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ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าพัฒนาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน       
ต าบลทับพริกเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก จึงขอรายงานผลการดด าเนินงานรอบ ๖ 
เดือนแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้
ประชาชนสามารถติดตามผลการด าเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ 
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  ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจ
หน้าที่ แต่ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ 
ทรัพยากรทางด้านบุคคลและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ  
ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแผนได้ด้วยเหตุผล โดยการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการ คือ ๑) เป็นการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ลดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินงาน ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัติงานเข้ามาในองค์กร ๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ๔) เป็นการ
ลดความที่ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ๕) ท าให้เกิดความชัดเจนของแผนในการด าเนินงาน ดังนั้น การวางแผน 
คือ การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต ให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์จากที่
กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามและ
ประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่
จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวัดผลด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 “ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการติดตามผลการด าเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่หยุดการด าเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ ข้อมูล ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่
ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้
เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ ปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน ข้ามหากโครงการมี  ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-Effective) การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการ ให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ  
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของ กลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพ
ในการ ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ ปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่มักจะ
ไม่ให้ ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่ง ที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง 
จึงปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มี
อยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่ จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่ อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามอย่างง่าย ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็น
สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ ด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผล  ยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน คุณค่าและการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเครื่องมือที่จะชี้ได้ว่าการ
พัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้าง
ระบบการปฏิบัติงานในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดย
คณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด ความโปร่งใส  
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เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการ
หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน 
 การวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน 
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรว่ายุทศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานที่ถูกก าหนดไว้นั้น สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริง
หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การ
ตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดแบบมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ 
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (Environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
(Input) การติดตามและประเมินผลกระบวน การน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation process) การ
ประเมินผลผลิตนโยบาย (Policy Outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (Policy Outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (Policy Impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล 
สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ หรือนโยบายของรัฐบาล อาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่เกิดความคุ้มค่า  
 

๒. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ท าให้ทราบและก าหนดทิศ 
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนในการพัฒนา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situation Analysis) โดยการส ารวจจากสถานการณ์ ๒ ด้าน คือ สถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอก
องค์กร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน รู้ถึงสภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การ
วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสั ยทัศน์ การก าหนด
ยุทธศาสตร์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งการวิเคราะห์
สถานการณ์ จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสทางสภาพล้อม สามารถก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลด
จุดอ่อนขององค์กรให้น้อยที่สุด โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร ดังนี้ 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ  

ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของ
ข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
โครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการ
พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ 

- จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร ว่าปัจจัยใดเป็น
ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กร ที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  

- จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร ว่าปัจจัยใดที่
เป็นจุดด้อย ข้อเสียที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของ 
องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร เช่น อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ นโยบาย การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับ
การศึกษาของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท างานและ
ให้การบริการประชาชน ฯ  

- โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผล 
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวย
โอกาส ข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและเกิดการพัฒนา  

- อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกขององค์กรว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานขององค์กรในระดับมหาภาค ซึ่งองค์กรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับ
สภาพองค์กรให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเผชิญปัญหาหรือแรงกระทบดังกล่าวได้  

การติดตามและประเมินผลท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาหรืออุปสรรค ของการ  
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด โดยเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องวิเคราะห์แนวทางในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งขององค์กรและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรคลง เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  

๒) เพ่ือติดตามความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน  เพ่ือเป็น 
สารสนเทศประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

๓) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อไป 

๔) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/ โครงการของแต่ละกองงาน/ส่วนงาน  

๕) เพ่ือวิเคราะห์ถึงความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/แผนงาน และสภาพปัญหาเพ่ือหาแนวทาง ใน
การแก้ไขและตอบสนองต่อสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  

๖) เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการ/แผนงาน ถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณา
ว่าจะด าเนินการขยายโครงการหรือยุติการด าเนินโครงการ 

 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  

4.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล          
ในเชิงปริมาณ  
  (๑.๑) แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์       
การพัฒนา 
  (๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล        
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผล ดังนี้  
  (๒.๑) แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 
  (๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ 
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
  (๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม KPIs (Key Performance Indicator) และ 
ผลกระทบ (Impact) ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ  
ด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ 
คณะท างานก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 
  (๒.๔) การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในภาพรวม  
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๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑) ท าให้รู้ถึงการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการด าเนิน โครงการ/ 
แผนงาน ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด  

๒) ท าให้เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป 
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓) ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นตลอดการด าเนินงาน และทราบว่าปัญหานั้นจะต้อง
เปลี่ยนแปลง แก้ไขอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือ
การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ การน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  

๔) ท าให้ทราบว่าแนวทาง/แผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้อง 
ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้
เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคและปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป  

๖) ท าให้ทราบองค์ประกอบขององค์กร ว่ามีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง 
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ 
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผลของการด าเนินงาน ว่าสามารถปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ และร่วมกันหา 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกส่วน  

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด  

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย  
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  
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  ส่วนที่ 2 
 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. วิสัยทัศน์ (vision) 

“ ทับพริกเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ เขตการค้าชายแดน ” 
 

2. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเขตการค้าชายแดน 

 

3. เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ได้รับมาตรฐานและครอบคลุม ทุกพ้ืนที่  
2. ประชาชนมีรายได้และมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่  
4. พัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายต่อเนื่อง  
5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  
6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
7. แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟู  
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
9. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

4. ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า ท่อระบายน้ าและลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน 

2. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
3. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลเพ่ิมข้ึน  
4. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและคุณภาพมากขึ้น  
5. ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
6. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลที่ได้รับการพัฒนา  
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน  
8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ิมข้ึน  
9. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
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5. กลยุทธ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

1. แนวทางการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงดูแล
รักษาในเขตต าบล  

2. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ าระบบประปาที่
ได้มาตรฐาน  

3. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีแสงสว่างตามทางสาธารณะ การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรหรือที่อยู่อาศัย  

4. แนวทางการพัฒนาการจัดให้มีสถานที่เพ่ือนันทนาการและการออกก าลังกายในชุมชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาคุณภาพการผลิต  
2. แนวทางการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
3. แนวทางการพัฒนาระบบความคิด ให้สอดคล้องกับภาวะโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 
 2. แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่าง

ทั่วถึงมีคุณภาพ  
3. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4. แนวทางการพัฒนาความมั่นคงของชาติและป้องกันแก่ ไขปัญหายาเสพติดและ

อาชญากรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ  โดยมีแนว
ทางการ พัฒนา ดังนี้  

1. แนวทางการพัฒนาการจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบ การศึกษาทุกรูปแบบตามความสนใจหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละ  
ชุมชน  

2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

3. แนวทางการพัฒนา กีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนต้อง
ได้รับการ ส่งเสริม  

4. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน
ทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีแนว

ทางการ พัฒนา ดังนี้  
1. แนวทางการพัฒนาก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ท าให้น้ าเสียในชุมชน  
2. แนวทางการพัฒนาการบ ารุงรักษา การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
3. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ที่มี อยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร โดยมีแนวพัฒนา ดังนี้  

1. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
3. แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบองค์กรโดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเขตการค้าชายแดน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า 
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ส่วนที่ 3 
 

การติดตามและประเมินผล 
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านทับพริก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายวิฑูรย์ 

295,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง   



 

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแปลงเกษตร  
บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 

69,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง   



 

3 โครงการก่อสร้างประปาน้ าดื่มพร้อมถังกรองน้ า 
ซับเมอร์และอาคารอเนกประสงค์ 

500,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง   



 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยบ้าน นายบุญหนัก ยมศรีทัศน์ บ้านป้ายเขียว 

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง   



 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านสี่แยกทันใจ หมู่ที่ 1 
ซอยบ้านนางล าวง และนางสาวโชติรส บุตรทอง 

100,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง   



 

6 โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา บ้านสี่แยกทันใจ หมู่ที่ 1 
ซอยไร่นางอุทิศ บุตรทอง 

100,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง   



 

7 โครงการติดตั้งระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 

350,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง   



 

8 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสระน้ า  
หน้าวัดคลองหว้า หมู่ที่ 7 

120,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการต าบล 4 ดี วิถีพอเพียง 30,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

 

 2.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาชีพ การส่งเสริม
อาชีพให้กับราษฎรในต าบล 

30,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข 
 3.1 แผนงานรักษาความปลอดภัย 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

100,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด 



   

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

50,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   
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 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด  



  

2 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน ให้กับ หมู่ที่ 1 – 7  

52,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด 



   

4 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
ให้กับหมู่ท่ี 1 – 7  

140,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

 

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ
อรัญประเทศ 

20,000 อ าเภอ
อรัญฯ 

ส านักปลัด 



   

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการ 10,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายในต าบลทับพริก 20,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

4 โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 40,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติด 30,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด 



   

2 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  
อ าเภออรัญประเทศ 

20,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

ส านักปลัด   



 

3 อุดหนุนโครงการกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน 

20,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

ส านักปลัด   



 

4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

ส านักปลัด   



 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการ 
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม ่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000 ต าบล 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ    ไม่ด าเนินการ 
ช่วง covid ระบาด 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าการเรียนการสอน) 

134,300 อบต. 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ  

   

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบการเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

89,720 อบต. 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ  

   

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) ส าหรับ ศพด. 2 แห่ง 

387,100 อบต. 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ  
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 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขต 
ต าบลทับพริก 

799,055 อบต. 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ  


   

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.) 

1,352,000 อบต. 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ 



 
   

  

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 70,000 ต าบล 
ทับพริก 

กองการศึกษา ฯ   




 
 

2 โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์  50,000 ต.ทับพริก กองการศึกษา ฯ     
3 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ภายใน

ต าบลทับพริก ทั้ง 7 หมู่บ้าน 
80,000 อบต. 

ทับพริก 
กองการศึกษา ฯ   

  

4 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000 ต.ทับพริก กองการศึกษา ฯ     
5 โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 100,000 ต าบล 

ทับพริก 
กองการศึกษา ฯ    ไม่ด าเนินการ 

ช่วง covid ระบาด 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก่าส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 

5,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

กองการศึกษา ฯ   

  

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด 

20,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

กองการศึกษา ฯ   

  

8 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในการจัด
กิจกรรมวันแตงแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ ฯ 

25,000 อ าเภอ 
อรัญ ฯ 

กองการศึกษา ฯ 

    

9 โตรงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 40,000 หมู่ที่ 6-7 กองการศึกษา ฯ     
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด  

   

2 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและควันหมอก  30,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

3 โครงการการปลูกป่าตามพระราชด าริ 30,000 ต าบล. 
ทับพริก 

ส านักปลัด   

 
 

4 โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 30,000 ต าบล. 
ทับพริก 

ส านักปลัด   



 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ 

50,000 ต าบล 
ทับพริก 

ส านักปลัด   

 
 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 
 

 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. และการศึกษาดูงาน 

300,000 อบต. 
ทับพริก 

ส านักปลัด    ไม่ด าเนินการ 
ช่วง covid ระบาด 

2 โครงการจัดเวทีประชาคมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 อบต. 
ทับพริก 

ส านักปลัด 

    

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000 ต าบล. 
ทับพริก 

ส านักปลัด   
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 6.2 แผนงานกองคลัง 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 
ยังไม่ด าเนินการ หมายเหตุ 

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 30,000 อบต. 
ทับพริก 

ส านักปลัด  

   

 
 
 


