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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและ
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สภาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้มีการติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
 
1.ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานและสมาชิกสภาฯ  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็น
การติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมือง 
2. รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  3. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  4. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท า
ให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
บุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้า สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้
ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพ
ผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เ พื ่อ เป ็นข้อมูลส าหรับ เร ่งร ัด  ปร ับปร ุง  แก้ไข ข้อบกพร่องของการด า เน ินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/    
กองทุกระดับของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
เทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของ การ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
ก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ
ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ
อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุปร ะสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิม
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ 
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า   
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
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เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมือง

ปรกฟ้า 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า 

สภาเทศบาล
เมืองปรกฟ้า รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมือง

ปรกฟ้า 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  
แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) 
เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองปรกฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก
เป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองปรกฟ้าแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
 

   

 
 

1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
     1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้ 
          1.ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค  
        ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
                               1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
                               2) พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร 
                               3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 
                               4) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ 
          วัตถุประสงค์  
                               1) เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
                               2) เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                               3) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาไว้ใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

 4) เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ 
   เป้าหมาย  
                              1) ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 
                               2) มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                               3) ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
 4) ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ 

 

         กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว เทศบาลเมืองปรกฟ้า  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
-พัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้มีมาตรฐานมากข้ึน 

2) พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพ่ือใช้ในด้านการเกษตร 
-พัฒนาแหล่งน้ าการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก  
หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ า 

3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 
-พัฒนา และปรับปรุง ระบบประปา ให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ 
ต้องการของชุมชน 

 

ส่วนที่ 2 กำรตดิตำมและประเมินผล 
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4) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ 
-พัฒนาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2.ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิตให้มีคุณภำพและพัฒนำสังคมให้น่ำอยู่ 
                      ภารกิจหลัก :การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
                               1)  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                               2)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                               3)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 4)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
                     วัตถุประสงค์ 
                              1)  เพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                               2)  เพ่ือส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                              3)  เพ่ือส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 4)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
                     เป้าหมาย  
                               1)  เด็กและเยาวชนมีการศึกษาท่ีดี  
                               2)  ประชาชนมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง 
                               3)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

4)  กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากข้ึน 
                     กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                              1)  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                               2)  ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
                               3)  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
  4)  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง   
  3. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
                      ภารกิจ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                               1)  ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

          2)  ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                               3)  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                     วัตถุประสงค์  
                              1)  เพ่ือส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

          2)  เพ่ือส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                               3)  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                     เป้าหมาย  
                              1)  บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น                             

          2)  ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล 
                               3)  มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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                     กลยุทธ์ในการจัดการหลักธรรมาภิบาล 
                              1)   ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                             

2) ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  4.ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
                  ภารกิจ : การการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียและสภาวะอ่ืนๆให้ประสิทธิภาพ 
                 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
                  เป้าหมาย 

1) เพ่ือให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 

                                 2)  เพ่ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
   3)  เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีปะสิทธิภาพ 
                  กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                               1)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(1) ก าหนดเขตพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม 
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูก
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุกระดับ
โดยเริ่มจากครอบครัว 
(3) สนับสนุนให้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า
ไม้ และทรัพยากรทางธรรมชาติ 
(4) สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการก าจัดขยะมูลฝอย 

  5. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
    ภารกิจ : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                           

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้ง 
      ประเทศชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                          

2) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด
และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง 

                  เป้าหมาย  
1) ประชาชนมีจิตส านึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติ

ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม                          
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2) ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดและ
ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง 

                 กลยุทธ์และแนวทางในการการป้องกันปราบปรามและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                               1)  เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม 
                                 2)  ส่งเสริมให้จริยธรรม ป้องกันการกลับมาเสพติดซ้ า 

3) ส่งเสริมให้ผู้น าเอาจริงจังสอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือ
ให้โอกาสถ้าไม่เชื่อฟังให้ด าเนินการขั้นเด็ดขาด 

                                4)  ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด 
                                5)  จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
                                6)  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

 
47 23,308,400 48 20,957,900 30 13,097,100 29 14,079,100 

 
73 

 
33,039,100 

 
227 

 
104,481,600 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตให้มคีุณภาพและ
พัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

46 18,500,000 49 14,080,000 49 14,190,000 41 13,810,000 
 

34 
 

11,993,000 
 

219 
 

72,573,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

71 3,036,100 85 3,507,400 19 5,957,060 18 4,718,000 
 

16 
 

4,118,000 
 

209 
 

21,336,560 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

4 290,000 4 290,000 4 260,000 4 260,000 

 
 

4 

 
 

260,000 

 
 

20 

 

 
1,360,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

15 1,575,000 15 1,670,000 15 1,670,000 6 1,430,000 
 
4 

 
1,230,000 

 
55 

 
7,575,000 

 

รวม 
 

183 46,709,500 201 40,505,300 117 35,174,160 98 
 

34,297,100 
 

131 
 

50,640,100 
 

730 
 

207,326,160 

   ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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 1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 
- - 8 6,418,900 

 
- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 
 

6,418,900 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

- - - - 2 689,000 2 689,000 2 689,000 6 2,067,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - 2 540,000 1 4,850,000 - - - - 3 5,390,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

 

รวม 
 

- - 10 
 

6,958,900 
 

3 5,539,000 2 689,000 2 689,000 17 13,875,900 

   ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 
- - 

 
- - 

 
28 5,968,600 

 
- - 

 
- - 

 
28 5,968,600 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

- - - - 2 160,600 
 
- - 

 
- - 2 160,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - 
 
- - 3 100,000 

 
4 280,000 

 
4 280,000 11 660,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

 

รวม 
 

- - 
 

- - 33 6,229,200 
 

4 280,000 
 

4 280,000 41 6,789,200 

   ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564
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1.2.4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
27 10,395,300 

 
- - 

 
27 10,395,300 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

- - - - 

 
- - 14 2,370,000 

 
13 
 

775,000 27 3,145,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - 
 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - - - - - 8 40,000 - - 8 40,000 

 

รวม 
 

- - 
 

- - - - 
 

49 12,805,300 
 

13 775,000 62 13,580,300 

   ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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1.2.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
4 1,942,852 

 
22 10,303,776 

 
26 12,246,628 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

- - - - 

 
- - 1 208,000 

 
13 
 

   665,000 14 873,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - 
 
- - 

 
- - 

 
- - 

 
5   4,491,300 

 
5     4,491,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - - - - - - - 9 45,000 9 45,000 

 

รวม 
 

- - 
 

- - - - 
 

5 2,150,852 
 

49 15,505,076 54 17,655,928 

   ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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1.2.6 สรุปจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 1-4 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 ปี2565 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบ  
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
 ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค 

 
47 23,308,400 

 
56 27,376,800 

 
58 19,065,700 

 
60   26,417,252 

 
95 43,342,876 

 
316 139,511,028 

ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู ่

46 18,500,000 49 14,080,000 
 

53 15,039,600 58 17,077,000 
 

62 
 

   14,122,000 268 78,818,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

71 3,036,100 
 

87 4,047,400 
 

23 10,907,060 
 

24      4,998,000 
 

25   8,889,300 
 

230     31,877,860 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม          

4 290,000 4 290,000 4 260,000 4 260,000 4 260,000 20 1,360,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

15 1,575,000 15 1,670,000 15 1,670,000 14 1,470,000 13 1,275,000 72 7,660,000 

 

รวม 
 

183 46,709,500 211 47,464,200 153 46,942,360 160 50,222,252 199 67,889,176 906 259,227,488 

ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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1.3 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหตุ 

คงเหลือ 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

1 ก่อสร้างทางน้ าเข้า-ทางน้ าออก
สระเก็บน้ าสาธารณะ บริเวณ
สระหลวง ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5 

0.00 91,600.00 0.00 91,600.00 0.00 0.00 

         
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายเขาวังแก้ว    
ซอย 5 ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 

696,000.00 0.00 0.00 497,000.00 0.00 199,000.00 

  
 

      
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายเนินทุ่ง ซอย 4 
ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 

699,000.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 204,000.00 

 

        
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบ้านนายสมัย 
หอมคง ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4 

698,500.00 0.00 0.00 505,000.00 0.00 193,500.00 

  
 

      
5 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านนายสายัญ 
ชุมนอก ชุมชนที่ 9  หมู่ที่ 9 

698,500.00 0.00 0.00 522,000.00 0.00 176,500.00 

 
 

   
6 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ้านแปลง ซอย
4 ชุมชนที่ 11หมู่ที่ 11 

694,000.00 0.00 0.00 469,000.00 0.00 225,000.00 

 
 

      
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบ้านหมอริ้ว 
ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 

695,000.00 0.00 0.00 0.00 476,800.00 218,200.00 

 

       
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม 

โอน
ลด 

ผูกพัน เบิกจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 
คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายแยกคอกม้า ช่วงที่ 
2 ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8 

493,000.00 0.00 0.00 0.00 464,700.00 28,300.00 

     
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายสายบ้านนาง
สนิทฐา แสงเดช  ชุมชนที่ 14 
หมู่ที่ 14 

493,000.00 0.00 0.00 0.00 464,700.00 28,300.00 

     
10 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   
สายบ้านนายอดุม ลิขติขจรกิจ 
ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 

698,000.00 0.00 0.00 688,000.00 0.00 10,000.00 

        
11 
 

 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง    
สายสระหลวง-โปร่งหิน ช่วงที่2
ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5 

360,000.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 0.00 

        
12 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ถนนสายหนองผักตบ ชุมชนที่ 9 
หมู่ที่ 9 

0.00 152,900.00 0.00 152,900.00 0.00 0.00 

        
13 โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
โปร่งหิน ซอย 2 ชุมชนที่ 5  
หมู่ที่ 5 

77,800.00 0.00 0.00 0.00 77,800.00 0.00 

        
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ถนนสายบ้านนาย
สุทธิ-บ้านนายนาค ช่วงสุดท้าย 
ชุมชนที่ 13 หมู่ที่ 13 

0.00 103,700.00 0.00 0.00 103,700 0 

√ 
        

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 



18 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม 

โอน
ลด 

ผูกพัน เบิกจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 
คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

15 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าชมรมคน
รักเห็ด ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 

0.00 87,700.00 0.00 87,000.00 0.00 0.00 

     
16 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า 

ค.ส.ล.บริเวณถนนสาย 3245 -
หนองยางบน ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4    

0.00 96,900.00 0.00 96,900.00 0.00 0.00 

     
17 
 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ถนนสายบ้านนายส ารวย 
สุขวงศ์  ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 

0.00 103,600.00 0.00 130,600.00 0.00 0.00 

        
18 
 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ า   
ค.ส.ล. ถนนสายหลังบ้านลุงเงาะ 
ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 

0.00 129,000.00 0.00 129,000.00 0.00 0.00 

        
19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น

ถนนลาดยางท่ีช ารุดเสยีหาย
บริเวณถนนสาย 3245 –  
หนองยางบน 

0.00 59,500.00 0.00 59,500.00 0.00 0.00 

        
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้น

ถนนลาดยางบนหลังท่อ ค.ส.ล.ท่ี
ช ารุด บริเวณถนนสาย 3245-
หนองยางบน 

0.00 111,600.00 0.00 111,600.00 0.00 0.00 

        
21 โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.

ถนนบ้านนางวรรณดี เสง่ียม 
ชุมชนที่ 12 หมู่ที่  12 

0.00 81,800.00 0.00 81,800.00 0.00 0.00 

        
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



19 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม 

โอน
ลด 

ผูกพัน เบิกจ่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หมำยเหตุ 
คงเหลือ 

ด ำเนินกำ
รเสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

22 โครงการวางท่อลอดเหลีย่ม     
ค.ส.ล. (Box CULVERT) บริเวณ
ถนนสายบ้านนายสมยั หอมคง 
ชุมชนที่ 4 หมู่ที่ 4 

0.00 269,000.00 0.00 269,000.00 0.00 0.00 

     
23 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางที่

ช ารุด(บริเวณบ่อหิน) ชุมชนที่ 5 
หมู่ที่ 5 

0.00 25,500.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 

     
24 โครงการติดตั้งถังกรองทราย 

บริเวณระบบประปาฝายบ้าน
ใหม่ ชุมชนที่ 10 หมู่ที่ 10 

0.00 66,956.00 0.00 0.00 66,956.00 0.00 

        
25 อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิาค

สาขาพนัสนิคม โครงการวางท่อ
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา
บริเวณถนนสายหน้าตลาด   
ปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 

0.00 1,489,952.00 0.00 0.00 1,489,952.00 0.00 

        
26 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า และตา

ข่ายไนล่อนถัก บรเิวณสนามฟุต
ซอลหน้าส านักงานเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 

0.00 208,00.00 0.00 208,00.00 0.00 0.00 

        
27 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

บ้านเขาวังแก้ว 
0.00 82,000.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 

        
28 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเนินทุ่ง 
0.00 222,000.00 0.00 0.00 222,000.00 0.00 

        
  

รวม 28  โครงกำร 
 

6,302,800 
 

3,290,108 
 

0 

 

4,097,400 
 

4,303,608 
 

66,600         
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



20 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหตุ 

คงเหลือ 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@
ปรกฟ้า" 

0.00 250,000.00 34,000.00 0.00 215,818.00 182.00 

     
2 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน 100,000 0.00 30,000.00 0.00 67,360.00 2,640.00 

     
3 
 

 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 9 แห่ง 

901,600.00 0.00 0.00 0.00 624,500.00 277,040.00 

        
4 
 

 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  ค่า
จัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 9 แห่ง 

466,480.00 0.00 0.00 0.00 438,220.00 28,260.00 

        
5 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟ้า โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็กประถมศึกษา 
จ านวน  9  แห่ง 

4,704,000.00 0.00 245,000.00 0.00 4,167,540.00 291,460.00 

        
6 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้าและคมุก าเนิดสัตว์
เชิงรุกแบบบูรณาการ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ฯลฯ 

260,000.00 0.00 0.00 0.00 23,739.00 29,261.00 
 

        
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



21 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำยเหตุ 

คงเหลือ 
ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

7 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรแก่เยาวชน 

60,000.00 0.00 0.00 0.00 53,963.000 6,037.00 

     
8 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหะน าโรคเชิงรุกแบบบูรณา
การ 

130,000.00 0.00 0.00 0.00 127,048.00 2,952.00 

     
9 

 
อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุร ี

130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 

     
10 โครงการแข่งขันกีฬา 250,000.00 0.00 170,000.00 0.00 79,595.00 405.00 

        
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการเด็กและเยาวชน 
120,000.00 0.00 56,000.00 0.00 63,688.00 312.00 

        
12 โครงการงานประเพณีลอย

กระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 
หมู่ที่ 3 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 108,135.00 11,765.00 

        
13 โครงการประเพณีบุญกลางบ้าน

และแห่แมศ่รผีีกระด้ง ชุมชนที่ 
10 หมู่ที่ 10 

80,000.00 0.00 74,000.00 0.00 5,400.00 600.00 

        
14 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและตา

ข่ายไนล่อนถัก บรเิวณสนามกีฬา 
หน้าส านักงานเทศบาลเมือง 
ปรกฟ้า 

0.00 208,000.00 0.00 208,000.00 0.00 0.00 

        
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 



22 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหตุ คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

15 อุดหนุนอ าเภอเกาะจันทร์ 
โครงการจดังานรัฐพิธีเพื่อถวาย
เป็นราชสักการะและเฉลิมพระ
เกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย ์

400,000.00 0.00 152,900.00 0.00 120,000.00 127,100.00 

     
16 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน จ านวน 6 ตัว 
0.00 194,400.00 0.00 194,400.00 0.00 0.00 

     
17 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกดเีซล 

ขนาด 1 ตัน 
0.00 715,000.00 0.00 715,000.00 0.00 0.00 

        
18 
 

 

โครงการปรับปรุงห้องน้ าชาย-
หญิง ช้ันบนและล่าง บรเิวณ
ส านักงานทม.ปรกฟ้า 

0.00 33,900.00 0.00 33,900.00 0.00 0.00 

        
19 โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอด

รถเป็นส านักงาน บรเิวณหลัง
สนง.ทม.ปรกฟ้า 

0.00 3,196,000.00 0.00 3,196,000.00 0.00 0.00 

        
20 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า

ชาย-หญิง บริเวณด้านหลัง
ส านักงานทม.ปรกฟ้า 

0.00 352,000.00 0.00 352,000.00 0.00 0.00 

        
  

รวม  20  โครงกำร 
 

7,722,080 
 

4,949,300 
 

761,900 
 

4,699,300 
 

6,432,166 
 

778,014      
 

  

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหตุ คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

1 ชุดปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 
จ านวน 2 ชุดๆละ 18,200 

0.00 36,400.00 0.00 0.00 36,380.00 20.00 
     

2 ชุดปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP 
จ านวน 2 ชุดๆละ 28,500 

0.00 57,000.00 0.00 0.00 56,710.00 290.00 
     

3 ชุดปี๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 
จ านวน 4 ชุดๆละ 20,000 บาท 

0.00 80,000.00 0.00 0.00 72,760.00 7,240.00 

      
4 ปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 

จ านวน 3 ชุดๆละ 18,200 บาท 
0.00 54,600.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 

      
5 ปั้มน้ าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP 

จ านวน 2 ชุดๆละ 12,900 
0.00 25,800.00 0.00 0.00 0.00 25,800.00 

      
6 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 

จ านวน 2 คันๆละ 44,400 บาท 
0.00 88,800.00 0.00 0.00 83,200.00 5,600.00 

      
7 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 600,000.00 400,000.00 84,000.00 0.00 915,396.10 603.90 

 
     

8 โครงการฝึกอบรมการจัดท า
รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
0.00 

 
10,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
8,157.00 

 
1,843.00 

      

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหตุ คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

9 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนและการจดัประชุม
ประชาคมเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเตมิ แก้ไข และเปลีย่นแปลง 

 
10,000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
2,650.00 

 
7,350.00 

     
10 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 800,000.00 0.00 160,000.00 0.00 635,775.00 4,225.00  

    
11 โครงการรักษ์สุขภาพเทศบาล

เมืองปรกฟ้า 
15,500.00 0.00 0.00 0.00 14,092.00 908.00 

       
  

รวม  11  โครงกำร 
 

1,425,500 
 

752,600 
 

244,000 
 

54,600.00 
 

1,825,120.10 
 

53,879.90      
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหตุ คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

1 โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 138,374.00 11,626.00 

     
  

รวม  1  โครงกำร 
 

150,000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

138,374.00 
 

11,626.00      
  

√ 

√ 

√ 

√ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ล ำดับ โครงกำร 
งบประมำณ

อนุมัติ 
โอนเพ่ิม โอนลด ผูกพัน เบิกจ่ำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
หมำย
เหตุ คงเหลือ 

ด ำเนินกำร
เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

1 อุดหนุนโรงเรียนภายในเขต
เทศบาล จ านวน 8 แห่ง 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมต้านยาเสพตดิ 

40,000.00 0.00 35,000.00 0.00 4,960.00 40.00 

     
2 อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการ

เพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิจังหวัดชลบรุ ี

80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

     
  

รวม  2  โครงกำร 
 

120,000 
0  

35,000 
 

0 
 

84,960.00 
 

40      
 

ที่มาของข้อมูล :  จากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 

√ 

√ 
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1.4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

โครงกำรที่บรรจุใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(เฉพำะปี 2564) 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก
โครงกำร 

 
รวม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

 
60 

 
11 

 
17 

 
- 

 
- 

 
28 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีคุณภาพและพัฒนา
สังคมให้น่าอยู่ 

 
58 

 
14 

 
6 

 
- 

 
- 

 
20 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
24 

 
10 

 
1 

 
- 

 
- 

 
11 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 
4 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 
15 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 

รวม 
 

161 
 

38 
 

24 
 

- 
 

- 
 

62 
 

ที่มาของข้อมูล   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 รวม

โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (เฉพำะปี 2564) โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

ยกเลิกโครงกำร รวม

17

10 0 0

28

58

14

6
0 0

20 24

10

1 0 0

11
4 1 0 0 0 1

15

2 0 0 0 2

161

38

24

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

0 0

6260 
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 1.5 สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

 

งบประมำณตำม
แผนพัฒนำ 

 

 

เบิกจ่ำย 
 

ก่อหนี้ผูกพัน 
 

คงเหลือ 
 

รวม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 

 
26,417,252 

 
4,303,608 

 
4,097,400 

 
- 

 
8,401,008 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้
น่าอยู่ 

 
17,077,000 

 
6,432,166 

 
4,699,300 

 
- 

 
11,131,466 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
4,998,000 

 
1,825,120.10 

 
54,600 

 

 
- 

 
1,879,720.10 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม 

 
260,000 

 
138,374 

 
- 

 
- 

 
138,374 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 
1,475,000 

 
84,960 

 

 
- 

 
- 

 
84,960 

 

รวม 
 

50,227,252 
 

12,784,228.10 
 

8,851,300 
 

 

- 
 

 

21,635,528.10 
 

 
ที่มาของข้อมูล : กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 5 รวม

สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

งบประมำณตำมแผนพัฒนำ เบิกจ่ำย ก่อหนี้ผูกพัน ยังไม่ด ำเนินกำร รวม

0 0 0 0 0 0

50,227,252

00 
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     1.6 ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  

      1.ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1-4 
จากการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้าน าไปสู่การปฏิบัติ หากดูสัดส่วนของ
การน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 38.50 ส าหรับข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี
ต่อไป ควรมีการน าโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อ
พิจารณารายยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ควรจะมีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรมให้มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีอยู่ 
      2.จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่ามีโครงการ
จ านวนมากที่น าไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายอยู่ ระหว่างการลงนามสัญญา สาเหตุ
เนื่องจากรายได้เข้ามาช้า ท าให้การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและประเมินผลได้
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 
    3.การจัดท าโครงการควรค านึงถึงโครงการที่เป็นภาพรวม ระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย และควรเป็นโครงการที่มีผู้
ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
    4.การด าเนินงานในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ควรท าให้ประชาชนเดือดร้อนควรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ มีการออกแบบให้ค านึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกร่วม เช่น ถนน ควรให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบได้ส ารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าด าเนินการก่อสร้าง 
    5.ปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีมากแต่งบประมาณมีน้อยจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
    6.ข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
    7.พ้ืนที่เทศบาลเมืองปรกฟ้ามี 182.06 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่กว้างและถนนส่วนใหญ่           
เป็นถนนลูกรัง 
    8.เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้โครงการต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
ไม่ไดด้ าเนินการ 

  แนวทำงแก้ไข 
 

     1.ควรมีการจัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีให้มากยิ่งขึ้น 
     2.ควรมีการออกส ารวจพ้ืนที่ก่อนมีการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละ         
โครงการ 
    3. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะ
ด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   
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    4. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2564 นอกจากเสนอสภา

เทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผล
การด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้
ดีต่อไป 

    5. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
    6. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จาก 
การได้ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม 

 
2.แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

   2.1  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  การติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

 

 2.2   กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
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     2) เครื่องมือ  
     3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
 

 2.3   กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

   2.3.1 .ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
     1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า   
     2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  2.3.2.ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
  2.3.3 .ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
เมืองปรกฟ้า มาปฏิบัติงาน 
  2.3.4.ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  2.3.5.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  2.3.6 .ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
   ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพราะว่ามีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม  

   
  2.4.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
   1.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น  เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและ           การ
วัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงบ้านสัตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 (จะใช้การทดสอบและการวัด
อย่างไร)  เป็นต้น 
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   2.การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
    3. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า  ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
   4. การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
   5. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 

   2.5   แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล    
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
 

1.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 

1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 
 

2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 20 
 

3.  ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 60 60 
 

     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 
 

     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) (10) 
 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
 

     3.5  กลยุทธ ์ (5) (5) 
 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) (5) 
 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (5) 
 

     3.8  แผนงาน (5) (5) 
 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 
 

 
รวมคะแนน 

 
100 

 
100 

 
 
 

 

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
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 แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผล          
ยุทธศำสตร์ของเทศบำลเมืองปรกฟ้ำ 

 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
ฯลฯ 
 

20 
(3) 

20 
(3) 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 
 

(2) (2) 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  
 

(2) (2) 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) (2) 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 

(2) (2) 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
 

(2) (2) 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) (3) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
2.กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์
และศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

20 
(5) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (3) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  (3) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (3) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (3) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3) (3) 

3.ยุทธศำสตร์
3.1 
ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

60 
(10) 

3.2 ยุทธศาสตร์
ของอปท.ใน
เขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (10) 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(5) (5) 

3.6เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) (5) 

3.8 แผนงาน 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

(5) (5) 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5) (5) 

 

รวมคะแนน 
 

100 
 

100 
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 แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ          
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1-4  ของเทศบำลเมืองปรกฟ้ำ 

 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได ้
 

1.  กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพิจำรณำ 10 10 
 

2.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 10 
 

3.  กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 10 
 

4.  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพิจำรณำ 10 10 
 

5.  โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 58 
 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5) 
 

     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (5) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (5) 
 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) (5) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (5) 
 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (3) 
 

     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ 

(5) (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
 

 

รวมคะแนน 
 

100 
 

98 
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 แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับท่ี 1-4 ของเทศบำลเมืองปรกฟ้ำ 

ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. กำรสรุป
สถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

2. กำร
ประเมินผล
กำรน ำ
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

10 10 

3. กำร
ประเมินผล
กำรน ำ
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4. แผนงำน
และ
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10 10 
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ประเด็น 
กำรพิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 
4.0 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5) (3) 

 
 



41 
 

 
ประเด็น 

กำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

 

  

(5) (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

 
 

 

รวมคะแนน 
 

 

100 98 

 
 
 1.2.ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

1.ด้ำนกำยภำพ 
   1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

   เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า  เลขที่ 999  หมู่ที่ 7 
ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอ าเภอเกาะจันทร์ ประมาณ  8 กิโลเมตร   เทศบาล
เมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113 ,790  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลต่างๆ คือ 

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ต าบลหนองไม้แก่น อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต ้        ติดต่อกับ  ต าบลวัดสุวรรณ  อ าเภอบ่อทอง   จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ต าบลท่าบุญมี  อ าเภอเกาะจันทร์    จังหวัดชลบุรี 
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1.2.ลักษณะภูมิประเทศ  

   เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินลูกคลื่นและพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าการเกษตร  
เช่น มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง  ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มี ล าคลองไหลผ่าน 1 สาย คือ คลอง
หลวง มีอ่างเก็บน้ าอยู่ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ าบ้านสระตาพรหม ตั้งอยู่ที่ชุมชนที่ 3 และอ่างเก็บน้ าคลองหลวง
รัชชโลธร ครอบคลุมพ้ืนที่ของชุมชนที่ 1 บ้านคลอง ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด และชุมชนที่ 8 บ้านหนองแฟบ 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น 

   1.4 ลักษณะของดิน 
ดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีฝายกั้นน้ าจ านวน  4  แห่ง  คือ 
แห่งที่  1  ฝายห้วยบวบชุมชนที่ 2  บ้านหนองชุมเห็ด 
แห่งที่  2  ฝาย มข.27 ชุมชนที่ 2  บ้านหนองชุมเห็ด 
แห่งที่  3  ฝายห้วยเสือแพะชุมชนที่ 6  บ้านทับบริบูรณ์ 
แห่งที่  4  ฝายชุมชนที่ 9  บ้านหนองยายหมาด 
คลอง,ล าธาร,ห้วย  จ านวน  6  แห่ง  ได้แก่  
     1. หว้ยเสือแพะ 2. ห้วยดักเป็ด 
  3. ห้วยบวบ 4. ห้วยโค้ง 
  5. ห้วยแปดวา 6. ห้วยปอ 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  จะเป็นป่าไม้ทางการเกษตร เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นยาง  ต้นมะม่วง   ต้น
ขนุน  

 
  2.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

  2.1เทศบาลเมืองปรกฟ้า แบ่งเป็น   14   ชุมชน    แยกเป็น 
ชุมชนที่ 1   ชุมชนบ้านคลอง            ชุมชนที่ 2 ชุมชนบ้านหนองชุมเห็ด 
ชุมชนที่ 3   ชุมชนบ้านสระตาพรหม     ชุมชนที่ 4  ชุมชนบ้านเจ็ดเนิน 
ชุมชนที่ 5   ชุมชนบ้านโปร่งหิน            ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านทับบริบูรณ์ 

  ชุมชนที่ 7   ชุมชนบ้านปรกฟ้า  ชุมชนที่ 8  ชุมชนบ้านหนองแฟบ 
ชุมชนที่ 9   ชุมชนบ้านหนองยายหมาด   ชุมชนที่10 ชุมชนบ้านหนองมะนาว 

   ชุมชนที่ 11  ชุมชนบ้านแปลง  ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านเขาวังแก้ว 
ชุมชนที่ 13  ชุมชนบ้านเนินตะแบก       ชุมชนที่ 14 ชุมชนบ้านโค้งประดู่ 
2.2 การเลือกตั้ง   การแบ่งเขตการเลือกตั้ง  แบ่งเป็น 3 เขต ดังนี้ 
เขตท่ี 1  หมู่ที่ 3,4,9,11  
เขตท่ี 2 หมู่ที่ 2,6,7,12,13    
เขตท่ี 3 หมู่ที่ 5,8,10,14,15 
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  3.ประชำกร 
  3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

( ที่มาของข้อมูล  ส านักงานทะเบียนอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ วันที่  30  กันยายน  2564 ) 
 
 
 

ชุมชน
ที ่

 
ชื่อชุมชน 

จ ำนวนประชำกร จ ำนวน 
ครัวเรือน 

 
ประธำนชุมชน 

 
เบอร์โทรศัพท์ ชำย หญิง รวม 

1 บ้านคลอง 239 186 425 127 นายพิเชษฐ์  ปานแสงทอง 081-7520331 
 

2 บ้านหนองชุมเห็ด 433 343 776 275 นายสุพัฒน์   ทิวาวัลย์ 089-8317746 
 

3 บ้านสระตาพรหม 757 707 1464 534 นางวาสนา    ศรีสมุทร 081-7424885 
 

4 บ้านเจ็ดเนิน 652 675 1,327 358 นายช านาญ  ล าจวน 081-9821349 
 

5 บ้านโปร่งหิน 590 594 1,184 342 นายธนพล  เตศิริ 087-1366215 
 

6 บ้านทับบริบูรณ์ 482 477 959 254                                                                                                                           นายนุกูล   สุดถิ่น ( ก านัน ) 089-8344134 
 

7 บ้านชุมนุมปรกฟ้า 780 755 1,535 485 นายเกียรติณรงค์ชัย  ฉิมพลีกุล  089-931776 
 

8 บ้านหนองแฟบ 331 272 603 225 นายอนุชิต  อนันต์สิทธิพร 081-9263091 
 

9 บ้านหนองยายหมาด 533 542 1,075 323 นายธนกร  รื่นรมย์วารี 087-0832356 
 

10 บ้านหนองมะนาว 720 723 1,443 386 
 

นางกันนิกา  ทีปกากร 084-7835573 
 

11 บ้านแปลง 587 599 1,186 296 นางปวิตราธรณ์ เกตุภัทรภณ 081-7625439 
 

12 บ้านเขาวังแก้ว 368 396 764 205 นายนริส  รุ่งเสถียร 081-7616219 
 

13 บ้านเนินตะแบก 466 455 921 259 นางสาวปราณี  เจริญ 084-8665838 
 

14 บ้านโค้งประดู่ 275 290 565 162 
 

นายปังอัว  เลิศกิจเจริญผล 086-0414975 
 

  

รวม 
 

7,213 
 

7,014 
 

14,227 
 

4,231   
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  4.สภำพทำงสังคม 
  4.1 การศึกษา 

 สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า   

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองปรกฟ้า    

( ที่มาของข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 ) 

  

 

 

 

 

 
ที ่

 
ระดับประถมศึกษำ 

 
ระดับมัธยมศึกษำ 

 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
ที่ตั้ง 

1 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด โรงเรียนบ้านหนอชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2  บ้านหนองชุมเห็ด  

2 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม - บ้านเขาสัตตพรหม ชุมชนที่ 3  บ้านสระตาพรม  
3 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน - บ้านเจ็ดเนิน ชุมชนที่ 4  บ้านเจ็ดเนิน 
4 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง - บ้านเนินทุ่ง ชุมชนที่ 6  บ้านทับบริบูรณ์ 
5 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า ชุมชนที่ 7  บ้านปรกฟ้า 
7 โรงเรียนบ้านแปลง - บ้านแปลง ชุมชนที่ 11  บ้านแปลง 
8 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว - บ้านเขาวังแก้ว ชุมชนที่ 12  บ้านเขาวังแก้ว 
9 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ - บ้านโค้งประดู่ ชุมชนที่ 14  บ้านโค้งประดู่ 

 
ที ่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ ำนวนนักเรียน 
ชำย หญิง รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมเห็ด 11 14 25 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง 12 13 25 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสระตาพรม 3 7 10 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า 12 11 23 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งประดู่ 9 10 19 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายหมาด 5 11 16 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็ดเนิน 9 3 12 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง 6 4 10 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวังแก้ว 10 7 17 
 รวมจ านวนนักเรียน 77 80 157 
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  4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  มี 2 แห่ง  คือ 
 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชุมเห็ด  ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2 บ้าน 

หนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  เบอร์โทรศัพท์ 038–260657 
    2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปรกฟ้า ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า  

 อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-167050  มีอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน 203 คน 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลเกาะจันทร์  คือ นายพงษ์เทพ บุญเมือง  เบอร์โทรศัพท์  086 -
8875267 

    
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การเดินทางติดต่อราชการที่อ าเภอเกาะจันทร์ มีรถโดยสาร 1 สาย ได้แก่รถโดยสารสาย 

ปรกฟ้า – ชลบุรี ส่วนสภาพถนนในชุมชนเป็นถนนดินและลูกรัง จ านวน 131 สาย ถนนลาดยาง จ านวน 26สาย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 19 สาย  สะพาน  5  แห่ง   

5.2 การไฟฟ้า 
ประชากรในเขตเทศบาลมีใช้ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98.85 ของครัวเรือนทั้งหมดและบางส่วน 

ใช้ไฟฟ้า (โซลาเซล ) คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด 
5.3 การประปา 

  การประปาที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าบริหารจัดการเองจ านวน 10 ชุมชน  คือ ชุมชนที่  
3,4,5,7,9,10,11,12,13,14  จ านวนผู้ใช้น้ าประปาท้ังหมด  3,020  ครัวเรือน ชุมชนที่ 2,6,8,15  เป็นการบริหาร
จัดการโดยชุมชน 

5.4 โทรศัพท์ 
   มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน 20 แห่ง 

 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2  จ านวน 2 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3  จ านวน 3 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5  จ านวน 2 แห่ง 

 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 6  จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7  จ านวน 5 แห่ง  
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 8  จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9  จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 11  จ านวน 2 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12  จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 13  จ านวน 1 แห่ง 
 ตั้งอยู่ชุมชนที่ 14  จ านวน 1 แห่ง 
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   6.ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกคือ มันส าปะหลัง  

อ้อย ยูคาลิปตัส ขนุน มะม่วง ปาล์ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว 
 6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืนๆ ในต าบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์  

อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  มีทั้งหมด  11  กลุ่ม  ดังนี้ 
 ชุมชนที่ 1 กลุ่มท าขนมไทย 
 ชุมชนที่ 2 กลุ่มท าเครื่องแกง 

  ชุมชนที่ 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง 
 ชุมชนที่ 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
 ชุมชนที่ 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล 
    ชุมชนที่ 6 กลุ่มท าเครื่องแกง น้ าพริก 

         ชุมชนที่ 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/กลุ่มร้านค้าชุมชน (วัดปรกฟ้า) /กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ 
ผลิต ต.เกาะจันทร์ (ปั๊มน้ ามัน) /กลุ่มสานเข่งปลาทู 

 ชุมชนที่ 8 กลุ่มเลี้ยงวัว/กลุ่มท าขนมจีน/กลุ่มท าน้ าพริกแม่ส าราญ/กลุ่มถักโครเชต์ 
 ชุมชนที่ 9  กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า 
 ชุมชนที่ 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน 
 ชุมชนที่ 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู 
 6.3 แรงงาน 
 ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น  

ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

   7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  วัดมีจ านวน 9 แห่ง คือ 
 1.วัดสายวารี                      ตั้งอยู่ชุมชนที่   1  บ้านคลอง   

 2.วัดหนองชุมเห็ด                ตั้งอยู่ชุมชนที่   2  บ้านหนองชุมเห็ด  
 3.วัดป่าโชติธรรม (เขาเอียง)    ตั้งอยู่ชุมชนที่   3  บ้านสระตาพรม   
 4. วัดเจ็ดเนิน                     ตั้งอยู่ชุมชนที่   5  บ้านโปร่งหิน  
 5.วัดทับบริบูรณ์           ตั้งอยู่ชุมชนที่   6  บ้านทับบริบูรณ์  
 6. วัดปรกฟ้า             ตั้งอยู่ชุมชนที่   7  บา้นปรกฟ้า  
 7. วัดพุทธศาสตร์            ตั้งอยู่ชุมชนที่   7  บา้นปรกฟ้า 
 8. วัดหนองบอน           ตั้งอยู่ชุมชนที่   9  บ้านหนองยายหมาด   

   9. วัดเขาวังแก้ว           ตั้งอยู่ชุมชนที่  12  บ้านเขาวังแก้ว  
    ส านักสงฆ์       จ านวน    4    แห่ง 

 1.ส านักสงฆ์สระตาพรหม       ตั้งอยู่ชุมชนที่   3  บ้านสระตาพรม  
 2.ส านักสงฆ์โปร่งหิน           ตั้งอยู่ชุมชนที่  5  บ้านโปร่งหิน  
 3.ส านักสงฆ์หนองยายหมาด    ตั้งอยู่ชุมชนที่   9  บ้านหนองยายหมาด  
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      4.ส านักสงฆ์เขาลมเย็น           ตั้งอยู่ชุมชนที่  12  บ้านเขาวังแก้ว  
  ศาลเจ้า จ านวน 2 แห่ง    

 1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้            ตั้งอยู่ชุมชนที่   7   บ้านปรกฟ้า  
 2. ศาลหลวงเตี่ย                ตั้งอยู่ชุมชนที่   7   บ้านปรกฟ้า  
 มัสยิด     จ านวน  1   แห่ง      
 มัสยิดฮารุณมุสตอฟา           ตั้งอยู่ชุมชนที่  7  บ้านปรกฟ้า  

   7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 บุญกลางบ้าน และแม่ศรีผีกระด้ง  จะจัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้าน 

ร่วมกันท าบุญตักบาตรพอตอนเย็นจะท าการสวดมนต์ แล้วหลังจากนั้นจะท าการแห่แม่ศรีผีกระด้ง โดยจะให้
ผู้หญิงสาวบริสุทธิ์ใส่ชุดไทยมาร าและเล่นกิจกรรมซ่อนไข่โดยให้แม่ศรีปิดตาหาไข่ แล้วจะมีอีกคนที่ถือกระด้งเพ่ือ
ตามหาไข่    

   7.3 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 - น้ าพริกเครื่องแกง ชุมชนที่ 2,6,8   ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ชุมชนที่ 3  

 ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า  ชุมชนที่ 9 
 

   8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ   ล าน้ า ล าห้วย  มีจ านวน 9  สาย  คือ 

 สายที ่ 1    คลองหลวง ไหลผ่านชุมชนที่  1, 2, ,8, 10 
 สายที ่ 2    ห้วยวังระก า ไหลผ่านชุมชนที่  1, 6 ,12 ,2  
 สายที ่ 3    ห้วยเสือแพะไหลผ่านชุมชนที่  3,  6 

  สายที ่ 4    ห้วยบวบ ไหลผ่านชุมชนที่  2, 13 
 สายที ่ 5    ห้วยน้ าโสม ไหลผ่านชุมชนที่  11 

  สายที ่ 6    ห้วยแปดวา ไหลผ่านชุมชนที่  6, 9, 11 
 สายที ่ 7    ห้วยโค้ง ไหลผ่านชุมชนที่  9, 11 
 สายที ่ 8    ห้วยปอ ไหลผ่านชุมชนที่  6 ,9 ,11 ,12 
 สายที ่ 9    ห้วยร าแพน ไหลผ่านชุมชนที่  4,5 ,14,10 

  บึง หนอง และอ่ืนๆจ านวน 3 แห่ง คือ 
    1)  หนองตะเคียนอยู่ชุมชนที่  5 บ้านโปร่งหิน 
    2)  หนองกรันเกราอยู่ชุมชนที่ 11 บ้านแปลง  
    3)  หนองกะหลักอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า  

 8.2 ป่าไม้ 
  - ไม้ยูคาลิปตัส  ต้นปาล์ม  ต้นมะม่วง   ต้นขนุน   ต้นมะพร้าวและสวนยางพารา 
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1.3.กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
ผลกำรด ำเนินงำน  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าในภาพรวม 

 
ประเด็น 

พอใจมาก  
(%) 

พอใจ 
 (%) 

ไม่พอใจ      
(%) 

ไม่แสดง
ความคิดเห็น 

(%) 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 41.00 59.00 1.10 1.75 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

41.10 56.10 1.05 1.50 

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
  กิจกรรม 

40.00 55.10 1.05 1.15 

4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

40.10 54.15 1.10 1.50 

5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41.20 58.05 1.00 1.10 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 41.40 57.00 1.00 1.50 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 42.00 55.10 2.00 1.50 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

42.00 55.30 1.50 2.50 

9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41.10 56.00 1.00 1.00 
ภำพรวม 41.10 56.20 1.20 1.50 

 
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

โครงการ/กิจกรรมที่ ด าเนินการ 
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การปรับปรุงผัง
เมืองรวม 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
 (เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 8.60 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.80 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.00 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.30 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.20 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภำพรวม 8.80 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
     โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ 

- การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 

    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

 (เต็ม 10 คะแนน) 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 8.00 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.70 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.20 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.50 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.30 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 

ภำพรวม 8.70 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      โครงการ /กิจกรรมทดี าเนินการ 

- ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

 (เต็ม 10 คะแนน) 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 9.00 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.20 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.35 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.30 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.10 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.40 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.55 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 

ภำพรวม 8.65 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม          
      โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียและสภาวะอ่ืนๆ 
-  อนุรักษ์/ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์ 

      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

 (เต็ม 10 คะแนน) 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 8.50 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.10 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.60 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.60 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.30 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.70 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

ภำพรวม 8.90 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      โครงการ /กิจกรรมที่ ด าเนินการ 

- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

 (เต็ม 10 คะแนน) 
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม 8.40 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 9.15 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.30 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.50 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.50 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.80 

ภำพรวม 8.85 
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ส่วนที่ 4  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า  เด็ก

ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพ      และ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมท าให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและ   
ปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึนเกษตรกรสามารถเดินไปท าการเกษตร
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 3. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกร สามารถ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น  มีน้ าส าหรับท าการเกษตร ท าให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรใน
ฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วมในฤดูน้ าหลากได ้ 

 4. ประชาชนมีแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านท าให้มีแหล่งน้ า
ที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี  

 5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ท าให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้ 

 6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่
ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมาก
ขึ้น 

 7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
ดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  

  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
   ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ควำมต้องกำรของประชำชน 
  1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกชุมชน 
  2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

  3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้า      
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

  4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
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  5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค   
   ด้ำนเศรษฐกิจ 

 ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วน   ใหญ่  
ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท า  ท าสวน
ผลไม้   ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังไม่มีจุดขายทางด้าน เศรษฐกิจ  ที่จะ
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะ   ท าให้เศรษฐกิจ
ภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้
ประชาชนมากขึ้น 

 
   ด้ำนสังคม 

  สังคมโดยรวมภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยัง    อาศัย 
แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่  ใช้สิทธิ
หน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้าดังนี้ 

  1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
  3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
  4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
  5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
   ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย  

 1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ประชาชนใน   
เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

 2. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักใน     
อาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ท างานที่อ่ืน ทั้งที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกัน   
ว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

 3. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่       
ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูล   
ที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
  ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่   
เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้        
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ผลจำกกำรพัฒนำ 

  1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
  2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพ่ีเลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยใน
เรื่องนี้  ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
  3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง เทศบาลเมืองปรกฟ้ามี
ทรัพยากรที่จ ากัดทางด้านงบประมาณ  
  4. โครงการที่ชุมชนเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณท่ีจะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนิน
โครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 

 6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน ประชาชน
ในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะ
อ่าน จึงขอให้ช่วยประสานประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของ
แผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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 ภำคผนวก 
 
  1.ค าสั่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
  2.แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 


