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คาํนํา 
 

การปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีความสาํคญัอย่างยิ�งต่อการพฒันาประเทศโดย

ส่วนรวม  ทั� งนี� สืบเนื�องจากการปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  จะส่งผลโดยตรงต่อการ

ใหบ้ริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น  จึงเป็นแนวทาง

หนึ�งที�จะทาํใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถปฏิบติังานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน

พื�นที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื�องด้วยการวางแผนเป็นการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบติังาน  โดยการใชท้รัพยากร  เช่น คน  เงิน  วสัดุ  อุปกรณ์  ที�มีอยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.���7-����)  

ขึ�นเพื�อเป็นขอบเขตในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีสาํหรับการพฒันา  เพื�อให้มีการพฒันาได้

อยา่งมีทิศทางและเป้าหมายที�ชดัเจนสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน   โดยมีแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที�  ��  (พ.ศ.����-����) ยุทธศาสตร์การพฒันาของจังหวดักระบี�  

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเขตจงัหวดักระบี�  แผนพฒันาอาํเภอ

คลองท่อม  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา  ประจาํปี  ���� -  ����  และ

แผนพฒันาหมู่บา้น  เป็นกรอบในการวางแผนพฒันา 

หวงัเป็นอยา่งยิ�งว่าแผนพฒันาสามปีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา  (พ.ศ.����-����) จะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรที�มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ�น  และสามารถ

แกปั้ญหาและสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ส่วนที� 1 

             บทนํา 

 

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั  โดยมีหลกัคิดที�ว่า  

ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันาหนึ�ง ๆ  จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหนึ� งแนวทาง  และภายใตแ้นว

ทางการพฒันาหนึ�ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดม้ากกว่าหนึ�งโครงการ/กิจกรรมที�จะตอ้งนาํมาดาํเนินการ

เพื�อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที�ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ� งจะมี

วตัถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย ั�งยืนและวิสัยทัศน์ในที� สุด  นอกจากนั� น  

แผนพฒันาสามปี  เป็นแผนที�มีความสอดคลอ้งกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีกล่าวคือ  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�น ใช้การวางแผนพฒันาเป็นเครื� องมือในการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  โดยนํา

โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที�จะจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจัดทํา

งบประมาณเพื�อใหก้ระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบ  และผา่นกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจดัทําแผนพฒันาสามปี 

        �. เพื�อกาํหนดสภาพการพฒันาที�พึงประสงคห์รือเป้าหมายการพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิ�น  ตามปัญหาความตอ้งการของประชาชน 

�. เพื�อเชื�อมโยงนโยบายรัฐบาล  กระทรวง  จงัหวดั  อาํเภอและทอ้งถิ�นอื�นไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

�. เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ไดอ้ยา่งทั�วถึงเป็นธรรม  และเป็นไปตามความจาํเป็นเร่งด่วนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

�. เพื�อกาํหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพฒันาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนและเพื�อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันา 
 

1.3  ขั�นตอนในการจดัทําแผนพฒันาสามปี 

 ขั�นตอนที� � คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�นร่วมกบัประชาคมทอ้งถิ�น กาํหนดประเด็นหลกัการ

พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื�อการพฒันาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

รวมทั�งสอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการประชาคมและชุมชน โดยใหน้าํขอ้มลูพื�นฐานในการพฒันาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มลูในแผนพฒันาชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

 ขั�นตอนที� � คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ�นรวบรวมประเด็นหลกัการ

พฒันา  ปัญหาความตอ้งการ และขอ้มลูนาํมาจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันา

ทอ้งถิ�น 

 



2 

 

 

 ขั�นตอนที� � คณะกรรมการพฒันาท้องถิ�นพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพื�อเสนอผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�น 

 ขั�นตอนที� � ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื�อให้

ความเห็นชอบก่อนแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีต่อไป 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนพฒันาสามปี 

 การจดัทาํแผนพฒันาสามปี เป็นเครื�องมือที�จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดพ้ิจารณา

อยา่งรอบคอบใหเ้ห็นถึงความเชื�อมโยงระหว่างแนวทางการดาํเนินงานต่าง ๆ ที�อาจมีความเชื�อมโยงและ

ส่งผลทั�งในทางสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื�อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นนาํมาตดัสินใจ

กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถิ�นอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตาํบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที� 2  

 สภาพทั�วไปและข้อมูลพื�นฐานขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

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

�.  สภาพทั�วไป   

ที�ตั�งและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา ตั�งอยู่หมู่ที�  �  อาํเภอคลองท่อม  จงัหวดั

กระบี�  อยูห่่างจากตวัอาํเภอ  ��  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัพื�นที�ขา้งเคียง  ดงัต่อไปนี�  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลพรุเตียว  อาํเภอเขาพนม   จงัหวดักระบี� 

ทิศใต ้  ติดต่อกบัตาํบลคลองท่อมใต ้ อาํเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี� 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลพรุดินนา               อาํเภอคลองท่อม              จงัหวดักระบี� 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลโคกยาง   อาํเภอเหนือคลอง           จงัหวดักระบี� 
 

�.  เนื�อที� 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา  มีพื�นที�ทั�งหมดประมาณ  ���  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   

���,���  ไร่ 

 

�.  ลกัษณะภูมปิระเทศ 

 มีสภาพพื�นที�ราบ  มีภูเขาเตี� ย ๆ  พื�นที�ป่าไมส้มบูรณ์  เป็นแหล่งต้นนํ� าลาํคลองหนึ� งสาย  คือ  

คลองเพหลา  ลกัษณะดินเป็นดินร่วนผสมดินทรายเหมาะสาํหรับการทาํสวนยางพารา  สวนปาลม์นํ� ามนั

และทาํการปลกูพืชเกษตรอื�นๆ 
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4.  แผนที� 

 
 

 



� 

5.  ประชากร 

จาํนวนประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา  มีจาํนวนประชากร 6,170 คน แยกเป็น

ชาย 3,��� คน หญิง 3,076  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี�ย  35  คน  / ตารางกิโลเมตร 

ตารางแสดงข้อมูลจาํนวนประชากร จาํแนกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที� ชื�อบ้าน ชาย หญิง รวม หลงัคาเรือน / หน่วย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

บา้นเพหลาใต ้

บา้นเพหลาเหนือ 

บา้นพรุเตยใต ้

บา้นพรุเตยเหนือ 

บา้นพรุเตียว 

บา้นบางใหญ่ 

บา้นท่าเรือ 

บา้นทรายทอง 

บา้นควนสบาย 

290 

368 

398 

405 

440 

481 

222 

220 

270 

313 

383 

399 

406 

455 

429 

222 

219 

250 

603 

751 

797 

811 

895 

910 

444 

439 

520 

216 

272 

286 

332 

321 

292 

125 

128 

185 

 

 รวม �,��� �,��� �,��� 2,157 

( ที�มา :  สํานักทะเบียนราษฎร์  อาํเภอคลองท่อม  จงัหวดักระบี�   ข้อมูลวนัที�  ��  มนีาคม  2556) 
 

จาํนวนผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุผูป่้วยเอดส์ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

           ผูพ้ิการ   จาํนวน    93 คน 

           ผูสู้งอายุ   จาํนวน            563          คน 

           ผูป่้วยเอดส์  จาํนวน   5          คน 

(ที�มา :องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา  ขอ้มลู ณ วนัที�  �� มีนาคม  ���� ) 
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�.  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

การคมนาคมขนส่ง 

 หมู่ที� � -  ถนนสายหนา้โรงเรียน-นิคม(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายขา้งโรงเรียน-อนามยั(คสล.) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายขา้งโรงเรียน-อนามยั(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายซอยสระนํ� าหว้ยไมแ้กน(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยบา้นหอ้ง(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยบา้นหอ้ง(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยป่าชุมชน(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยศรีปราฌญ(์ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสาย สปก.(ลกูรัง)   ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

 

 หมู่ที�� - ถนนสายซอยพฒันา � (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยพฒันา � (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยนวลจนัทร์อุทิศ (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

-  ถนนสายซอยประภาสอุทิศ (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

-  ถนนสายซอยปรีชาอุทิศ (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

-  ถนนสายนิคมสหกรณ์ (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

-  ถนนสาย สปก. (ลกูรัง)   ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายรอดภยัพฒันา (ลาดยาง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายรอดภยัพฒันา (คสล.)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายรอดภยัพฒันา (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยพฒันา � (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยพฒันา � (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยพฒันา � (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายเพหลา-พรุเตียว (ลาดยาง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายเพชรเกษม (ลาดยาง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 
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หมู่ที� � - ถนนสายทุ่งใสหนาํสูง(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

 - ถนนสายซอยโคกกลาง(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยโรงยาง-ขา้ง อบต.(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยหว้ยนํ� าดาํ(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยในควน(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอย SML (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยหลงัโรงเรียนบา้นพรุเตย (ลกูรัง)  

ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสาย ร.ร.พรุเตย-หนา้เขา(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

หมู่ที� � -  ถนนสายซอยเกษมสุข-พลูผล(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายหนา้ควน(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายซอยเกษมพฒันา-พรุเตียว ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายซอยร่มรื�น-หลงัอนามยั(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยพลูผล-ช่องเนียง(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายหนา้สนามอนามยั (คสล.) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายทางหลวงชนบทพรุเตย-พรุเตียว(ลาดยาง)ระยะทาง�.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายหนา้ควน-พรุเตียว  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนลกูรังสายพรุเตยเหนือ-พรุเตียว ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

หมู่ที� � -  ถนนสายพรุเตียว-หนา้ผึ�ง(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนหลงัโรงเรียนพรุเตียว-หว้ยเรียน(ลกูรัง)ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายพรุเตียว-สวนปาลม์(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายพรุเตียว-ทุ่งทบัพิเสน(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายนาตน้นุ่น-ในทุ่ง (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยมโนราห์(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายพรุเตียว-ฝายนํ� าเลก็ (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายพรุเตียว-ฝายนํ� าใหญ่ (ลกูรัง ) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายสวนป่า-เขาหนา้ผึ�ง(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายสามแยกบา้นในทุ่ง-ม.� ต.โคกยาง (ลกูรัง) 

ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายพรุเตียว-พรุเตย หมู่ที� � (ลาดยาง)ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 
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หมู่ที� � -  ถนนสาย สปก.-หนา้เขา(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสาย ม.�-ม.� โคกยาง (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายลุงกอ-สีกกั(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  -  ถนนสายช่องควน(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสาย ม.�-ม.�(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายโรงตีเหลก็(ลาดยาง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายโรงตีเหลก็(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายเกาะปง-โคกยา ง(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายสีกกั(ลกูรัง)   ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายสาธารณะ (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสาย ม.�-ม.�(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

 

หมู่ที� � -  ถนนสายเพชรเกษม-บรรจบถนนลกูรังสายสวนป่า(ลาดยาง) 

      ระยะทาง �.���    กิโลเมตร 

        - ถนนสายหว้ยหรั�ง(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���     กิโลเมตร 

- ถนนสายท่าเรือ(ลกูรัง)   ระยะทาง �.���     กิโลเมตร 

- ถนนสายคอนกรีตภายในหมู่บา้นสวนป่า(คสล.)ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายหมู่บา้นสวนป่าซอย �(ลกูรัง) ระยะทาง �.��� กิโลเมตร 

              - ถนนสายเขื�อนสีวงั(ลกูรัง)  ระยะทาง �.��� กิโลเมตร 

               - ถนนสายบา้นนายหวัลาย(ลกูรัง)  ระยะทาง �.��� กิโลเมตร 

               - ถนนสายสวนป่า(ลกูรัง)   ระยะทาง �.��� กิโลเมตร 

 

หมู่ที� � - ถนนสายวดัมะขามแกว้-สวนป่า(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายวดัมะขามแกว้-สวนป่า(คสล.) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยมิยาซาว่า(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยบา้นลุงพล(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายควนผึ�ง(ลกูรัง)   ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายทรายทอง-ควนสบาย(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายบา้นลุงทีป-สีกั�ก(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 
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- ถนนสายวดัมะขามแกว้-สวนป่า(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยมิยาซาว่า-ควนสบาย(ลกูรัง)ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

 

หมู่ที� � - ถนนสายซอยหลงัวดั(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอย ���(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

  - ถนนสายซอยศรีเมือง (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยบา้นลุงเคี�ยม(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยบ่อดิน(ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยบา้นควนสบาย-หว้ยคอมา้ ม.�(ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอยศรีเมือง-ม.� (ลกูรัง) ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

- ถนนสายซอย ���-สายบ่อดิน (ลกูรัง)  ระยะทาง �.���  กิโลเมตร 

สรุปด้านคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

-  ถนนทางหลวงชนบท  จาํนวน �  สาย  ความยาว  ��         กิโลเมตร 

-  ถนนลาดยาง   จาํนวน �  สาย  ความยาว  ��.��    กิโลเมตร 

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จาํนวน �  สาย  ความยาว  �.���    กิโลเมตร 

-  ถนนลกูรัง   จาํนวน ��  สาย  ความยาว  ���.�  กิโลเมตร 

การจราจร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื�องและ

เป็นเสน้ทางหลกัที�สามารถเชื�อมติดต่อกบัตาํบลใกลเ้คียง 

�.  ด้านสภาพทางสังคม 

การศึกษา 

ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลาจาํแนกได ้ ดงันี�  

-  ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  มจีาํนวน  �  ศนูย ์ คือ 

�.  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นเพหลาเหนือ  (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

�.  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นพรุเตยเหนือ  (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

3.  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นพรุเตียว   (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 
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-  ระดบัประถมศกึษา  มจีาํนวน  �  แห่ง  คือ 

1. โรงเรียนบา้นพรุเตียว    (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

2. โรงเรียนบา้นบางใหญ่     (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

 -  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  มีจาํนวน  �  แห่ง  คือ 

�.  โรงเรียนบา้นพรุเตย    (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

-  ศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จาํนวน � แห่ง  (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

-  ศนูยถ์่ายทอดเทคโนโลยเีพื�อการเกษตร (ตั�งอยูห่มู่ที� �) 

การสาธารณสุข  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลบา้นพรุเตย   จาํนวน   �  แห่ง 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบลบา้นเพหลา จาํนวน   �  แห่ง 

3. โรงพยาบาลชา้ง            จาํนวน  �  แห่ง 

สถาบันและองค์กรศาสนา 

 -  วดั/สาํนกัสงฆ ์     จาํนวน �   แห่ง 

 -  มสัยดิ        จาํนวน �   แห่ง 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 

 -  สถานีตาํรวจภูธร       จาํนวน -  แห่ง 

 -  ป้อมยามสายตรวจ       จาํนวน �  แห่ง 

 -  ป้อมรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น    จาํนวน �  แห่ง 

- ป้อมยาม หน่วยกูภ้ยั อบต.เพหลา    จาํนวน  �  แห่ง 

การคมนาคม 

 -  ตูบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ    จาํนวน �  ตู ้

 - สถานีรับส่งสญัญาณโทรศพัท ์    จาํนวน � แห่ง 

 - ที�ทาํการไปรษณียป์ระจาํตาํบล     จาํนวน  � แห่ง 

การไฟฟ้า 

ทุกหมู่บา้นมีไฟฟ้าใชแ้ต่ไม่ทั�วถึงทุกครัวเรือน  เฉลี�ยประชากรที�มีไฟฟ้าใชท้ั�งสิ�นประมาณ  �� %  

จาํนวน  �  หมู่บา้น 

 



�� 

 

หน่วยธุรกจิ 

 หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

 -  ปั� มนํ� ามนั    จาํนวน    � แห่ง 

 -  โรงงานอุตสาหกรรม   จาํนวน   �   แห่ง 

 -  ร้านคา้    จาํนวน  ��   แห่ง 

 -  อู่ซ่อมรถ    จาํนวน    �   แห่ง 

 -  หอ้งเช่า    จาํนวน  ��   แห่ง 

 -  โรงผลิตนํ� าดื�ม    จาํนวน    �   แห่ง 

 -  จุดรับซื�อนํ� ายางสด   จาํนวน  ��   แห่ง 

 -  ฟาร์มเลี�ยงไก่    จาํนวน    �   แห่ง 

 -  ลานเทปาลม์นํ� ามนั   จาํนวน  ��   แห่ง 
 

รัฐวสิาหกจิ 

 -  อุตสาหกรรมป่าไม ้(สวนป่าคลองท่อม)  จาํนวน    �  แห่ง 
 

หน่วยองค์กรที�ชุมชนจดัตั�ง 

 -  กลุ่มออมทรัพย ์   จาํนวน  � แห่ง 

 -  อปพร.    จาํนวน  � แห่ง 

 -  สหกรณ์วิสาหกิจลานเทระดบัตาํบล  จาํนวน  � แห่ง 

 - หน่วยกูภ้ยั    จาํนวน  � แห่ง 

 -  กองทุนหมู่บา้น   จาํนวน  � แห่ง 

 -  อพป.หมู่บา้น    จาํนวน  � แห่ง 

 -  สหกรณ์โรงรมยางเพหลา จาํกดั   จาํนวน  � แห่ง 

8.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

แหล่งนํ�าตามธรรมชาต ิ

 -  คลองเพหลา    จาํนวน  � สาย 

 - คลองหอยโหล่    จาํนวน  � สาย 

 - หว้ย     จาํนวน  �� สาย 

 



�� 

 

แหล่งนํ�าที�สร้างขึ�น 

 -  ฝาย     จาํนวน  � แห่ง 

 -  บ่อนํ� าตื�น    จาํนวน  �� แห่ง 

 -  บ่อโยก    จาํนวน  � แห่ง 

 -  ประปาหมู่บา้น   จาํนวน  �� แห่ง 

 -  อ่างเก็บนํ� า    จาํนวน  � แห่ง 

 -  บ่อบาดาล    จาํนวน  �� แห่ง 

�.  ด้านการเมอืง – การบริหาร 

โครงสร้างและอตัรากาํลงัในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

องค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลและผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�น  ซึ�งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน �� คน และผูบ้ริหารทอ้งถิ�น จาํนวน � คน  ซึ�ง

ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  �  คน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  �  คน  

ผู้บริหารท้องถิ�น ประกอบด้วย 

 �.  นางธนัยพร  บุญเจริญ   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 �.  นายสมบติั  ช่างคิด  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คนที� � 

 �.  นายสมหวงั  แกว้มณี  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล คนที� � 

 �.  นายชนะพล  ศกัดิ� สม  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  ประกอบด้วย 

�.  นายอาคม  ชูมณี   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

�.  นายณรงค ์ แกว้ศรีสด   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

�.  นายพิทกัษ ์ จนัทร์ส่งแสง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นายเอกสิทธิ�   เพชรฉวาง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นายเอกสิทธิ�   เกิดรักษ ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นางสุภาวดี  เพชรเรือนทอง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นายปรีชา  เอ่งฉว้น   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นายผวิ  บุตรสุด   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

�.  นายพิสยั  ศรีเมือง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 



�� 

 

 

��. นายวินิจ  แกว้โลก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นายสาํเริง  ทองทิพย ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นายณรงค ์ มณีอ่อน   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นายอารี  สุวรรณ์มณี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นายนรินทร์  กาสิง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

15.  นายประสารชยั  ช่างคิด              สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นายเสนอ  ทบัทิมเมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นางหนูเจียม  แกว้เพง็  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมู่ที� � 

��.  นางทิพยสุ์ชล  บุญช่วย  เลขานุการสภา/สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หมูที่� � 

 

10.  การจดัส่วนขององค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา ไดแ้บ่งส่วนราชการออกเป็น  � ส่วน ดงันี�  

1.  สาํนกัปลดั 

2. ส่วนการคลงั 

3. ส่วนโยธา 

4. ส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่วนที�  � 

สรุปผลการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลในปีที�ผ่านมา 

 

�.� การสรุปสถานการณ์การพฒันา 

     �.�.� การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื�อประเมินสถานภาพการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

ในปัจจุบันเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  สภาวะแวดลอ้มภายในรวมทั�งวิเคราะห์ถึง

โอกาส  ปัญหาอุปสรรคอนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายนอกที�มีผลต่อการพฒันา 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses ) 

�. ระบบการบริหาร 

    1) มีการจดัโครงสร้างภายในที�เหมาะสม 

        สอดคลอ้งกบัภารกิจ 

    �) มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ที�รับผดิชอบ 

        ที�ชดัเจน 

    �) บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

    �) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

        รูปแบบประชาคม 

   �)  มีระบบเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 

 

 

 

�. การเงิน/งบประมาณ 

   �) การบริหารงบประมาณเป็นไปอยา่งม ี

      ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

�. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

    �) มีแหล่งนํ� าธรรมชาติ สามารถใชป้ระโยชน ์

        ในการเกษตร 

�. ระบบการบริหาร 

    �)  เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติัขาดความชดัเจนใน 

         กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เนื�องจากมกีาร 

         แกไ้ขเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 

    2) พื�นที�รับผดิชอบมาก การพฒันาอาจเขา้ไม ่

        ทั�วถึง 

    �)  ประชาชนบางส่วนยงัขาดการมีส่วนร่วม 

    �)  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเขา้ใจใน 

         ระบบการบริหารสมยัใหม่ที�มีเทคนิคและ 

         เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาเกี�ยวขอ้ง 

   �) ภาระหนา้ที�เพิ�มมากขึ�น ตามภารกิจที�ไดรั้บการ 

       ถ่ายโอน 

�. การเงิน/งบประมาณ 

   �)  งบประมาณมีจาํนวนจาํกดั ไม่เพียงพอต่อ 

        การพฒันา 

�. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

    �) ประชาชนขาดจิตสาํนึกในการรับผดิชอบใน 

        การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ�งแวดลอ้ม 

    2) แหล่งนํ� าตื�นเขินไม่สามารถเก็บกกันํ� าเพื�อไว ้

       ใชอุ้ปโภคบริโภคได ้

    �) ขาดระบบการกาํจดัขยะที�ดีทาํใหเ้กิดมลพิษ 

        ทางสิ�งแวดลอ้ม   



                                                                               �� 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

�. นโยบายของรัฐบาล/จงัหวดั ที�สนบัสนุน 

   ส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจ  การเกษตร และการ 

   ท่องเที�ยว สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ตาํบล 

2. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั�นตอนการ 

    กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน 

    ทอ้งถิ�น พ.ศ. ���� กาํหนดใหอ้งคก์รปกครอง 

    ส่วนทอ้งถิ�นมีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัระบบ 

    บริการสาธารณะเพื�อประโยชน์ของประชาชน 

    ในทอ้งถิ�น โดยที�หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

    และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนบัสนุนถ่าย 

    โอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

3. การสร้างความเขม้แข็งใหก้บัระบบเศรษฐกิจ 

   ฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล 

�. การแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 

�. รัฐบาลสนบัสนุนใหแ้ต่ละทอ้งถิ�นมีบทบาท 

   ในการอนุรักษ ์ฟื� นฟ ูเผยแพร่ และถ่ายทอด 

   วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาก 

   ขึ�น 

 

   

�. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความตอ้งการพฒันา 

    ทุกดา้น  ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองความ 

    ตอ้งการอยา่งทั�วถึง 

2. บางคนยงัไม่ยอมรับกบัการเปลี�ยนแปลง  

   ยงัยดึถือแนวความคิดในการพฒันาแบบเก่า 

�. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มีการเปลี�ยนแปลง 

   ตลอดเวลา 
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ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพฒันา 

�.  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

   - ระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน (ประปา ไฟฟ้า 

     ไฟฟ้าสาธารณะ) ขาดประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอ 

     ต่อความตอ้งการ 

     -โครงสร้างพื�นฐานไม่ไดม้าตรฐาน เช่น ถนนชาํรุด 

     - แม่นํ� าลาํคลองมีสภาพตื�นเขินไม่สามารถระบายนํ� า 

      ไดท้นั โดยเฉพาะเมื�อฝนตกหนกั ส่งผลใหน้ํ� าไหล 

      หลากเขา้ท่วมพื�นที�การเกษตรและที�พกัอาศยัของ 

      ประชาชน 

 

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาทางดา้น 

   สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที�ม ี

   ประสิทธิภาพและทั�วถึง 

�.พฒันาแหล่งนํ� าเพื�ออุปโภคบริโภคใหเ้พียงพอ 

   ต่อความตอ้งการของประชาชน รวมถึงการ 

   ป้องกนัการเกิดอุทกภยั 

�. การศึกษา 

     - พฒันาทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศและระบบ 

       เทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษา 

      อตัราการเขา้ศกึษาต่อในระดบัต่าง ๆ ของนกัเรียน 

      อยูใ่นระดบัตํ�า 

 

�.สนบัสนุนใหม้ีการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

   สถานศึกษา วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากร 

   ทางดา้นการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานทุกระดบั 

�. ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

�. ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ 

   - ประชาชนมีรายไดต้ ํ�าแต่มค่ีาครองชีพสูง 

    

   

 - ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูพ้ิการยงัไม่ไดรั้บการ 

   ดูแล 

 

   - ปัญหาเด็กตั�งครรภก่์อนวยัอนัควร 

   - เด็กออกจากโรงเรียนก่อนวยัอนัควร 

 

   

- ปัญหาการพนนั ปัญหาอาชญากรรม และปัญหายา 

    เสพติด 

 

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนนาํหลกั 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ 

   ดาํรงชีวิต 

�. สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ 

    ชีวิต เด็ก สตรี ผูสู้งวยั ผูพ้ิการและ 

    ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

�.ส่งเสริมความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครัว 

   เยาวชน นกัเรียน และนกัศึกษาใหม้ีความรู้ 

  ความสามารถเต็มตามศกัยภาพของแต่ละ 

  บุคคล 

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างความสงบสุข 

   ใหเ้กิดขึ�นในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการ 

   ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 



17 

 
     

ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพฒันา 

�.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

   - ไม่มีพื�นที�สาํหรับทิ�งขยะ รวมถึงระบบการจดัการ 

     ขยะยงัไม่มีคุณภาพ 

  

 

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีสถานที�ทิ�งขยะ 

   และจดัเก็บขยะตลอดถึงการดาํเนินการขยะ 

   อยา่งเป็นระบบ 

  

�. ด้านการบริหารจดัการ 

  - บุคลากรยงัขาดองคค์วามรู้หรือความเชี�ยวชาญใน 

    การปฏิบติังาน  

  - ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนิน 

    โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ค่อนขา้งนอ้ย 

 

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ 

   ของทรัพยากรบุคคลในระดบัต่าง ๆ  

�.ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ 

   ประชาชนในการพฒันาทอ้งถิ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� 

 

 

3.2 ผลการพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลในปีที�ผ่านมา 

�.  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

ส่วนกลาง 

�.�  โครงการต่อเติมอาคารสาํนกังาน อบต.เพหลา   จาํนวนเงิน ���,��� บาท 

 ( หมู่ที� � ) 

1.1 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าใหร้าษฎรที�ยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้

บา้นเพหลา  หมู่ที� �        จาํนวนเงิน ���,��� บาท 

 ( หมู่ที� � ) 

�.�  โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ� าสายรอดภยัพฒันา หมู่ที� �  จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

�.�  โครงการซ่อมแซมถนนขาดหว้ยทรายขาว หมู่ที� �   จาํนวนเงิน ���,��� บาท  

 ( หมู่ที� � ) 

�.� โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ถนนโคกกลาง)หมู่ที� � จาํนวนเงิน ���,���  บาท 

1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายขา้ง อบต.หมู่ที�� จาํนวนเงิน  �,���,���  บาท 

�.�  โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นพรุเตยใต ้หมู่ที� �   จาํนวนเงิน  ���,���   บาท 

 ( หมู่ที� � )  

1.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถงัสูง (ระบบหอถงัเชมเปญ) พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที� �                     จาํนวนเงิน  ���,���  บาท 

�.�  โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นพรุเตยเหนือ  หมู่ที� �       จาํนวนเงิน  ���,���  บาท

 1.3  โครงการซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาภูเขา หมู่ที� �  จาํนวนเงิน    ��,���  บาท 

�.� โครงการติดตั�งโคมไฟแสงสว่าง หมู่ที� � จาํนวน �� จุด  จาํนวนเงิน    ��,���  บาท 

�.� โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นพรุเตย จาํนวนเงิน    ��,���  บาท 

 ( หมู่ที� � ) 

�.� โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ซอยโนราน์) หมู่ที�  � จาํนวนเงิน ���,���  บาท 

1.2 โครงการซ่อมแซมถนนสายพรุเตียว – หว้ยเรียน หมู่ที�  �   จาํนวนเงิน   ��,���  บาท 

�.� โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ� าถนนสายควนสบาย-พรุเตียว หมู่ที� � จาํนวนเงิน ��,���  บาท 

�.�  โครงการซ่อมแซมท่อส่งนํ� าของระบบประปา หมู่ที� �                      จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

 

 

 



                                                                �� 

 

 ( หมู่ที� � ) 

�.1 โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าใหร้าษฎรที�ไม่มไีฟฟ้าใชบ้า้นบางใหญ่  หมู่ที� �  

              จาํนวนเงิน 371,180  บาท 

 �.� โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ� าถนนสายบา้นช่องควน หมู่ที� �  จาํนวนเงิน   ��,���  บาท  

( หมู่ที� � ) 

�.� โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ถนนท่าเรือ) หมู่ที� �   จาํนวนเงิน ���,���  บาท 

 ( หมู่ที� � ) 

�.� โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวดัมะขามแกว้-สวนป่า หมู่ที� �      

 จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

  

 ( หมู่ที� � ) 

�.�  โครงการซ่อมแซมบลอ็กหว้ยเรียน หมู่ที� �    จาํนวนเงิน  ��,���  บาท                                                                              

1.2  โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าใหร้าษฏรที�ไมม่ีไฟฟ้าใช ้

        บา้นควนสบาย  หมู่ที� �                           จาํนวนเงิน ���,���  บาท 

  

�.  ด้านการเกษตร 

 - 

�.  ด้านศิลปวฒันธรรมและประเพณ ี

�.� โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ประจาํปี ����    จาํนวนเงิน   ��,���   บาท  

�.� โครงการจดังานวนัผูสู้งอายแุละประเพณีวนัสงกรานต ์  จาํนวนเงิน  190,���  บาท 

�.� โครงการจดัตั�งจุดตรวจและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละ 

       เทศกาลปีใหม่ ประจาํปี พ.ศ. ����    จาํนวนเงิน   ��,���   บาท 
 

�.  ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ  

�.�  อุดหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอคลองท่อมตามโครงการป้องกนัและ 

        แกไ้ขปัญหายาเสพติด      จาํนวนเงิน  30,���  บาท 

�.� อุดหนุนสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอคลองท่อม ตามโครงการจดังาน 

      วนัสตรีสากล       จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

             �.�  เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์       จาํนวนเงิน  30,���  บาท 

             �.�  เงินสมทบกองทุนประกนัสุขภาพแห่งชาติประจาํตาํบลเพหลา       จาํนวนเงิน ��,���  บาท 



             �� 
 

 

�.   ด้านกฬีาและสาธารณสุข 

 �.�  โครงการส่งนกักีฬาฟุตบอลของ อบต.เขา้ร่วมคดัเลือกและแข่งขนักีฬา 

“ อบจ.กระบี�คพั” ตา้นภยัยาเสพติด ครั� งที� �� ประจาํปี ����                 จาํนวนเงิน   ��,���  บาท 

 �.�  จดัซื�อวสัดุกีฬา            จาํนวนเงิน   ��,���  บาท 

 5.3  อุดหนุนที�ทาํการปกครองอาํเภอคลองท่อมตามโครงการ        จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

แข่งขนักีฬา กรีฑา นกัเรียนและประชาชน 

 5.4  โครงการจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬา � ธนัวามหาราช   จาํนวนเงิน ���,���  บาท 

 5.5  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ  จาํนวนเงิน    �,���  บาท 

 �.�  จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์   จาํนวนเงิน   ��,���  บาท 

 �.�  อุดหนุน อสม. จาํนวน  � หมู่บา้น    จาํนวนเงิน  ��,��� บาท 

�.  ด้านการท่องเที�ยว 

�.�  โครงการร่วมงานกระบี�เบิกฟ้าอนัดามนัและศิลปวฒันธรรม        จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

 7.�  โครงการป้องกนัและฟื� นฟกูารบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

                               จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

 7.2  โครงการขดุหลุมกลบขยะพร้อมกรุยทางถางป่าสองฝั�งถนน  จาํนวนเงิน  ��,��� บาท 

�.  ด้านบริหารจดัการ 

   8.�  โครงการทศันะศกึษาดูงานประจาํปีงบประมาณ ����   จาํนวนเงิน  ���,��� บาท                      

 8.2  ค่าใชจ่้ายในการประกอบพระราชพิธีในวนัสาํคญัต่าง ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายเนื�องในวนัพ่อ

แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ วนัปิยมหาราชและวนัสาํคญัทางศาสนา  จาํนวนเงิน   ��,��� บาท 

 �.�  อุดหนุนสาํนกังานจงัหวดักระบี�ตามโครงการจดังานครบรอบ ��� ปี 

แห่งการจดัตั�งจงัหวดักระบี�      จาํนวนเงิน    ��,���  บาท 

 8.4  โครงการจดัซื�อรถยนตส่์วนกลาง    จาํนวนเงิน  ���,���  บาท 

 8.5  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการหรือค่าสมัมนาของพนกังานส่วนตาํบล 

พนกังานจา้ง คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ    จาํนวนเงิน   ��,���   บาท 

 �.�  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น จาํนวนเงิน ���,���   บาท 

 �.�  เงินสมทบกอบทุนประกนัสงัคม    จาํนวนเงิน ���,���   บาท 

 �.�  ทุนการศกึษาหลกัสูตรปริญญาตรี    จาํนวนเงิน   ��,���   บาท 

 �.�  จดัซื�อเกา้อี�ทาํงาน � ตวั     จาํนวนเงิน      �,���  บาท 

              �.�� จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารในหอ้งประชุม    จาํนวนเงิน       �,���  บาท 
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 �.��  จดัซื�อตูเ้หลก็ชนิด � บาน         จาํนวนเงิน  ��,��� บาท 

 �.��  จดัซื�อโต๊ะทาํงาน                         จาํนวนเงิน ��,���  บาท 

 8.13  จดัซื�อเครื�องตดัหญา้         จาํนวนเงิน    �,���  บาท 

9. ด้านการศึกษา 

9.�  อาหารกลางวนั ศพด. � ศนูย ์                   จาํนวนเงิน ���,��� บาท 

9.2  โครงการจดัซื�ออาหารเสริม(นม)                                    จาํนวนเงิน ���,���.�� บาท 

9.3  โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และมอบ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตนอ้ยประจาํปีการศกึษา ����                 จาํนวนเงิน  ��,��� บาท 

�.�  อุดหนุนอาหารกลางวนัใหก้บัโรงเรียนในเขตตาํบล        จาํนวนเงิน ���,��� บาท                                                                       

�.�  อุดหนุนโรงเรียนบา้นพรุเตยตามโครงการจุลสารธรรม      จาํนวนเงิน   �,���   บาท 

 9.6  อุดหนุนโรงเรียนบา้นพรุเตยตามโครงการมคัคุเทศนอ้ย      จาํนวนเงิน ��,���   บาท 

 �.� โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี ����       จาํนวนเงิน ���,��� บาท 

 �.�  ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แลเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็      จาํนวนเงิน  ��,���  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           �� 

 

3.3 การประเมนิผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบตัใินเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 

จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการที�

ปรากฏอยู่ในแผน 

จาํนวน

โครงการ 

ที�ได้ปฏิบตั ิ

คดิเป็น 

ร้อยละ 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื�นฐาน 26 8 ��.�� 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นการเกษตร 4 - � 

3. ยทุธศาสตร์ดา้นศิลปวฒันธรรมและประเพณี 9 2 ��.�� 

4. ยทุธศาสตร์ดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต 17 7 ��.�� 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นกีฬาและสาธารณสุข 15 7 ��.�� 

�. ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเที�ยว 2 1 �� 

�. ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม 

10 2 �� 

�. ยทุธศาสตร์ดา้นบริหารจดัการที�ดี 12 4 ��.�� 

�. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา 12 7 ��.�� 

รวม 107 38 ��.�� 
 

3.4 การประเมนิประสิทธผิลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 

�.�.� การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

      - สามารถพฒันาและปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมในหมู่บา้น/ตาํบล ใหไ้ดม้าตรฐานประชาชน 

ไดรั้บความสะดวกสบายในการสญัจร 

       - พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ดา้นขยายเขตไฟฟ้า  โทรศพัท ์ฯลฯ ใหแ้ก่

ประชาชนไดรั้บบริการอยา่งทั�วถึง ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

       - พฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ� าเพื�อการเกษตรและอุปโภค บริโภคและมีภาชนะเก็บกกันํ� าใหม้ี

คุณภาพและเพียงพอและไดม้าตรฐาน 

3.4.2 การดําเนินงานด้านพฒันาคนและสังคม  

                   - จดักิจกรรมดา้นสงัคมและสวสัดิการต่าง ๆ แก่เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาสทาง 

สงัคม เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ประชาชนดียิ�งขึ�น 

                   - ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางดา้นกีฬาและนนัทนาการ เช่น จดักีฬาตาํบล  

สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา เป็นตน้ เพื�อพฒันาทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
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- ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นศาสนาและวฒันธรรมจารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ใหเ้ป็นที�ยดึเหนี�ยวจิตใจของประชาชนคงอยูสื่บไป 

 �.�.� การดําเนินงานด้านการเมอืงการบริหาร 

                     - พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์รใหม้ปีระสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที� สามารถ 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                    - ปรับปรุงระบบการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหเ้ป็นไปดว้ยความถกูตอ้งรวดเร็ว โปร่งใส 

 และเป็นธรรมเป็นที�ยอมรับของประชาชน 

                    - จดัหาเครื�องมือ เครื�องใชเ้พื�อเสริมศกัยภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนมากยิ�งขึ�น 

                    - ปรับปรุงพฒันาและเพิ�มประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สามารถมีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเพิ�มมากขึ�น 

 �.�.� การดําเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

       - ปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มภายในหมู่บา้น/ตาํบล มีความร่มรื�น สวยงาม เช่น ปลกู

ตน้ไมส้องขา้งถนน ฯลฯ 

      - สร้างจิตสาํนึกในการดูแล ป้องกนั และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที� 4 

ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพฒันา 

 

  

�.  วสัิยทัศน์ 

สงัคมแห่งการพฒันาคุณภาพชีวิต  ฟื� นฟวูฒันธรรม  เลิศล ํ�ากีฬา  ใส่ใจพฒันาสาธารณูปโภค 
  

�.  พนัธกจิ 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพฒันาศกัยภาพของคนใหม้ีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 

2. พฒันาสาธารณูปโภค 

3. ส่งเสริมดา้นกีฬา 

4. ส่งเสริม อนุรักษ ์พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

5. พฒันาการคมนาคมขนส่ง 
 

�.   จุดมุ่งหมายเพื�อการพฒันา 

1. พฒันาโครงสร้างพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหม้ีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมดา้นกีฬา 

3. ส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

4. ส่งเสริมการศึกษา 

5. พฒันาคมนาคมขนส่งภายในหมู่บา้น ชุมชน 

6. ส่งเสริมเด็กเยาวชนใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
 

�.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง � ปี 

      �.� ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

�.�.�  ปรับปรุง  พฒันา  เสน้ทางคมนาคมใหส้ะดวก  ปลอดภยัในการสญัจร 

�.�.�  ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 

�.�.�  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าชุมชน 

4.1.4  พฒันาระบบสาธารณูปโภคดา้นอื�นๆ 
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     �.�  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 

�.�.�  ส่งเสริมเกษตรกรใหป้ระกอบอาชีพตามหลกัทฤษฎีใหม่และพฒันาระบบทาง 

    การเกษตรตามแนวทางของรัฐบาลและจงัหวดั อาํเภอ และ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

     �.� ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวฒันธรรมและประเพณ ี

�.�.� สนบัสนุน  ส่งเสริม ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีของชุมชนทอ้งถิ�น 

     �.�  ยุทธศาสตร์ ด้านพฒันาคุณภาพชีวติ 

�.�.�  ส่งเสริมใหทุ้กคนมีคุณภาพชีวิตที�ดี  

�.�.�  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น 

ชีวิตประจาํวนั 

     �.�  ยุทธศาสตร์ด้านกฬีาและสาธารณสุข 

�.�.�  ส่งเสริมรณรงคก์ารออกกาํลงักายใหแ้ก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั 

�.�.�  เสริมสร้างพฤติกรรมเพื�อสุขภาพใหป้ระชาชนทุกเพศทุกวยั  เพื�อสุขภาพจิตและ 

สุขภาพกายที�ดี 

     �.� ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที�ยว 

�.�.� ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที�ยวในภาพรวมของจงัหวดั อาํเภอ 

    �.� ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

�.�.�  อนุรักษฟื์� นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

�.�.�  พฒันาระบบบริหารจดัการขยะอยา่งเป็นระบบ 

    �.� ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจดัการ 

�.�.�  สร้างกระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิ�นของชุมชน 

�.�.�  นาํระบบสารสนเทศมาปรับปรุงใชใ้นการบริหารราชการ 

�.�.�  พฒันาบุคลากรทอ้งถิ�นใหม้ีความรู้ความสามารถในการทาํงานอยูเ่สมอ 

�.�.�  พฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 

    �.� ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

 �.�.�   ส่งเสริมสนบัสนุนระบบการศกึษาทุกระดบัอยา่งต่อเนื�อง 

�.  ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 

 �.�  ศนูยก์ลางการท่องเที�ยวทางทะเลเชิงอนุรักษแ์ละสุขภาพ 

 �.� แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที�ย ั�งยนื 

 �.�.  คุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

 



26 

 

�.  ยุทธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ 

 �.�  พฒันาเป็นเมืองการศกึษา 

 �.�  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

 �.�  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

7.  นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ�น   

�.�  เสริมสร้างความเขา้ใจและศรัทธา  องคก์ร ภาครัฐ เอกชน ตลอดถึงประชาชนต่อ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพหลา 

�.� สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการจดัการบริหารอยา่งโปร่งใส  โดยยดึ 

แนวทางในระบบประชาธิปไตย 

�.� สร้างความสมานฉนัทใ์นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในจงัหวดั 

�.� จดัหาสถานที� ที�ทิ�งขยะและจดัเก็บขยะตลอดถึงการดาํเนินการขยะอยา่งเป็นระบบ 

�.� ส่งเสริมการพฒันาแหล่งนํ� า  สาํหรับสร้างประปาหมู่บา้นเพื�อใชอุ้ปโภค-บริโภคโดย 

ปรับปรุงแหล่งนํ� าที�มีอยู ่ รวมทั�งจดัหาแหล่งนํ� าใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที� � 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัติ  
 

6.1 องค์กรรับผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถิ�น  พ.ศ.����  กาํหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ�น  ซึ� งคณะ

กรรมการฯอาจแต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานขึ�นช่วยในการติดตามและประเมินผลไดต้าม

ความเหมาะสม  ซึ�งควรแสดงไวใ้นเอกสารแผนพฒันาเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานที�ชดัเจนและ

ต่อเนื�อง 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลเพหลา  ประกอบด้วย 

�.  นายอาคม  ชูมณี   ตาํแหน่ง  ประธานสภา อบต. ประธานกรรมการ 

2.  นางหนูเจียม  แกว้เพง็   ตาํแหน่ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที� � กรรมการ 

�.  นางสมนึก  หวั�นเจี�ยก   ตาํแหน่ง  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

�.  นางมลิวลัย ์ เพียรมนกุล  ตาํแหน่ง  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 

�.  นายสงวน  จรฤทธิ�    ตาํแหน่ง  ตวัแทนประชาคม  หมู่ที� � กรรมการ 

6.  นายนิตย ์ ทิพยสุ์ราษฏร์  ตาํแหน่ง  ตวัแทนประชาคม  หมู่ที� � กรรมการ 

�.  นายธีระศกัดิ�   สายป่าน  ตาํแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� �  กรรมการ 

�. นางละมยั  ใจเกลี�ยง                                ตาํแหน่ง  ผูใ้หญ่บา้น หมู่ที� 6  กรรมการ 

�.  นางสาวณัฐณฤญช ์ ภูธนกิจวรางค ์ ตาํแหน่ง  ตวัแทนหน่วยราชการ  กรรมการ 

��. นายสนิท  จุรักษ ์   ตาํแหน่ง  ตวัแทนหน่วยราชการ  กรรมการ 

��. นางทิพยสุ์ชล  บุญช่วย  ตาํแหน่ง  เลขานุการสภา อบต.  กรรมการ   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ�น  มีอาํนาจหนา้ที�  ดงันี�   

     �. กาํหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

     �.  ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

     �.  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ�งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหาร

ทอ้งถิ�น  เพื�อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอต่อสภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบโดยทั�วกนัอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง 

ภายในเดือนของทุกปี ทั�งนี� ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 

     �.  แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงาน   เพื�อช่วยปฏิบติังานตามที�เห็นสมควร   
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การตดิตามและประเมนิผล 

1. ติดตามและตรวจสอบว่าไดม้ีการนาํแผนพฒันาไปใชป้ระโยชน์  จดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ 

รายจ่ายประจาํปีหรือไม่โดยตรวจสอบกบัขอ้บญัญติัและแผนปฏิบติัประจาํปี 

   �. ติดตามและตรวจสอบว่าโครงการ/กิจกรรมที�ดาํเนินการเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบขอ้บงัคบั 

ของทางราชการหรือไม่  โดยตรวจสอบจากระเบียบกฎหมายที�ใชบ้งัคบักบัทอ้งถิ�น 

   �. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที�ดาํเนินการเสร็จสิ�นแลว้เป็นไปตามระยะเวลาที�กาํหนดหรือไม่ม ี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากนอ้ยแค่ไหนรวมถึงความพงึพอใจของประชาชน  ไดรั้บผลประโยชน์และ

ผลกระทบจากโครงการ 

 �. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการนาํแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัต่อหน่วยงาน/องคก์ร 

ที�เกี�ยวขอ้ง 

�.�  วธิีการตดิตามผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบตั ิ

       �.การกาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบองคก์รหลกัคือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลซึ�งอาจจะ

แต่งตั�งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพื�อช่วยปฏิบติังาน 

      �.วิธีการประเมินผลระดบัความสาํเร็จ  และลม้เหลวของแผนงาน/โครงการมี � ระดบั คือ  

�)  ผลผลิต  เป็นผลที�เกิดขึ�นจริงจากการดาํเนินการแผนงาน/โครงการ  โดยพจิารณาในเรื�อง  

เวลาค่าใชจ่้าย  คุณภาพ  และความพึงพอใจของประชาชน 

�)  ผลลพัธ ์ เป็นการวดัระดบัความสาํเร็จและความลม้เหลวของผลลพัธข์องแผนงาน/โครงการ  

โดยพิจารณาถึงประโยชน์ที�เกิดแก่กลุ่มเป้าหมาย ว่าตรงกลุม่เป้าหมายหรือไม่ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรมหรือไม่ 

�)  ผลลพัธสุ์ดทา้ย  เป็นการประเมินว่าผลของแผนงาน/โครงการ  ควรบรรลุผลลพัธสุ์ดทา้ย  ซึ�ง

จะก่อใหเ้กิดประโยชน์จากส่วนรวม 

�.�  การกาํหนดเวลาในการตดิตามและประเมนิผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกาํหนดหว้งระยะเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ  โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยกาํหนดหว้งระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ยโครงการละ � ครั� ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยา่งนอ้ยปีละ 

� ครั� ง  แลว้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ�งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ�น  

เพื�อใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ�นนาํเสนอต่อสภาทอ้งถิ�น  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น  และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทั�วกนั  อยา่งนอ้ยปีละ � ครั� งภายในเดือน

ธนัวาคม  ของทุกปี 
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