนอให้ผู ้บริหารอนุมัติโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี แล้วแจ้งโครงการทีได้รับอนุมัติให้ผู ้ทีเกียวข้อง

ทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบล หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล และประชาคมหมู่บ้าน 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ในขั นตอนนี   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จะสรุปยุทธศาสตร์การ

พัฒนา และแนวทางการพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. ต่อจากนั นคณะกรรมการพัฒนา อบต.  

ดําเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา อบต.  ประชาคมท้องถิน และส่วนราชการทีเกียวข้อง

ร่วมกันพิจารณา เมือได้ค ัดเลือกแนวทางการพัฒนาแล้ว จัดประชุมร่วมกันพิจารณาว่ามีโครงการ/กิจกรรม 

อะไรบ้างทีจะต้องดําเนินการ เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทีได้ค ัดเลือกมาใช้

เป็นกรอบในการพัฒนา 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล    

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.  ดําเนินการสํารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล

ทีจําเป็น เพือเป็นข้อมูลทีจะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง  โดยในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั งข้อมูลภายในองค์กร และข ้อมูลภายนอกองค์กร  เพือนํามาวิเคราะห์ด้วย

เทคนิค   SWOT (วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  กิจกรรมหลัก  คือ 

 การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 

 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

4.   การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

 หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกว ัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดทําเป็นว ัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีสอดคล้องกันแนวทางการพัฒนา

ในช่วงสามปี 

  5.  การจัดทํารายละเอียดโครงการกิจกรรมการพัฒนา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. พิจารณาคัดเลือกโครงการทีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 

ระยะเวลา  ผู ้รับผิดชอบ และตัวชี วัดความสําเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมทีจะดําเนินการในปี

แรกของแผนพัฒนาสามปี  เพือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  6.  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.  จ ัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยจัดเวที

ประชาคมหมู่บ้าน ซึงประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา อบต.  ประชาคมท้องถิน และหน่วยงานทีเกียวข้อง  

เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ นําไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์  

แล้วเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยผู ้บริหาร อบต. เสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนา อบต. เพือพิจารณา 

  7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

  คณะกรรมการพัฒนา อบต. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีทีได้ผ่านการพิจารณาจากทีประชุมแล้ว 

ให้ผู ้บริหารนําร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพือให้ความ

เห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้เมือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู ้บริหารส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถินระดับอําเภอ 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือเป็นเครืองมืออย่างหนึงทีจะช่วย

ให้องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถดําเนินการพัฒนาในทุก ๆ  ด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประหยัดท ั งเวลาบุคลากร และงบประมาณ ทั งนี เนืองจากได้มีการเตรียมการในเรืองการใช้

ทรัพยากร ด้านต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ถือได้ว่าเป็นเรืองการวิเคราะห์ 



หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการประเมินโครงการในแต่ละแผนงานไว ้อย่างละเอียด เมือ

เปรียบเทียบวิเคราะห์หาผลทีคาดว่าจะได้รับ ต่อค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ  ซึ งจะเป็นประโยชน์ด้านการ

พิจารณาคัดเลือกโครงการทีเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ โดยการจัดลําดับความสําค ัญไว้เป็นอันดับแรก

สําหรับการดําเนินการในปีแรก เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ 

 - ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาทีชัดเจน 

 - ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนงานโครงการ /กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน 

 - ท ําให้องค์การบริหารส่วนตําบลใช้ แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 - ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีการพัฒนาพืนทีไม่ซํ าซ้อนกับหน่วยงานอืน 

 - ทําให้ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะดําเนินการอะไรบ้าง เพือประชาชนได้ข ้อมูลในการติดตามและตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที  2 

สรุปผลการพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตําบลในปีทีผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถินในปีทีผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

2.1.1 จุดแข็งขององค์กร (Strength : S) 

1. องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกมีพืนทีเป็นทีราบสูงและทีราบตํ าบางส่วน 
2. เป็นเส้นทางหยุดพักระหว่างเดินทางของนักท่องเทียวทีจะเดินทางไปเกาะสมุย เกาะพงัน 

3. มีผลผลิตการเกษตรมากมายเอือต่อการพัฒนาคุณภาพหรือเพิมมูลค่าการผลิต 

4. สามารถสร้างงานสร้างอาชีพการค้าขายผลผลิตการเกษตรแก่นักท่องเทียวและนักลงทุน 

5. มีแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสวยงามและย ังคงเป็นธรรมชาติอยู ่

6.องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ เนืองจากมีอิสระในการจัดเก็บ

รายได้และบริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้เอง 

7. ผู ้บริหารมาจากการเลือกตั งโดยตรงของประชาชนจึงสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถินได้ตรงกับความ

ต้องการของประชาชน 
 

2.1.2 จุดอ่อนขององค์กร (Weakness : W) 

1. ระบบคมนาคมประสบปัญหานํ ากัดเซาะผิวจราจรทําให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านสู่อําเภอ สู่จังหวัดไม่

สะดวก 

2. ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียวในการสร้างรายได้และการท่องเทียวสร้างมูลค่าเพิมต่างๆ 

3.เกษตรกรย ังขาดการรวมกลุ่มเพือพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

เท่าทีควร  

4. ย ังไม่มีตลาดกลางเพือการเกษตรเป็นทีรวมผลผลิตเพือจําหน่ายและส่งขาย 

5. ผลผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนการผลิตสูง และมีราคาตําขาดการจัดการเกียวกับผลผลิตแต่ละชนิดให้ได้

คุณภาพ 

6. ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอย่างรวดเร็วส่งผลให้ช่วงฤดูฝนมีการเปลียนแปลงไม่ตกตรงตามฤดูกาล ท ําให้

ทรัพยากรนํ าไม่เพียงพอทั งทางด้านการเกษตร สาธารณูปโภค 

  

 

 



2.1.3 โอกาส (Opportunities : O) 

1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมากขึ น 

2. การปรับปรุงผิวจราจรและการก่อสร้างถนนเพิมขึ นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

3. มีสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน และหมู่เกาะต่างๆ ซึงนักท่องเทียวต้องผ่านเส้นทางของ

ตําบลปากแพรก ไปย ังหมู่เกาะเหล่านั น 

4. ผู ้บริหารสมารถกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมาย  

2.1.4 อุปสรรคขององค์กร (Threat : T) 

1. สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมบางปีแห้งแล้งบางปีฝนตกหนัก ทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

2. ขาดพืนทีสําหรับจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เช่น ทีทิ งขยะ สวนสาธารณะ 

3. สินค้าทางการเกษตร ต ้นทุนสูง ราคาตํ าและมักประสบกับปัญหาด้านราคาทีไม่แน่นอน ทําให้กระทบกับ

รายได้ของประชาชน 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกในปีทีผ่านมา (ปี พ.ศ.2558) ภายใต ้แผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณสามารถสรุปได้ดังนี 

2.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

มีทั งสิน  135   โครงการแล้วเสร็จ  24  โครงการ 

 

ท ี

 

โครงการ 

พืนที

ดําเนินการ 

เงิน

งบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายอนามัย-ช่องแก้ว 

ม.1 781,500 -   

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายวิวาทสามัคค ี

ม.3 1.026,000    

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายเขาน้อย 

ม.5 914,000    



 

 

ที 

 

โครงการ 

พืนที

ดําเนินการ 

เงินงบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

4 

 

 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายท่าโก-บ่อว ัว 

ม.9 787,000    

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายนายจําปี 

ม.8 1,596,500    

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายสามแยกผู ้ใหญ่ - เขต ต.ท่าอุแท 

ม.11 1,371,000    

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

สายเขาแร่ - บ่อลูกรัง  

ม.13 892,000    

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบ้านนายนวย 

ม.1 200,000    

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายใสล่าง 

ม.15 722,000    

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายศาลาหมู่บ้าน 

ม.10 582,000    

11 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  

ระยะ 840 เมตร 

- 66,800    

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

สาย นํ าขาว -ห้วยโศก  

ม.10 1,332,324    

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 

สายเขาแทง 

ม.12 1,624,610    

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  

สายดอนทราย-บ่อว ัว  

ม.9 1,833,800    



 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยแม่หม้าย 

ม.1 246,000    

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  

สายคลองคราม - ควนช้างร้อง  

ม.11 2,127,446    

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมคูระบายนํ า ซอยนายสหัส 

ม.1 260,000    

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สายอ่าวขนอม 

ม.16 830,500    

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก สายนายวิจิตร 

ม.2 1,308,000    

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กสระนํ า อบต. 

ม.16 187,500    

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  

สายโชคชัย  

ม.14 1,345,500    

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัสท์ติกคอนกรีต  

สายโชคชัย  

ม.12 899,000    

23 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ศพด.

คลองกัด คอกช้างและบ้านพักครู

โรงเรียนวัดเขาพระอินทร์ 

ม.4 499,000    

24 โครงการก่อสร้างสะพานข ้ามคลอง

เขาพระอินทร์ 

ม.4 1,795,000    

 

 

 

 



2.2.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

มีทังสิน  2   โครงการแล้วเสร็จ   1   โครงการ 

 

 

ท ี

 

โครงการ 

พืนที

ดําเนินการ 

เงิน

งบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

1 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลปาแพรก 100,000    

 

2.2.3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

มีทังสิน    99   โครงการแล้วเสร็จ   17   โครงการ 

 

ที 

 

โครงการ 

 

พืนทีดําเนินการ 

เงิน

งบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

1 สงเคราะห์เบี ยยังชีพผู ้ ป่วยเอดส์ อบต.ปากแพรก 149,500 -   

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

อบต.ปากแพรก 

อบต.ปากแพรก 250,351 -   

3 เบียยังชีพผู ้สูงอายุ อบต.ปากแพรก - 12,155,400   

4 เบียยังชีพผู ้พิการ อบต.ปากแพรก - 2,131,200   

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อบต.ปากแพรก 262,549 -   

6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อบต.ปากแพรก - 65,457   

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดซือจัดจ้างประกอบ

อาหารกลางว ัน ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน 2 ศูนย ์

อบต.ปากแพรก - 1,848,000   

8 ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พ ัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ์

อบต.ปากแพรก - 646,800   

9 ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)ให้ก ับ

โรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก 

อบต.ปากแพรก - 178,360   

10 ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับ

โรงเรียน สังกัด สพฐ. 

อบต.ปากแพรก - 1,679,860   



 

 

ท ี

 

โครงการ 

 

พืนที

ดําเนินการ 

เงิน

งบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

11 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียนในสังกัด อบต.ปากแพรก 

ร.ร.บ้านเขา

พระอินทร์ 

- 392,000   

12 ค่าว ัสดุการศึกษา  200,000 -   

13 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข อบต.ปากแพรก 240,000 -   

14 ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการแพทย์

ฉุกเฉิน 

อบต.ปากแพรก 65,000 -   

15 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ปากแพรก 200,000 -   

16 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา 

กรีฑา นักเรียนอําเภอดอนสัก 

อําเภอดอนสัก 50,000 -   

17 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต ์

อบต.ปากแพรก 120,000 -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด ี

 

มีทังสิน   22    โครงการแล้วเสร็จ   13   โครงการ 

 

 

ท ี

 

โครงการ 

 

พืนที

ดําเนินการ 

เงิน

งบประมาณ 

อบต. 

เงินนอก

งบประมาณ 

ผลการ

ดําเนินงาน 

 

เสร็จ ไม่เสร็จ 

1 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิน(กทบ) 

อบต.ปากแพรก 320,000 -   

2 ค่าจ้างเหมาในการดําเนินงานของ 

อบต, 

อบต.ปากแพรก 355,740 -   

3 ค่าติดตั งระบบเวบไซด์ของ อบต. อบต.ปากแพรก 7,000 -   

4 ค่าธรรมเนียมในการทิงขยะ อบต.ปากแพรก 50,000 -   

5 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

ต่างๆ 

อบต.ปากแพรก 156,100 -   

6 ค่ารับรองในการต ้อนรับบุคล อําเภอดอนสัก 31,000 -   

7 ค่ารับรอง อบต.ปากแพรก 50,000 -   

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 

อบต.ปากแพรก 173,163 -   

9 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า

ดอกไม้ และพวงมาลา 

อบต.ปากแพรก 1,000 -   

10 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม

ทรัพย์สิน 

อบต.ปากแพรก 920,355 -   

11 จัดซือว ัสดุใช้ใน อบต. อบต.ปากแพรก 1,744,853 -   

12 จัดซือครุภัณฑ์ อบต.ปากแพรก 586,087 -   

13 ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทร

เลข ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

อบต.ปากแพรก 619,819 -   



2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
 

 ผลการวิเคราะห์สถานการปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพืนทีในด้านต่างๆดังน ี

1. ด้านโครงสร้างพืนฐานปัญหาทีพบมากก็คือปัญหาเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน

เนืองจากถนนบางสายเป็นถนนดินลูกรังและหินผุเมือถึงช่วงฤดูฝนเส้นทางจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นร่องลึกทําให้

ราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกจึงต้องมีการปรับปรุงเรืองเส้นทางการคมนาคมให้สามารถใช้สัญจรไป

มาได้ตลอดฤดูกาลโดยพัฒนาเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนปัญหารองลงมาคือปัญหาเรือง

ระบบสาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทุกพืนทีปริมาณนํ ามีไม่เพียงพอกับความต้องการต้อง

มีการขยายระบบประปาหมู่บ้านและเรืองไฟฟ้าส่องทางย ังไม่ครอบคลุมเส้นทางและแหล่งชุมชนต้องมีการขยาย

พืนทีติดตั งไฟฟ้าส่องทาง 
 

2. ด้านการพัฒนาคนและสังคมประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเข ้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

การเป็นคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาและคณะกรรมการต่างๆต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตัวแทนชุมชนรู้ถึงความสําคัญและบทบาทหน้าทีส่งเสริมการเข ้าร่วม

กิจกรรมของประชาชนโดยจากการวิเคราะห์ศักยภาพเพือการประเมินผลการพัฒนาประชาชนไม่ค่อยให้ความ

สนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการส่งเสริมให้ชุมชนเข็มแข็งให้ราษฎรมีบทบาทร่วมกับหน่วย

ราชการและองค์กรมากขึ นส่งเสริมในการพัฒนาเรืองการรวมกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ของเด็กเยาวชน 
 

3. ด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านราคาผลผลิตต้นทุนในการผลิตและการประกอบอาชีพเนืองจากต้นทุนในการผลิต

เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาสูงแต่ผลผลิตทีจําหน่ายมีราคาตํ าและบางครั งผลผลิตล้นตลาดไม่มีสถานที

จําหน่ายสินค้าและในช่วงหน้าแล้งมีปัญหาทางด้านแหล่งนํ าเพือการเกษตรโดยเฉพาะการทําสวนผลไม้ทีต้องใช้

นํ าเป็นจํานวนมากปัจจุบันจํานวนเกษตรกรและคนว่างงานเพิมมากขึ นแต่พืนทีสาหรับการเพาะปลูกมีจํานวน

จํากัดจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพและสร้างอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน 
 

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมปัจจุบันปัญหาขยะเป็นเรืองทีสร้างมลพิษและความ

สกปรกให้แก่ชุมชนปัญหาวัชพืชสองข้างทางต้องรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรู้จักรักษาความสะอาดและ

การจัดขยะทีสร้างขึ นด้วยตัวเองจัดให้มีถังขยะตามสถานทีสาธารณะต่างๆและมีการรณรงค์ให้มีการกาจัดวัชพืช

สองข้างทางสร้างจิตสานึกให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมปัญหาด้านโรคติดต่อ

เช่นโรคไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้าสารพิษตกค้างจากการใช้สารเคมีในการผลิตทางการเกษตรความต้องการ



สร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อโดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ส่งเสริมรณรงค์ให้ราษฎรใช้

ว ัตถุดิบทางธรรมชาติในการการจัดศัตรูพืชและใช้วิธีธรรมชาติในการปลูกพืช 
 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรปัญหาด้านเครืองมือเครืองใช้สํานักงานบางครั งไม่เพียงพอกับปริมาณงานที

เพิมขึ นเช่นเครืองคอมพิวเตอร์ปัญหาการขาดความเข้าใจของประชาชนในรูปแบบการทํางานและอํานาจหน้าที

ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีการประชาสัมพันธ์บทบาทและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล

และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบและจัดซือเครืองใช้สํานักงานเพิมเติมเพือความรวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที 3  

การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที 3 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์หลักที คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทังหมด 9 ด้าน ดังนี 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั งยืน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั นคงของอาหาร และพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือความมั นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างยั งยืน 

7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้

บริการอย่างแท้จริง 

8. ยุทธศาสตร์ในเรืองการปรับปรุงระบบคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั นคงและย ั งยืนในอนาคตให้ทัดเทียม

อาเซียน และประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

ยุทธศาสตร์ที 1 : การเพิมศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มนํ ามันเพิมสูงขึ น 

  2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที 2 :การส่งเสริมการท่องเทียวทีย ังยืน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเทียวทีย ั งยืนสอดคล้องกระแสโลก 

ยุทธศาสตร์ที 3 :การเชือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์  (Logistics Hub) 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ระบบโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของจังหว ัดมีศักยภาพในการ

แข่งขัน      ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตทีดี และมีศ ักยภาพในการแข่งขัน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ชุมชนและแหล่งท่องเทียวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 

  2. เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  3. ประชาชนมีสุขภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที 5 : การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติทีมั นคงและมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  1. ชุมชนและเมืองท่องเทียวหลัก มีสภาพแวดล้อมทีดี 

  2. พืนทีป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพืนทีสีเขียวเพิมขึ น (ป่าบก ป่าชายเลน) 

  3. ชุมชนเสียงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 

(แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย พ.ศ.2557 -2560 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน์ 

 “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเทียวระดับนานาชาติ บนฐานรากของชุมชน

ทีเข้มแข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) เป้าประสงค์ (Goals) 

1. การบริหารจัดการเพือเพิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจ

ยางพาราและปาล์มนํ ามัน 

2. การพัฒนาการท่องเทียวนานาชาติบนฐาน

ทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพืนที 

 

3.การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมี

ศ ักยภาพในการส่งออก 

4. การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางคมนาคม

ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การ

ลงทุนการท่องเทียว การเกษตรและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1.1 ยางพาราและปาล์มนํ ามันมีศักยภาพการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิมสูงขึ น 

2.2 การท่องเทียวได้รับการพัฒนาอย่างย ั งยืนบน

ฐานทรัพยากรทีหลากหลายและเอกลักษณ์ของ

พืนทีสู่ระดับนานาชาต ิ

3.1การเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและมี

ศักยภาพ ( ปริมาณและคุณภาพ) ในการส่งออก 

4.1 การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของ

กลุ่มจังหวัดเพิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วิสัยทัศน์ 

 "บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้างพืนฐานดี ประเพณี วัฒนธรรมเด่น เน้นคุณภาพชีวิต รักษ์

สิงแวดล้อม" 

พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน วางผ ังเมืองและสาธารณูปโภคทีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 3. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และทํานุบํารุงศาสนา 

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 6. ส่งเสริมการท่องเทียวให้ได้มาตรฐาน 

 7. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

 8. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

 3. พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง และการบริหารจัดการนํ า 

 4. พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 5. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และพาณิชยการ 

 6. ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 

 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 9. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 10. อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟืนฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 11. พัฒนาบุคลากร และเพิมประสิทธิภาพการบริหาร เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังน ี

 ยุทธศาสตร์ 1 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 

 ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน 



 ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาการท่องเทียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

วิสัยทัศน์ (vision)การพัฒนา 

"ปากแพรกประตูสู่การท่องเทียว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตทีดี ประชาชนมีสุข ตามวิถีพอเพียง" 

พันธกิจ (mission) การพัฒนา 

 1. จัดให้มีนํ าประปาอุปโภคและบริโภคและพัฒนาแหล่งนํ าเพือการเกษตร 

 2. จัดให้มีระบบป้องกันนํ าท่วมและระบบระบายนํ า 

 3. จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าแสงสว่างทั วทั งต ําบลและยกระดับถนนสายหลักให้เป็น 

 มาตรฐาน 

 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน  และรายได้เสริมอย่างต่อเนืองให้ครบวงจร  

 5.  ส่งเสริมการสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยีประจําตําบล  เพือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล

 ข่าวสาร การเกษตรอย่างครบวงจร 

 6.  การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 7.  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจําเป็น 

 8.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน 

 9.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้อย่างทั วถึง 

 10.จัดสรรอาหารเสริม (นม) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

 จัดการ 

 11. สนับสนุนงบประมาณและวัสดุ – อุปกรณ์การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อน

ปฐมวัย 

 12. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทีด้อยโอกาส 

 13. ส่งเสริมสนับสนุนบํารุงศาสนา 

 14. สนับสนุนงบประมาณเพือสงเคราะห์เบี ยย ังชีพ  ผู ้ สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ ป่วยโรคเอดส์ ผู ้ด้อยโอกาส 

 15. จ ัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั วถึงบริการประชาชนทีมาติดต่อราชการให้ได้รับบริการทีดี 

 สะดวก และรวดเร็ว 

 16. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเทียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

อย่าง     ทั วถึง 



 17. สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ  ส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย  

 18. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและต ัดสินใจในการบริหาร  และพัฒนาท้องถินอย่างเป็นรูปธรรม 

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง  3   ปี 

ยุทธศาตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   ( พ.ศ. 2560 – 2562 ) 

 

ที แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางที 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานเชือมโยง 

แนวทางที 2 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบประปา ขยายเขต

ประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค 

แนวทางที 3 แนวทางการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

2 แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมอาชีพและ

พัฒนาภาคเกษตร  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3 แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้าน

การศึกษา 

แนวทางที 2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางที 3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที 4 แนวทางการพัฒนาการด้านการป้องกันและส่งเสริม

สุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห ์

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4 แนวทางการพัฒนาการแนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและ

ปรับปรุงแหล่งท่องเทียว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาแหล่งท่องเทียว 

5 แนวทางที 1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม 

6 แนวทางที 1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิน 

แนวทางที 2 พัฒนาด้านบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

แนวทางที 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี 



ส่วนที  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2560-2562 

เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนา

สามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก และโครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลปากแพรก ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับ

พันธกิจ ซึ งสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ทีองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกกําหนดหรือไม่และ

โครงการพัฒนานั นประสบความสําเร็จ ตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินมีขันตอนในการดําเนินการดังน ี

  ขั นตอนที 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินร่วมประชุมเพือกําหนด 

กรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตาม และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ดังนี   

  1.1 การกําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ

กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ดังน ี

  (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ทีกําหนด 

  (2) ความพอเพียง (Adequacy) ของทรัพยากรเพือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 

  (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมทีกําหนดไว ้ตามแผน โดยมีการติดตามผล(Monioring) 

  (4) ประสิทธิภาพ (Effcience) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรทีใช้

โดยมีการประเมินผลประสิทธิภาพ (Effcience Evaluation) 

  (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลทีได้รับ(Effect) 

  (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ทีเกิดจากการทํา

กิจกรรมทีมีต่อกลุ่มเป้าหมายทีได้รับบริการและการประเมินผลผลิตทีเกิดจากกิจกรรม 

  (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลทีได้รับรวบยอด (Oveall Effect) 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินอาจนําแนวทางทั งหมดทีกําหนดมาใช้

ในบางแนวทางในการติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่าง



น้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาและแผนพัฒนาสามปีได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

  1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม

แผนแผนพัฒนาสามปี อาจกําหนดแนวทางดังนี   

  (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 

(Efficiency Evaluation) 

 (2) การประเมินผล (Project Evaluation)หรือการประเมินประสิทธิผล (Efficiency Evaluation) 

  (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

  ข ั นตอนที 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการทีกําหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

  ข ั นตอนที 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพฒันาตามแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการทีกําหนด โดยสามารถติดตาม

และประเมินผลได้ตั งแต่ก่อนเริมโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสินสุดโครงการ 

  ข ั นตอนที 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และผลการติดตาม และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี

ต่อผู ้บริหารท้องถิ น เพือให้ผู ้บริหา รท้องถินเสนอต่อสภาท้องถิน คณะกรรมกา รพัฒนาท้องถินแล ะ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้

ประชาชนในท้องถินทราบโดยทั วกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั ง 

  ข ั นตอนที 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินอาจให้ความเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะในรายการการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีและ

โครงการพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิน เพือให้ผู ้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถินและ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับจังหวัดได้ 

 

4.2 ระเบียบ วิธีการและเครืองมือทีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ข้อ 28 ให้ผู ้บริหารท้องถินแต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน 



ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถินทีสภาท้องถินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(2) ผู ้แทนประชาคมท้องถินทีประชาคมท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(3) ผู ้แทนหน่วยงานทีเกียวข้องทีผู ้บริหารท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารทีค ัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(5) ผู ้ทรงคุณวุฒิทีผู ้บริหารท้องถินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการหนึงคนทําหน้าทีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึงคนทําหน้าทีเลขานุการของ

คณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินมีอํานาจหน้าทีดังนี 

(1) ก ําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู ้บริหารท้องถินเพือให้ผู ้บริหารท้องถินเสนอต่อสภาท้องถินคณะกรรมการพัฒนาท้องถินและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทั วกันอย่างน้อยปีละหนึงครั งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปีทั งนีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบว ัน 

 (4) แต่งตั งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือช่วยปฏิบัติงานตามทีเห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ 

ร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั นตอนดาเนินการดังนี 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินจัดทําร่างข ้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ

งานทีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพือเสนอผู ้บริหารท้องถิน 

(2) ผู ้บริหารท้องถินพิจารณาอนุมัติข ้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพือ

ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู ้บริหารท้องถิน 

(5) ผู ้บริหารท้องถิ นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถินคณะกรรมการพัฒนาท้องถินและ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทั วกันอย่างน้อยปีละหนึง

ครั งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั งนี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



 

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยการกําหนดรูปแบบทีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี 

 แบบที 1 การช่วยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

แบบช่วยกํากับจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินมีวัตถุประสงค์เพือประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถินว่าดําเนินการครบถ้วนทุกขั นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร 

 แบบที 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินรายไตรมาสเป็นเครืองมือหนึงทีสามารถนําไปใช้

ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามแผนพัฒนาสามปีทีกําหนด 

 แบบที 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีเป็นเครืองมือในการประเมินผลการดําเนินงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินตามแผนพัฒนาสามปีทีกําหนด 

 แบบที 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินใน

ภาพรวม เพือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ทีเกียวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในภาพรวม 

 แบบที 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในแต่ละ

ยุทธศาสตร์เพือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ทีเกียวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล ใช้แนวทางตามคู่มือการการติดตามและประเมินผล ดังนี 

แบบที 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถินโดยตรง 

คําชีแจง : แบบที 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน โดยจําทําการประเมินและรายงานทุกๆครั ง หลังจากทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน.................................................................................................. 

 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การดําเนินงาน 

ไม่มี 

การดําเนินงาน 



ส่วนที 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน   

1. มีการจัดตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   

2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถินเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   

3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนืองสมํ าเสมอ   

4.มีการจัดตั งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิน 

  

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถินและประชาคมท้องถินพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน   

7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําค ัญของท้องถินมาจัดทําฐานข้อมูล   

8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   

9.มีการวิเคราะห์ศ ักยภาพของท้องถิน (SWOT) เพือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาท้องถิน 

  

10.มีการกําหนดวิสัยท ัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถินทีสอดคล้อง

กับศักยภาพของท้องถิน 

  

11.มีการกําหนดวิสัยท ัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถินทีสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพือการพัฒนาทีย ั งยืน   

13.มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน   

14.มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.มีการกําหนดยุทธศาสตร์ทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.มีการอนุม ัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

 

แบบที 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 



 

คําชีแจง : แบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ภายใต ้แผนพัฒนาสามปี โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงาน ปีละ 1 ครั ง หลังจากสินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

1.ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

................................................................................................................................ 

2.ว ัน/เดือน/ปี ทีรายงาน............................................................................................... 

ส่วนที 2 ข้อมูลทัวไป ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร์ ปีที 1..... ปีที 2................ ปีที 3............ รวม 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

4         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

รวม         

 

 

 

 

 4.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 



ยุทธศาสตร์ ปีที 1.. 

 

ปีที 1.. 

 

ปีที 1.. 

 

รวม 

จํา น ว น

โครงการ 

   งบ 

ประมาณ 

จํ า น ว น

โครงการ 

   งบ 

ประมาณ 

จํ า น ว น

โครงการ 

   งบ 

ประมาณ 

จํ า น ว น

โครงการ 

   งบ 

ประมาณ 

         

         

รวม         

 

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี....................................................................... 

 

ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ 

ทีเสร็จ 

 

จ ํานวน

โครงการทีอยู่

ระหว่าง

ดําเนินการ 

จํานวน

โครงการทีย ัง

ไม่ได้

ด ําเนินการ 

จํานวน

โครงการทีมี

การยกเลิก 

จํานวน

โครงการที

เพิมเติม 

จํานวนโครงการ

ทั งหมด 

จํานวน ร้อยละ จ ํานว

น 

ร้อยละ จ ํานว

น 

ร้อยละ จํานว

น 

ร้อยละ จํานว

น 

ร้อยละ จ ํานวน ร้อยละ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี........... 



 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวน

เงิน 

ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม       

 

ส่วนที 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการทีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการทีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี........ 

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ใน

ระหว่าง

ดําเนินการ 

ยังไม่ได้

ดําเนินการ 

งบประมาณ

ทีได้รับ 

งบประมาณที

เบิกจ่ายไป 

      

      

      

      

      

      

รวม      

 



ส่วนที 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

แบบที 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

คําชีแจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพือใช้ประเมินประเมินการดําเนินงาน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถินตามยุทธศาสตร์ทีกําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง หลังจาก

สินสุดปีงบประมาณ 
 

 

ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

1. ชือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน............................................................................................................ 

2. วัน เดือน ปี ทีรายงาน .................................................................................................................... 

ส่วนที 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................................................. 

3.ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีปรากฏอยู ่ในแผน และจํานวนโครงการทีได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการทีปรากฏ

อยู่ในแผน 

จํานวนโครงการทีได้ปฏิบัติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
 

ส่วนที 3 ผลการดําเนินงาน 



4.ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมให้ประชาชน

ทราบ 

   

5)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)การดําเนินงานเป็นไปตาระยะเวลาทีกําหนด    

7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องถิน 

   

ภาพรวม    

 



5 .ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที 1............................................................................................................................. 

1) ความพึงพอใจของผู ้ เกียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข ้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ  

5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  

7)ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิน 

 

8)ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)การเปลียนแปลงของชุมชนตามต ัวชีว ัดทีเลือก 

ต ัวชี ว ัดทีเลือก หน่วย 

ผลการดําเนินงาน 

ก่อน 

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

หลัง 

ดําเนินการ 

(จํานวน) 

เพิม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 



 

แบบที 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถินในภาพรวม 

 

ค ําชีแจง: แบบที 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถินในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเกิบข้อมูลปีละ 1 ครั ง หลังจากสินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที 1 ข้อมูลทั วไป 

1. เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง 

2. อาย ุ  (1) ต ํ ากว่า 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 

       3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) ม ัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 

   (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อืนๆ 

       4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค ้าขายธรกิจส่วนต ัว 

   (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

   (7) อืน ๆ (ระบุ)...................................................................................... 

ส่วนที 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของท้องถินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2) มีการประชาชนสัมพันธ์ให้แระชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/

กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    



5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด    

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.............................................................................................................................. 

ส่วนที 1 ข้อมูลทั วไป 

1. เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง 

2. อาย ุ  (1) ต ํ ากว่า 20 ปี   (2) 20 – 30 ปี   (3) 31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ปี  (5) 51 – 60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 

       3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2) ม ัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า 

   (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อืนๆ 

       4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค ้าขายธรกิจส่วนต ัว 

   (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 

   (7) อืน ๆ (ระบุ)...................................................................................... 

 

 

 

 

 



ส่วนที 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในการพัฒนาใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านด้งกล่าวข้างต้น โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถินจองท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน (10 คะแนน 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4)มีดารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  

5)การเปิดโอกาสให้แระชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด  

7)การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิน  

8)ประโยชน์ทีประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 

6.3 การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกดังนี 

 (1) ให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการปีละ 1 ครั ง 

 (2) ให้มีการติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

 (3) รายงานและเสนอความเห็นต่อสภาท้องถินอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 (4) ปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั วกันอย่างปีละ 1 ครั ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวกก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

1.สภาพทั วไป 

 1.1 ทีต ั ง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก มีทีทําการตั งอยู่ ณ หมู่ที 16 ตําบลปากแพรก บนถนนสาย

สุราษฏร์ - นครศรีธรรมราช ห่างจากทีว่าการอําเภอดอนสักประมาณ 25 กิโลเมตร 

 1.2 ขนาดพืนที  

  มีเนือที 160.58 ตารางกิโลเมตร 100,362.510 ไร่ 

 1.3 อาณาเขต 

  ทิศเหนือ จดเขต อบต.ดอนสัก 

  ทิศใต้ จดเขต อบต.สีขดี อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และ อบต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ ์

  ทิศตะวันออก  จดเขต อบต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  

  ทิศตะวันตก จดเขต อบต.ไชยคราม อ.ดนอสัก 

     1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพโดยส่วนใหญ่เป็นทีลาดเชิงเขาสู่พืนทีราบและป่าสมบูรณ์  เช่น  ป่าไชยคราม – ว ัดประดู่  

นํ าตกวิภาวดีและนํ าตกกลางทอง    

      1.5 จํานวนหมู่บ้าน 

  ต ําบลปากแพรกมีจํานวนหมู่บ้าน  16  หมู่บ้าน    และเป็นหมู่บ้านทีอยู่ในเขตการปกครอง 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกเต็มทั งหมู่บ ้าน   ดังนี 

  หมู่ที     1       บ้านใน 

  หมู่ที     2        บ้านเหนียก 

  หมู่ที     3 บ้านเขาแร่ 

  หมู่ที     4 บ้านเขาพระอินทร์ 

  หมู่ที     5 บ้านคอกช้าง 

  หมู่ที     6   บ้านป่าอม 

หมู่ที     7 บ้านดอนเสาธง 

  หมู่ที     8 บ้านคลองคราม 

  หมู่ที     9 บ้านท่าโก 

  หมู่ที     10 บ้านเขาวง 

  หมู่ที     11 บ้านคลองครามเหนือ 



 

  หมู่ที     12 บ้านเขาแทง 

  หมูที     13 บ้านเขาหลวง 

  หมูที     14 บ้านใหม่สามัคค ี

  หมู่ที     15 บ้านดินแดง 

  หมู่ที     16 บ้านคลองกัด 

      1.6 ประชากร 

  ต ําบลปากแพรกมีประชากรทั งสิน     13,654       คน      แยกเป็น 

  ชาย  6,802      คน หญิง     6,852  คน 

 จํานวนครัวเรือนทั งหมด    5,580 ครัวเรือน 

  มีหมู่บ้านในเขต  อบต.  เต็มทั งหมู่บ้าน   16  หมู่บ้าน  ได้แก่  

ข้อมูลครัวเรือน/ประชากร  ตําบลปากแพรก 

หมู่ท ี ชือหมู่บ้าน 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

ครัวเรือน 

(ครัว) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

บ้านใน 

บ้านเหนียก 

บ้านเขาแร่ 

บ้านเขาพระอินทร์ 

บ้านคอกช้าง 

บ้านป่าอม 

บ้านดอนเสาธง 

บ้านคลองคราม 

บ้านท่าโก 

บ้านเขาวง 

บ้านคลองครามเหนือ 

บ้านเขาแทง 

บ้านเขาหลวง 

บ้านใหม่สามัคค ี

บ้านดินแดง 

บ้านคลองก ัด 

 

899 

300 

577 

393 

487 

460 

139 

530 

510 

219 

377 

435 

315 

418 

358 

405 

941 

273 

556 

396 

458 

432 

130 

594 

508 

226 

332 

414 

313 

459 

398 

422 

1,840 

573 

1,113 

789 

945 

892 

269 

1,124 

1,018 

445 

709 

849 

628 

877 

756 

827 

898 

240 

407 

365 

296 

330 

104 

421 

335 

208 

324 

306 

198 

290 

372 

274 

รวม 6,802 6,852 13,654 5,368 

 

ข ้อมูล  ณ  เดือน 20 เมษายน  พ.ศ.   2559 

งานทะเบียน สํานักงานทะเบียนอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ  ประชากรในตําบลปากแพรกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  โดยมีรายละเอียด  

ดังนี     ทําการเกษตร  ประมาณร้อยละ  75  ของพืนที  (สวนยางพารา  ทํานา  และสวนผลไม้อืน )ๆ  ทําการ

ค้าขาย  ร้อยละ  10   รับจ้าง  ร้อยละ  14 

2.2 หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  ปัมนํามันและก๊าซ  จํานวน           3   แห่ง 

  1.  ปั มนํ ามัน   กฤตผกา   บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    10 ตําบลปากแพรก 

  2.  ปัมนํ ามัน   เขาอินทร์  บริการ สถานทีตั ง     หมู่ที    4 ตําบลปากแพรก 

  3.  หจก.ขนอมแสงดาว  สถานทีตั ง     หมู่ที     13  ตําบลปากแพรก   

  4.  ปัมนํ ามัน  สมเกียรติ  สถานทีตั ง หมู่ที 15  ตําบลปากแพรก 

  โรงงานอุตสาหกรรม    จํานวน  1   แห่ง 

  1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ศรีนุรัตน์  บ้านดอน สถานทีตั ง    หมู่ที   4 ตําบลปากแพรก 

  และประเภทเหมืองแร่ขนาดเล็ก  จํานวน  6  แห่ง 

  2.  โรงงานปูนขาว  หมู่ที 9 

  สถานทีพักริมทาง  จํานวน  4   แห่ง 

2.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค   

3. สภาพทางสังคม 

       3.1  การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน    8   แห่ง 

  1. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 9   สถานทีตั ง     หมู่ที   1   

2.โรงเรียนวัดคีรีวง(โรงเรียนขยายโอกาส)              สถานทีตั ง     หมู่ที   3  

3. โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ (สังกัด อบต.) สถานทีตั ง     หมู่ที   4  

 4. โรงเรียนบ้านคอกช้าง    สถานทีตั ง     หมู่ที   5  

5. โรงเรียนดอนเสาธง    สถานทีตั ง         หมู่ที   7   

6.โรงเรียนบ้านคลองคราม   สถานทีตั ง     หมู่ที   8  

  7. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี   สถานทีตั ง      หมู่ที  14   

  8. โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี   สถานทีตั ง       หมู่ที  15   

 



  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จํานวน         1   แห่ง    

  1. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม  (ม.1 - ม.6) สถานทีตั ง    หมู่ที  1  

 3.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  จํานวนวัดและสํานักสงฆ์     จํานวน   16   แห่ง 

1.  สํานักสงฆ์เวฬุวัน   สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ตําบลปากแพรก 

  2.  สํานักสงฆ์ห้วยหลุมพอ  สถานทีตั ง    หมู่ที  1 ตําบลปากแพรก 

3.  สํานักสงฆ์ถํ าคีรีวง   สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ตําบลปากแพรก 

4.  ว ัดคีรีวง    สถานทีตั ง    หมู่ที  2 ตําบลปากแพรก 

  5.  สํานักสงฆ์ปาริวาส   สถานทีตั ง    หมู่ที  3 ตําบลปากแพรก 

  6.  ว ัดเขาพระอินทร์   สถานทีตั ง    หมู่ที  4 ตําบลปากแพรก  

  7.  ว ัดคอกช้าง    สถานทีตั ง    หมู่ที  5 ตําบลปากแพรก  

  8.  สํานักสงฆถ์ํ าท้องพระโรง  สถานทีตั ง    หมู่ที  15 ตําบลปากแพรก 

9.  สํานักสงฆ์เขากุล   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ตําบลปากแพรก 

  10.  สํานักสงฆ์เขาแดง   สถานทีตั ง    หมู่ที  6 ตําบลปากแพรก 

  11.  สํานักสงฆ์เสาธงทอง   สถานทีตั ง    หมู่ที  7 ตําบลปากแพรก 

12. สํานักสงฆ์ถํ าเขาเหมน  สถานทีตั ง    หมู่ที  8 ตําบลปากแพรก  

  13. สํานักสงฆ์ถํ าทองมา   สถานทีตั ง    หมู่ที  9 ตําบลปากแพรก 

  14. สํานักสงฆ์บ้านคลองคราม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก  

  15. สํานักสงฆ์ป่าธรรมาธิบดี  สถานทีตั ง    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

  16. สํานักสงฆ์บ้านดอนเสาธง  สถานทีตั ง    หมู่ที  7 ตําบลปากแพรก 

 3.3  สาธารณสุขจํานวน    2 แห่ง 

  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที 13  

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  สถานทีตั ง    หมู่ที  1  

  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จํานวน    4 แห่ง 

  สถานพยาบาลของเอกชน       จํานวน    4       แห่ง 

  อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ า  ร้อยละ   100 % 

    3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  สถานีตํารวจ  มีสถานีตํารวจภูธรตําบล   จํานวน   3  แห่ง   

  1.   ป้อมตํารวจบ้านใน  สถานทีตั ง    หมู่ที   1 



   2    ป้อมตํารวจเขาพระอินทร์ สถานทีตั ง    หมู่ที   4  

  3.   ป้อมตํารวจเขาแร่       สถานทีตั ง    หมู่ที  13 

4. การบริการพืนฐาน 

 4.1การคมนาคมพืนทีตําบลปากแพรกส่วนใหญ่เป็นพืนทีชนบท  และเขตชุมชนมีถนนสายสําคัญ  หลัก   

      1. ถนนสายบ้านใน  -  ดอนสัก  รับผิดชอบโดยแขวงการทางอําเภอดอนสัก 

      2. ถนน  401  สุราษฎร์ธานี   -  นครศรีธรรมราช 

 3. ถนนสายบ้านเขาพระอินทร์ – คลองคราม  (รับผิดชอบโดยสํานักงานทางหลวง ชนบท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

     4. ถนนอืน ๆ   ในหมู่บ้าน  

4.2  การโทรคมนาคม 

  -  ทีทําการไปรษณีย์   โทรเลขเอกชน จํานวน   1   แห่ง 

  -  โทรศัพท์สาธารณะ   จํานวน   - แห่ง 

  -  โทรศัพท์ทางไกลชนบท  จํานวน   6 แห่ง 

  -  สถานีโทรคมนาคมอืน  ๆ   จํานวน   7 แห่ง 

  ได้แก่  บริษัทแอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส จําก ัด ,บริษัทโทเทิล  แอ็ดเซ็ส คอมมูนิเคชัน - จ ํากัด , 

บริษัท ที เอ ออเร้นท์ จํากัด, บมจ. กสท. โทรคมนาคม 

               4.3  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้า  ขณะนี ประชาชนในตําบลปากแพรก  มีไฟฟ้าแล้ว  และบางครอบครัวในหมู่ที  

2,4,8,11,3,9,12,13   ย ังไม่มีเพียงพอทุกหมู่บ ้าน 

      4.4   แหล่งนําทีสร้างขึน 

 ฝาย      จํานวน   22   แห่ง   

 บ่อนํ าตืน     จํานวน   60    แห่ง 

 สระนํ า      จํานวน   7    แห่ง 

 บ่อบาดาล     จํานวน    42    แห่ง 

 ประปาหมู่บ้าน     จํานวน   25      แห่ง 

 อืน ๆ  ถังเก็บนํ าฝน  โอ่งซิเมนต์  จํานวน    300      ใบ 

 ประปาภูเขา   จํานวน  6  แห่ง 

  

 5. ข้อมูลอืน  ๆ



 

         5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพืนท ี

  ก.  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  แหล่งแร่   จํานวน  9  แห่ง 

  ข.  ทรัพยากรทางธรรมชาติ    นํ าตก  4  แห่ง 

   -   นํ าตกวิภาวดี   สถานทีตั ง    หมู่ที   1 ตําบลปากแพรก 

-   นํ าตกพรุกรรม  สถานทีตั ง    หมู่ที  11 ตําบลปากแพรก 

-   นํ าตกไทรย้อย   สถานทีตั ง    หมู่ที  13 ตําบลปากแพรก 

   -   นํ าตกกลางทอง  สถานทีตั ง    หมู่ที  14 ตําบลปากแพรก 

 5.2มวลชนจัดตัง 

  ลูกเสือชาวบ้าน        2  รุ่น  1,000    คน 

  ไทยอาสาป้องกันชาติ   2  รุ่น  500   คน 

  กองหนุนเพือความมั นคง  2  รุ่น  800   คน 

  หน่วยกู ้ชีพกู ้ภัย    2  รุ่น  43 คน 

  สรบ.     1  รุ่น  90   คน 

  ชรบ.     1  รุ่น  50   คน 

  ตชด.     1  รุ่น  10  คน 

  รสทป.     1  รุ่น  40  คน 

  อปพร.    2 รุ่น  203  คน 

6. ศักยภาพในตําบล 

 ก.   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 1. นายสุทัศนะ    จินวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง) 

 2. นางสาววรัชยา  ชุนสอน  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น) 

    สํานักปลัด   มีพนักงานส่วนตําบล   5    คน    คือ 

  1. จ.อ.ดนัยณัฐ             รัตนภูมี  หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทั วไป ระดับต ้น) 

  2. นางสาวสุภัทษา      ใจรังษี              นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

  3. นางสาวภัทรพร     เหมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

  4. นางสาวมณฑา อินณรงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  5. นายวุฒิภัทร         เกลาเกลี ยง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน 

 กองคลัง  มีพนักงานส่วนตําบล   5  คน    คือ 



  1.  นางจุฑามาศ         รืนพานิช ผู ้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

  2. นางสาวเครือพร      สุกบางพงศ ์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 

  3.  นางปนิตา  พรอนันต์ไพศาล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

  4. นางสาวรุจี  ใจกล้า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

  5. นางสาวอรุณี  สุขครุฑ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน 

 กองช่าง   มีพนักงานส่วนตําบล    2   คน   คือ 

 1.  นายเสกสรรค์         สุทธิช่วย  ผู ้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 2. นายสุทธิลักษณ ์ ชนะภักดี นายช่างโยธาชํานาญงาน 

กองการศึกษามีพนักงานส่วนตําบล   12  คน    คือ 

 1.นางสาวปรีดา  ซ้วนลิม     ผู ้อ ํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

 2.นายเสวก  เบญจพงศ ์  ครู อันดับ คศ.3 

 3.นางสาวมณฑาทิพย ์ จงกลพืช  ครูอันดับ คศ.1 

 4.นางสุวรรณดี  ด้วงเกิด   ครู อันดับ คศ.1 

 5.นางพัชราพร  สันติวิจิตรกุล  ครู อันดับ คศ.3 

 6.นางปิยนุช  สุขประดิษฐ  ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ คศ.1 

 7.นางวิภรณ์ทิพย ์ชัยรัตน ์    ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ คศ.1 

 8.นางสาวชลิดา  สุทธิช่วย  ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ คศ.1 

 9.นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท ์  ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ คศ.1 

 10.นางสาวลัดดา ประทุมสังข ์   ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ ครูผู ้ช่วย 

 11.นางสาวจารุณี ชนะฤทธิ   ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ ครูผู ้ช่วย 

 12.นางสาวขวัญตา ลั นนาวา   ครูผู ้ ดูแลเด็กอันดับ ครูผู ้ช่วย  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  สํานักปลัด    มี   9    คน 

  1. นางสาวทัศนีย์      ชูมณี   ผู ้ ช่วยบุคลากร 

  2. นางสาวนัทธิยา ขุนบุญจันทร์  ผู ้ ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

  3. นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน ์  ผู ้ ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

  4. นางสาวฉัตริกา จันทร์นุ่น  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 

  5. นางสาวพัชราพร ลั นซ้าย   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 



  6. นายอาทิตย ์  กาญจโนทัย พนกังานขับรถยนต ์

  7. นายปรีชา  จงไกรจักร พนักงานขับรถยนต(์รถฉุกเฉิน) 

  8. นายจรัญ  หัสสุวรรณ พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา(รถขยะ) 

  9. นายประทีป  ใจชืน  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา(รถนํ า) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  กองคลัง    มี     3   คน 

1. นางเบ็ญจมาศ  สุทธิช่วย   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี 

2. นางศิริลักษณ ์  ชุมแสง   ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

3. นางสาวพรนิภา คล่องจริง  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

  กองช่าง    มี     8   คน 

1. นายโชคชัย  เกลี ยงขํา  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) 

2. นายทักษิณ  ศิลปะวงศ ์พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง (รถเกรดเดอร์) 

3. นายบุญชุบ  อยู่ตุ ้ง พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง(รถบดอัดสั นสะเทือน) 

4. นายเกชา         ว ัฒนพงษ์  ผู ้ ช่วยช่างไฟฟ้า 

5. นายไพรัช       จันทร์เจือ  ผู ้ ช่วยช่างโยธา 

6. นางสาวจันทร์จิรา ลิ มสุวรรณ  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 

7. นายคํานึง          นวลปานพนักงานขับรถยนต ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

กองการศึกษา   มี    4    คน 

1. นางสาวลักษยา พร้อมประเสริฐ ผู ้ ช่วยการเงินและบัญชี(บุคคลากรสนับสนุนการ

สอน) 

2. นางสุภาพร  เนตรทิพย ์ ผู ้ ช่วยครูปฏิบัติการสอน 

3. นายพงศ์พิศาล เรืองศรี  ผู ้ ช่วยครูปฏิบัติการสอน 

4.นางสาววนิสา  แซ่ภู่  ผู ้ ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี     10   คน 

  1. นางสาวกนกพรรณ วิชัยกุล  ผู ้ ดูแลเด็ก (ผู ้ มีคุณวุฒิ) 



 

  2. นางสาวปุณดา  สุขจันทร์ ผู ้ ดูแลเด็ก (ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

  3. นางยินดี  ขุนหลัด  ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

4. นางนิตยา  เสวกวัง  ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

5. นางสาวทัศนีย ์ หนูแข  ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

6. นางสาวสุภานี  ชูเขียว  ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

7. นางสาวรัตนา  ไชยพงศ ์ ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

8. นางสาวบุปผา  พรหมแก้ว ผู ้ ดูแลเด็ก (ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

9. นางสาวเกศรินทร์ หุ้ยนํ า  ผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีคุณวุฒิ) 

10. นางสาวว ัลพร เพชรรัตน ์ ผู ้ ช่วยครูผู ้ ดูแลเด็ก(ผู ้ มีทักษะ)  

 พนักงานทัวไป    

  สํานักปลัด        มี     10  คน 

  1. นายอาทิตย์      เรืองศรี   นักการภารโรง  

  2. นายชํานาญ  เมืองโมน  คนงานประจํารถขยะ 

  3. นายราเชษฐ  เพชรศรี   คนงานทั วไป 

4. นางสาววันเพ็ญ ถนนทอง  คนงานทั วไป 

5. นายปรีชา  เกษรสิทธิ  คนงานทั วไป 

  6. นางกัลยา  มีจํานงค ์  คนงานทั วไป 

  7. นายบุญยืน     ฉุนกลิน   คนงานทั วไป 

  8. นางระเบียบ    มีจํานงค ์  คนงานทั วไป 

  9. นายอรุณ  โภคาเดช  ยา 

 กองช่าง        มี     2   คน 

  1. นายสหัส  ดาววิจิตร  คนงานทั วไป 

  2. นายพาย ุ  รองเมือง  คนงานทั วไป  

 กองการศึกษา     มี     1   คน 

  1. นายสํารวม  เพชรอย่างดี  ภารโรง (บุคคลากรสนับสนุนสถานศึกษา) 

 

 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

คณะผู ้บริหาร    ประกอบด้วย 



  1.  นายปราโมทย ์ เพชรรัตน ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  2.  นายสาย ัณ  รอดสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  3.  นางรินรดี  วิชัยดิษฐ          รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  4.  นายวิชิต  บุรีรักษ ์  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

  1. นายปัญญา  ชนะภักดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส.อบต.ม.1 

  2. นายเกียรติศักดิ      สุรินทวงศ ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบ

ต.ม.8 

  3. นายสนั น  อนุกูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส.อบ

ต.ม.5 

  4. นายสมปอง         ชูดวง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  1 

  5. นายสฤทธิ  รักแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  6. นายสมคิด  พริกนุ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  2 

  7. นายวัชรา            จันทร์หลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  8. นางสมใจ            พลายด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  3 

  9. นายวิรัตน์           ดวงมุสิทธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4 

  10. นายจรัญ           ฉิมเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  4   

  11.  นายสุริย ัน        จันทร์รง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  5 

  12.  นางรัชนีกร       พรหมคง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  6 

  13.  นายกระแส      เกิดกัน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  6 

  14.  นายพานิช      ทองแก้วจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  15.  นายเอนก        สุขเผือก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  7 

  16.   นายปรีชา       มีเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  8 

  17.  นายเดชนะ       ขวดเกลี ยง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  18.  นายอรุณ         เสียงใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที  9 

  19.  นายกฤษดา      ทองหยอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  20.  นายเสงียม       ดาววิจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 10 

  21.  นายเจริญ  จันทร์สน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 

  22.  นายมนิต  นกแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 11 



 

  23.  นายทวีป   เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  24.  นายพวงศ์         ดีอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 12 

  25.  นายจิระพร      นวลศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  26.  นางสาวเนตรนภา   ดวงภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 13 

  27.  นายจํานง        ศรีวารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

  28.  นายสมพิษ       หมืนด้วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 14 

29.  นายวิทยา        มุขนาค  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  30.  นายอดุลย์        ดุกล่อง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 15 

  31.  นายสุชาติ        พินิจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 

32.  นายสมนึก        นาคงาม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ที 16 

 กํานันและผู ้ใหญ่บ้านตําบลปากแพรก 

1. นายสุทธิชัย  ไทยสม  กํานันตําบลปากแพรก 

2. นายสมชาย  แก้วสาธร ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 1 

3. นายสมบุญ  สุขหิรัญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 2 

4. นายจิรภัทร             จิตเจริญ  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 3 

5. นายปรีชา  บุรีรักษ ์  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 4 

6. นางใจดี  ขาวสมุทร ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 5 

7. นายนพรัตน ์ กําลังมาก ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 6 

8. นายประเสริฐ บูญทองขาว ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 7 

9. นายสภา  ขนอม  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 8 

10. นายวิเชียร  ศรีใหม่  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

11. นายเบญจพล ศรีแผ้ว  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 10 

12. นายโกศล  บุญตรี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 11 

13. นายสรวิทย์            ดวงภักดี ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 13 

14. นายสําราญ  ย ังดํา  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 14 

15. นายทวน  พรหมเมฆ ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 15 

16. นายสํารอง  ใจรังษี  ผู ้ ใหญ่บ้าน หมู่ 16 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การประเมินคุณภาพของแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 



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

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 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 ตัวชี ว ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  

  3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15)  

  3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10)  

รวม 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที

ได้ 

1.ข ้อมูลสภาพ

ทั วไปของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน ี

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงการสร้างพืนฐาน สถานที

10 

(3) 

 



ท่องเทียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีสําคัญ 

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอืน ๆ  ทีมีล ักษณะคล้ายกัน 

- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือการจัดท ําแผนพัฒนาและ/หรือการใช้ข้อมูล 

จปฐ 

- มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมา (เพือดูการดําเนินงานในแต่ละปีทีผ่านมา

ว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย

เพียงใด 

 

 

(3) 

 

(2) 

 

(2) 

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ

ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีสําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและทัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทีสําคัญ เพือชีให้เห็นศักยภาพ 

ปัญหาและความต้องการ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.  

-ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 

-มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลทีสําคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็น

ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 

-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีสําคัญด้านสังคม เช่น กําลัง แรงงาน 

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

-มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล ทีสําคัญของ อปท.และแสดงให้เห็น

ศ ักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิงแวดล้อม 

-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีสําคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

-มีการนําเสนอให้เป็นถึงสภาพแวดล้อมท ั งภายในและภายนอกของ อปท. 

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของอปท. 

-การวิเคราะห์สอดคล้องก ับการวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐาน 

-มีการจําแรกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต ้อง 

 

25 

 

 

4 

(2) 

(2) 

 

5 

(3) 

 

 

(2) 

 

5 

(2) 

 

(3) 

 

5 

(3) 

(2) 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนน

ทีได ้

2. การวิเคราะห์

สภาวการณ์และศักยภาพ 

 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการจองประชาชนเชิงพืนที 

    -มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน พืนทีโดย

6 

 

 



(ต่อ) ชี ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

   -มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพืนทีหรือกลุ่มเป้าหมายที

ชัดเจน 

 -การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ จัดทํา

แผนพัฒนา 

(2) 

 

 

(2) 

 

(2) 

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 วิสัยทัศน ์

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเป็น

ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

-จุดเน้นและสิงทีต ้องการเป็นสอดคล ้องกับข ้อมูลทีนําเสนอ 

-มีความเป็นได้ ตามศ ักยภาพและโอกาสของพืนที 

65 

 

 

(3) 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ            -แสดงถึงภารกิจทีควรจะเป็น เพือนําไปสู่การบรรลุ                                       

วิสัยทัศน ์

          -มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 

(3) 

 

(2) 

 

3.3 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

 มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงือนไขเฉพาะของพืนที 

-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

-ยุทธศาสตร์เชือมโยงสอดคล ้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพ

ของ อปท. 

-มีความสอดคล ้องกับนโยบายจองรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 

 

(4) 

(4) 

 

(2) 

 

3.4 เป้าประสงค ์  สอดคล ้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

-มีความสอดคล ้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

-มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการทีจะ

บรรลุอะไรในช่าง 5 ปี 

5 

(3) 

(2) 

 

3.5 ตัวชี ว ัดและค่า 

เป้าหมายของแต่ 

ตัวชีว ัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชีว ัด 

15 

9 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ทีได้ 

ละประเด็น           - มีความชัดเจนสอดคล ้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์  (5)  



ยุทธศาสตร์          ตามเป้าประสงค ์

          - สามารถรับได ้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

(4) 

  ค่าเป้าหมาย 

           - แสดงถึงความก้าวหน้าในแตะละปี 

       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถทีทําได้ท ั งด ้าน ปริมาณ  งาน 

งบประมาณ เทคนิค 

6 

(3) 

(3) 

 

3.6 ตัวชีวัดและค่า 

เป้าหมายของแต่ละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีการกําหนดยุทธศาสตร์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทีสอดรับและ

สนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมายประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพืนท ี

-กลยุทธ์หรือแนวทางการพ ัฒนาเชือมโยงสอดคล้องก ันและมีการบูรฯการ

กันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 

-มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการทีชัดเจนเพือนําไปสู่การกําหนด

แผนงานโครงการ 

 

12 

 

 

 

(6) 

 

 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด 

โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 

 โครงการ/กิจกรรม 

-มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิงแวดล้อมของโครงการ ญ 

ก่อนบรรจุไว ้ในแผน 

-ความเพียงพอและชัดเจนจองโครงการฯกิจกรรม 

-การจ ัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 

 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จ

เป้าประสงค ์

-โครงการฯ มีสาระสอดคล ้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ

นําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค ์

-มีโครงการฯ ครบถ้วนท ั ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
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(8) 

(3) 

 

(3) 

(2) 

(5) 

 

(3) 

 

(2) 

 

 รวมคะแนนทีได ้ 100  

หมายเหตุ: 1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามและ

สัมภาษณ์ ผู ้ เกียวข้อง 

    2.คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์

ไปเป็นกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถินประจําปีได้ 

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

      (ลงชือ) 



 

 

-ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

(   ) เห็นชอบ 

(   ) ไม่เห็นชอบ 

      (ลงชือ) 

 

 

-ความเห็นของสภาองค์การบริหารสส่วนตําบลปากแพรก 

(   ) เห็นชอบ 

(   )  ไม่เห็นชอบ 

      (ลงชือ) 

 

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

-พิจารณา 

(   ) อนุมัติ 

(   ) ไม่อนุมัติ 

      (ลงชือ) 

 

 

 

 

 



ส่วนที 5 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

  

 ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน 

แนวทางที  1.1  แนวทางการพ ัฒนาด้านคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

แนวทางที  1.2 แนวทางการพ ัฒนาด้านสาธารณูปโภค 

 

 

74 

 

112 

 

 

 

156,814,000 

 

134,220,000 

 

 

 

37 

 

17 

 

 

 

36,380,000 

 

5,820,000 

 

 

 

12 

 

10 

 

 

 

22,290,000 

 

1,626,000 

 

 

 

123 

 

139 

 

 

 

197,759,000 

 

141,666,000 

 

 

รวม 186 291,034,000 54 42,200,000 22 23,916,000 262 399,425,000 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางที   2.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต  

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาภาคการเกษตร 

 

6 

 

2,443,220 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2,090,000 

 

9 

 

4,533,220 

รวม 6 2,443,220 - - 3 2,090,000 9 4,533,220 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

แนวทางที  3.1  แนวทางการพ ัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาด้าน

การศึกษา 

แนวทางที  3.2  แนวทางการพ ัฒนาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางที  3.3   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที  3.4  แนวทางการพ ัฒนาด้านการป้องก ั นและส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและสังคมสงเคราะห์ 

 

68 

 

9 

 

8 

 

9 

 

40,873,220 

 

2,460,000 

 

1,000,000 

 

2,598,000 

 

33 

 

1 

 

7 

 

7 

 

16,886,120 

 

100,000 

 

1,870,000 

 

2,048,000 

 

31 

 

2 

 

1 

 

8 

 

16,703,120 

 

356,000 

 

70,000 

 

2,148,000 

 

132 

 

12 

 

16 

 

24 

 

74,462,460 

 

2,916,000 

 

2,940,000 

 

6,794,000 

รวม 94 46,931,220 48 20,904,120 42 19,277,120 184 87,112,460 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

 

 

 ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว 

 แนวทางที  4.1  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทียว 

 

 

10 

 

 

4,020,000 

 

 

1 

 

 

1,000,000 

 

 

4 

 

 

2,200,000 

 

 

15 

 

 

7,220,000 

รวม 10 4,020,000 1 1,000,000 4 2,200,000 14 7,220,000 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

แนวทางที  5.1  แนวทางการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 

 

 

5 

 

 

7,300,000 

 

 

1 

 

 

100,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

7,400,000 

รวม 5 7,300,000 1 100,000 - - 6 7,400,000 

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 

แนวทางที  6.1   แนวทางการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิน 

แนวทางที 6.2  แนวทางการพัฒนาด้านบุคคลให้มีศ ักยภาพและประสิทธิภาพ 

แนวทางที  6.3  แนวทางการพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กร 
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8 

 

2 

 

10,222,800 

 

1,700,000 

 

6,000,000 

 

7 

 

8 

 

1 

 

 

2,712,800 

 

1,700,000 

 

200,000 

 

5 

 

8 

 

1 

 

1,412,800 

 

1,700,000 

 

200,000 

 

25 

 

24 

 

4 

 

14,348,400 

 

5,100,000 

 

8,000,000 

รวม 23 17,922,800 16 4,612,800 14 3,312,800 53 27,448,400 

รวมทังหมด 287 369,651,240 120 68,816,920 85 50,795,920 528 533,139,080 



 


