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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บทน
1.ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล
การติ ดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั นมี
จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานและสมาชิกสภาฯ สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า เป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนิน งาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่เพี ยงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการ
ดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลั ด/รองปลั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริห ารระดับหั วหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง
บุ คลากรของเทศบาลเมือ งปรกฟ้ า สภาพพื้ น ที่ และผู้ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ องเพื่ อน าไปสู่ ก ารปรับ ปรุงแผนงาน
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
บทสรุปของควำมสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความ
สุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้
เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่ าง
สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้
ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มี
ส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองปรกฟ้า ให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงานโครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไป
ตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียงิ่
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2.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้วว่าสิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลเมื อ งปรกฟ้ า ซึ่ ง จะช่ ว ย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพ
ผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื ่อ เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการด าเนิน งาน
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสานัก/กองทุก
ระดับของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ บรรลุวัตถุป ระสงค์กับ ให้ เกิดประโยชน์กับผู้ มีส่ วนได้เสี ย ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
เทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสาเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้ อ 29 กาหนดว่า
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธัน วาคมของทุ กปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
1. กำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
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4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุ ม เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธี การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น โดยการกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ การดาเนินงานของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า
2. ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
2. กำรกำหนดแนวทำงและวิธีกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้
ก าหนดการแบ่ งขั้ น ตอนเพื่ อ เป็ น การก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารส าหรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ดังนี้
2.1 การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติ ด ตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุป ระสงค์ห ลั กอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้ห รือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ
กาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้ วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้ รับผิ ดชอบ ใครเป็นผู้ ใช้ผ ลการ
ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคือ
อะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธี
สัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ
ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง
เครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งสาคั ญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน
พัฒ นาท้องถิ่น ไว้ดีและได้ข้อมูล ที่มีคุณ ภาพเพี ยงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ ม
จนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้
แต่ล ะโครงการตามตัว ชี้วัดที่ กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีก ารทางสถิติ พื้น ฐาน เช่ น การแจงนั บ ค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน จ านวน เป็ นต้ น หรื ออาจใช้ การวิ เคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนา
เปรี ยบเที ยบ การเขี ยน Flow Chart การแสดงแผนภู มิ แ กนท์ (Gantt Chart) หรื อ อาจใช้ ห ลาย ๆ วิ ธี
ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี
หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
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เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต่อผู้บริห าร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการ การน าเสนอเพื่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปรับ ปรุง แก้ ไขที่ ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญ ชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริห าร
ท้องถิ่น
3. กำรรำยงำนผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีอานาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒ นาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนกำรรำยงำนผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ป ระ กาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า ทราบในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ดั ง กล่ า วและต้ อ งปิ ด
ประกาศไว้เป็ น ระยะเวลาไม่ น้อ ย
กว่าสามสิบวัน

เสนอ

คณะกรรมการ
เสนอ
เสนอ
พัฒนาของ
เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

สภาเทศบาล
เมืองปรกฟ้า
เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น
เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า
เมษายน/ตุลาคม

ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมือง
ปรกฟ้า

5

4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation
tools for local development plans) เป็น สิ่ งของ วัส ดุ อุป กรณ์ ห รือเทคนิค วิธีการที่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และ
วิ ธี การ เป็ น ต้ น และหรื อ โดยการสร้ า งเครื่ อ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสั มภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation)
เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองปรกฟ้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่น รวมทั้ งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
แล้ ว จึ งน าเครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจริ งหรื อ
ภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนิน
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ ทราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปั จจัยที่ทาให้ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
และการดาเนิ นการตามโครงการพัฒ นาท้ องถิ่นมีปั ญหา ท าให้ สามารถแก้ไขได้ ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้ การใช้ทรั พยากรต่ าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสี ยประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานและผู้ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น การจั ด ท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง
รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยั งสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองปรกฟ้าแต่ละคนแต่ละสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ
มีความสอดคล้องกันประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทาให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
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ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล

ส่วนที่ 2 กำรติดตำมและประเมินผล
1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น
1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดระยะเวลา 5
ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ที่กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒ นาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่งแสดงถึงวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีรายละเอียด ดังนี้
1.ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบสำธำรณูปโภค
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2) พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร
3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
4) พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
2) เพื่อให้มีแหล่งน้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3) เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาไว้ใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
4) เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ
เป้าหมาย
1) ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
2) มีแหล่งน้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3) ประชาชนมีน้าประปาใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
4)ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ
กลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
-พัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้มีมาตรฐานมากขึ้น
2) พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร
-พัฒนาแหล่งน้าการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก
หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้า
3) พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
-พัฒนา และปรับปรุง ระบบประปา ให้มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน
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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) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2) เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา
3) เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
4)เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
เป้าหมาย
1) เด็กและเยาวชนมีการศึกษาที่ดี
2) ประชาชนมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง
3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
4)กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากขึ้น
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) เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2) เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1) บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
2) ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
3) มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ในการจัดการหลักธรรมาภิบาล
1) ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2) ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
4.ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ : การการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้าเสียและสภาวะอื่นๆให้ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
1) เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ
2) เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3) เพื่อให้ประชาชนสามารถดาเนินการกาจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(1) กาหนดเขตพื้นที่ดาเนินการ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสม
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูก
จิตสานึกในการมีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทุก
ระดับโดยเริ่มจากครอบครัว
(3) สนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า
ไม้ และทรัพยากรทางธรรมชาติ
(4) สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอย
5. ยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ภารกิจ : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีจิตสานึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้ง
ประเทศชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2) เพื่อสร้างจิตสานึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติด
และร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง
เป้าหมาย
1) ประชาชนมีจิตสานึกในการรักตนเอง รักครอบครัว รวมทั้งประเทศชาติ
ในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม
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2) ประชาชนมีจิตสานึกที่ดีเล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติดและ
ร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง
กลยุทธ์และแนวทางในการการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1) เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม
2) ส่งเสริมให้จริยธรรม ป้องกันการกลับมาเสพติดซ้า
3) ส่งเสริมให้ผู้นาเอาจริงจังสอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือ
ให้โอกาสถ้าไม่เชื่อฟังให้ดาเนินการขั้นเด็ดขาด
4) ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด
5) จัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างติดเนื่อง
6) ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) สนับสนุนการฝึกอบรม อปพร. และกิจกรรมทาง อปพร.
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น
1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )
ปี 2561
จานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้มคี ุณภาพและ
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
รวม

งบประมาณ

ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี2565

รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ

47

23,308,400

48

20,957,900

30

13,097,100

29

14,079,100

73

33,039,100

227

104,481,600

46

18,500,000

49

14,080,000

49

14,190,000

41

13,810,000

34

11,993,000

219

73,228,000

71

3,036,100

85

3,507,400

19

5,957,060

18

4,718,000

16

4,118,000

209

21,336,560

4

290,000

4

290,000

4

260,000

4

260,000

4

260,000

20

1,360,000

15

1575000

15

1670000

15

1,670,000

6

1,430,000

4

1,230,000

55

7,575,000

183

46,709,500

201

40,505,300

117

35,174,160

98

34,297,100

131

50,640,100

730

208,652,160

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
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1.2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่1
ปี 2561
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

-

-

ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี2565
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

26

39,162,300

-

-

1

80,000

1

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

80,000

28

39,322,300

-

-

-

-

2

689,000

1

609,000

1

609,000

4

1,907,000

-

-

1

38,520

1

4,850,000

3

5,429,000

1

39,000

6

10,356,520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

39,200,820

3

5,539,000

5

6,118,000

3

728,000

38

51,585,820

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
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1.2.3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่2
ปี 2561
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

-

-

ปี 2562

ปี 2563

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

-

-

28

-

ปี2564

งบ
ประมาณ

ปี2565
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

5,968,600

-

-

-

2

160,600

-

-

3

100,000

-

-

รวม
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

-

28

5,968,600

-

-

2

160,600

-

-

3

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

6,229,200

-

-

-

-

33

6,229,200

-

-

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
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1.2.4 สรุปรวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1,2
ปี 2561
จานวน
โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
รวม

งบ
ประมาณ

ปี 2562
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี 2563
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปี2564
จานวน
โครงการ

รวม

ปี2565

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

117

38,211,400

107

30,688,200

30

13,097,100

-

-

1

80,000

28

5,968,600

58

19,065,700

49

14,190,000

2

689,000

1

609,000

2

160,600

53

15,039,600

19

7,283,060

1

4,850,000

1

39,000

3

100,000

23

12,233,060

47

24,505,120

4

260,000

-

-

-

-

-

-

4

260,000

8

520,000

15

1,670,000

-

-

-

-

-

-

15

1,670,000

30

3,340,000

117

36,500,160

3

3

728,000

33

6,229,200

153

48,268,360

309

97,264,720

5,539,000

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
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1.3 ผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
1.3.1 ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ/บาท

ร้อยละ

.

.

3,199,022

94.87

93,090

2.76

-

-

80,000

2.37

3,372,112

100

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม
ที่มาของข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
12,000,000.00

ผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
10,177,731.25
9,667,198.08

10,000,000.00

7,945,353.00
8,000,000.00

6,000,000.00

4,000,000.00

2,000,000.00

36.21
-

34.39

28.27 145,024.00 0.52

171,907.00 0.61
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ผลการดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 2565
ปี 2561
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

-

-

ปี 2562
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

ปี 2563
จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

ปี2564
จานวน
งบ
โครงการ ประมาณ

-

-

-

-

-

-

ปี2565

รวม

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

3,199,022

8

3,199,022

-

-

-

-

-

-

-

-

2

93,090

2

93,090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

80,000

1

80,000

-

-

-

-

-

-

-

-

11

3,372,112

11

3,372,112

ที่มาของข้อมูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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1.4 ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา
(เฉพาะปี 2565)

โครงการที่
ดาเนินการ

ร้อยละ
ของผลสาเร็จแต่
ละยุทธศาสตร์

73

-

-

34

8

23.53

16

2

12.50

4

-

-

4

1

25.00

131

11

8.40

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพและพัฒนาสังคม ให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

ที่มาของข้อมูล : กองคลังเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำน
160

153

140
120
100
82.61

80
60
40
20

58

50.00

53

โครงการ(งบ)
คิดเป็นร้อยละ

66.67
61.44

29

35

0
โครงการ(แผน)

94

66.04

23
19

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

25.00

4

1

ยุทธศาสตร์ 4

15

10

ยุทธศาสตร์ 5

รวม
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1.5 ปัญหำ อุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1-2 จากการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า นาไปสู่การปฏิบัติ
หากดูสัดส่วนของการนาโครงการไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 8.40 สาหรับข้อเสนอแนะในการจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่นในปีต่อไป ควรมีการนาโครงการที่เร่งด่วนบรรจุไว้ในแผนที่สามารถนาไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนได้ตรงจุด แต่เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ จานวนโครงการและงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควรจะมีการเพิ่มโครงการ/กิจกรรม
ให้มากกว่าเดิมจากโครงการที่มีอยู่
2.จากการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า
มีโครงการจานวนมากที่นาไปสู่การปฏิบัติแต่มีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างการลงนาม
สัญ ญา สาเหตุเนื่ องจากรายได้เข้ามาช้า ทาให้ การจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ซึ่งส่ งผลให้ ไม่ส ามา รถ
ติดตามและประเมินผลได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
3.การจั ด ท าโครงการควรค านึ ง ถึ ง โครงการที่ เป็ น ภาพรวม ระบุ ร ายละเอี ย ด
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลได้ง่าย
และควรเป็นโครงการที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
4.การดาเนินงานในส่วนโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรทาให้ ประชาชนเดือดร้อนควรให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการออกแบบให้คานึงถึงลักษณะการใช้งานที่เป็นทางแยกร่วม เช่น ถนน ควรให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้สารวจพื้นที่และประเมินเส้นทางก่อนที่จะเข้าดาเนินการก่อสร้าง
5.ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งปรกฟ้ า มี ม ากแต่
งบประมาณมีน้อยจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
6.ข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นนาสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
7.พื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้ามี 182.06 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่กว้างและถนนส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรัง
8.เนื่องจากเกิดปัญหาโรคไวรัสโคโรลน่า 2019 จึงทาให้การดาเนินโครงการต่างๆใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ได้ดาเนินการ
แนวทำงแก้ไข
1.ควรมี ก ารจั ด หาแหล่ ง งบประมาณจากหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้ ต อบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น
2.ควรมีการออกสารวจพื้นที่ก่อนมีการดาเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละ
โครงการ

18

3. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดาเนินโครงการ และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการนั้น
ว่าควรจะดาเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
4. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2565 นอกจาก
เสนอสภาเทศบาลรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งาน
ต่างๆ รับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นาไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือ
รักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป
5. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒ นาประจาปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย
และการนาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจานวนโครงการ
และงบประมาณมากกว่าที่ ผ่ านมา เพื่ อให้ การด าเนิ น พั ฒ นาเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
เป้าหมาย
6. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสาคัญ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จาก
การได้ดาเนินการเกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม
2.แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
การติดตามและประเมินผล สอดคล้องกั บ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดาเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นเป็นการติดตามและประเมินผลความ
สอดคล้องและความสาเร็จของแผนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกาหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
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2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้ า
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้ า
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.3.1.กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.3.2.ความสอดคล้ อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า
2.3.3.ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตาม
และประเมิ น ผลประกอบด้ ว ยคน เงิน วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ งานตามศั ก ยภาพโดยน า
เครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองปรกฟ้า มาปฏิบัติงาน
2.3.4.ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ
วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.3.5.ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) เป็น การติ ดตามและประเมิน ผลความสั ม พัน ธ์กั น
ระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
2.3.6.ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็น
ที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
2.4. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นของเทศบาลเมืองปรกฟ้ า
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
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1. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6 (จะใช้การทดสอบ
และการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงบ้านสัตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3 (จะใช้ การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
2. การสั ม ภาษณ์ (Interviews) อาจเป็ น การสั ม ภาษณ์ เดี่ ย ว หรื อ กลุ่ ม ก็ ได้ การ
สัมภาษณ์ เป็ นการยืนยันว่า ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้ องและได้รับผลกระทบใน
ระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง
ทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่ ง ใช้ แ บบสั ม ภ าษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง (structure
interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย
ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3. การสั งเกต (Observations) คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้
ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองปรกฟ้า
4. การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้าจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้
เป็นหลักฐาน
5. เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์แ ละโครงการมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในท้ องถิ่น สาเหตุของปั ญ หา แนวทางการแก้ไขปั ญ หาหรือ แนวทางการพั ฒ นา
ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัย ทัศน์ของเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า
2.5 แบบสำหรับกำรติดตำมและประเมินผล
1) การออกแบบการติ ด ตามและประเมิ น ผล การออกแบบเพื่ อ การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record)
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการใน
พื้น ที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล
1.ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20

20

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

20

20

3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

60

60

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10)

(10)

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(10)

(10)

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด

(10)

(10)

3.4 วิสัยทัศน์

(5)

(5)

3.5 กลยุทธ์

(5)

(5)

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

(5)

(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

(5)

(5)

3.8 แผนงาน

(5)

(5)

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(5)

(5)

100

100

รวมคะแนน
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
1.ข้อมูลสภาพ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
ทั่วไปและ
(๑) ข้อมูลเกีย่ วกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ข้อมูลพื้นฐาน
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ขององค์กร
ที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
ปกครองส่วน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
ฯลฯ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
20
20
(3)
(3)

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากร และช่วงอายุและจานวนประชากร 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 และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ

(2)

(2)

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(2)

(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

(2)

(2)

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์
ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(3)

(3)
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ประเด็นการ
พิจารณา
2.การ
วิเคราะห์
สภาวการณ์
และศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
20
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (5)
(5)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(3)
(3)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(3)
(3)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (3)
(3)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(3)
(3)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(3)
(3)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
3.ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
60
60
3.1
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(10)
(10)
ยุทธศาสตร์ของ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อปท.
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.2
ยุทธศาสตร์ของ
อปท.ในเขต
จังหวัด

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)

24

ประเด็นการ
พิจารณา
3.4 วิสัยทัศน์

คะแนน
เต็ม
(5)

คะแนน
ที่ได้
(5)

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

(5)

(5)

3.6
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
เป้าประสงค์
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์

(5)

(5)

3.7 จุดยืนทาง ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
(Positioning) พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

(5)

(5)

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว

(5)

(5)

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

(5)

(5)

100

100

3.5 กลยุทธ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา

รวมคะแนน
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประเด็นการพิจารณา

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา

10

10

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

10

10

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

10

10

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา

10

10

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย

60

58

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ

(5)

(5)

5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

(5)

(5)

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(5)

(5)

(5)

(5)

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

(5)

(3)

5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล
คาดว่าที่จะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

(5)

(5)

(5)

(5)

100

98

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รวมคะแนน

26

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ประเด็น
คะแนน คะแนน
การ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1. การสรุป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10
10
สถานการณ์ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
การพัฒนา Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
2. การ
1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
10
10
ประเมินผล จานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
การนา
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร
แผนพัฒนา จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
ท้องถิ่นไป หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้
ปฏิบัติใน กาหนดไว้
เชิงปริมาณ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)
3. การ
1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
10
10
ประเมินผล เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการใน
การนา
พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจ
แผนพัฒนา หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ท้องถิ่นไป ดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ปฏิบัติใน ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
เชิงคุณภาพ การปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงาน 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
10
10
และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทา
ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
การพัฒนา Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
การพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการใน
การจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความ
มีประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส
(Transparency)
5.10 มีการ
การประมาณราคาเพื่ อ การพั ฒ นาต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงการ
ประมาณการราคา ถูกต้ องตามหลั กวิช าการทางช่ าง หลั ก ของราคากลาง ราคากลาง
ถูกต้องตามหลัก
ท้ อ งถิ่ น มี ค วามโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิ ง
วิธีการงบประมาณ ประจักษ์

(5)

(5)

(5)

(3)

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
Thailand 4.0

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชา
รัฐ
5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
ภายใต้หลักประชา
รัฐ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
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ประเด็น
การพิจารณา
5.11 มีการ
กาหนดตัวชี้วัด
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)

5.12 ผลที่คาดว่า ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
จะได้รับสอดคล้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
กับวัตถุประสงค์
วัตถุป ระสงค์ห รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึ ง ถึ ง (1) มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี ค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(5)
(5)

(5)

(5)

100

98

1.2.ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
1.ด้ำนกำยภำพ
1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยู่ที่ ถนนเกาะจันทร์ – ปรกฟ้า บ้านปรกฟ้า เลขที่ 999 หมู่
ที่ 7 ตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ห่างจากอาเภอเกาะจันทร์ ประมาณ 8 กิโลเมตร
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเนื้อที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ มีอาณา
เขตติดต่อกับตาบลต่างๆ คือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลหนองไม้แก่น อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลวัดสุวรรณ อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตาบลท่าบุญมี อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
1.2.ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินลูกคลื่นและพื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ทา
การเกษตร เช่น มันสาปะหลัง อ้อยโรงงาน มะม่วง ขนุน ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาล์ม มี ลาคลองไหล
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ผ่าน 1 สาย คือ คลองหลวง มีอ่างเก็บน้าอยู่ 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้าบ้านสระตาพรหม ตั้งอยู่ที่ชุมชนที่ 3
และอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลธร ครอบคลุมพื้นที่ของชุมชนที่ 1 บ้านคลอง ชุมชนที่ 2 บ้านหนอง
ชุมเห็ด และชุมชนที่ 8 บ้านหนองแฟบ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
ดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีฝายกั้นน้าจานวน 3 แห่ง คือ
แห่งที่ 1 ฝายห้วยบวบชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
แห่งที่ 2 ฝายห้วยเสือแพะชุมชนที่ 6 บ้านทับบริบูรณ์
แห่งที่ 3 ฝายชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด
คลอง,ลาธาร,ห้วย จานวน 11 แห่ง ได้แก่
1. ห้วยวังระกา 2. ห้วยเสือแพะ
3. ห้วยบวบ
4. ห้วยน้าโสม
5. ห้วยแปดวา 6. ห้วยปอ
7.ห้วยซุง
8. ห้วยราแพน
9.ห้วยมะไฟ
10.คลองสะพาน 1
11.คลองสะพาน 2
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ จะเป็นป่าไม้ทางการเกษตร เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นยาง ต้น
มะม่วง ต้นขนุน
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
เขตที่ 1 หมู่ที่ 3,4,9,11 เขตที่ 2 หมู่ที่ 2,6,7,12,13 เขตที่ 3 หมู่ที่ 5,8,10,14,15
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3.ประชำกร
3.1.ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ชุมชน
ที่
ชื่อชุมชน
1 บ้านคลอง

จำนวนประชำกร
ชำย หญิง
รวม
239
187
426

จำนวน
ครัวเรือน
ประธำนชุมชน
125
นายพิเชษฐ์ ปานแสงทอง

เบอร์โทรศัพท์
081-7520331

2

บ้านหนองชุมเห็ด

478

385

863

272

นายสุพัฒน์ ทิวาวัลย์

089-8317746

3

บ้านสระตาพรหม

743

707

1450

517

นางวาสนา ศรีสมุทร

081-7424885

4

บ้านเจ็ดเนิน

658

675

1,333

352

นายชานาญ ลาจวน

081-9821349

5

บ้านโปร่งหิน

590

603

1,193

341

นายธนพล เตศิริ

087-1366215

6

บ้านทับบริบูรณ์

478

474

938

258

นายนุกูล สุดถิ่น ( กานัน )

089-8344134

7

บ้านชุมนุมปรกฟ้า

765

743

1,508

463

นายเกียรติณรงค์ชัย ฉิมพลีกุล

089-931776

8

บ้านหนองแฟบ

344

282

626

224

นายอนุชิต อนันต์สิทธิพร

081-9263091

9

บ้านหนองยายหมาด

541

550

1,091

321

นายธนกร รื่นรมย์วารี

087-0832356

10

บ้านหนองมะนาว

715

712

1,427

380

นางกันนิกา ทีปกากร

084-7835573

11

บ้านแปลง

584

586

1,170

288

นางปวิตราธรณ์ เกตุภัทรภณ

081-7625439

12

บ้านเขาวังแก้ว

361

396

757

198

นายนริส รุ่งเสถียร

081-7616219

13

บ้านเนินตะแบก

463

442

905

253

นางสาวปราณี เจริญ

084-8665838

14

บ้านโค้งประดู่

268

273

541

152

นายปังอัว เลิศกิจเจริญผล

086-0414975

14,227

4,231

รวม

7,213 7,014

( ที่มาของข้อมูล สานักงานทะเบียนอาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )
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3.2ช่วงอายุและจานวนประชากร ประชากรทั้งหมด จานวน 14,227 คน แยกเป็น
ชาย
7,213 คน หญิง
7,014 คน
เด็ก (ทารก – 9 ปี) 881 คน เด็ก (ทารก – 9 ปี)
880
คน
เด็กโต (10-14 ปี)
521 คน เด็กโต (10-14 ปี)
470
คน
วัยรุ่น (15-19 ปี)
526 คน วัยรุ่น (15-19 ปี)
429
คน
ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)
4,319 คน ผู้ใหญ่ (20-59 ปี)
4,120 คน
คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 980 คน คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 1,116 คน
4.สภำพทำงสังคม
4.1 การศึกษา
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ที่
1
2
3
4
5
7
8
9

ระดับประถมศึกษำ
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน
โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
โรงเรียนบ้านแปลง
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
โรงเรียนบ้านโค้งประดู่

ระดับมัธยมศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนอชุมเห็ด บ้านหนองชุมเห็ด
บ้านเขาสัตตพรหม
บ้านเจ็ดเนิน
บ้านเนินทุง่
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
บ้านปรกฟ้า
บ้านแปลง
บ้านเขาวังแก้ว
บ้านโค้งประดู่

ที่ตั้ง
ชุมชนที่ 2 บ้านหนองชุมเห็ด
ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม
ชุมชนที่ 4 บ้านเจ็ดเนิน
ชุมชนที่ 6 บ้านทับบริบูรณ์
ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
ชุมชนที่ 11 บ้านแปลง
ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
ชุมชนที่ 14 บ้านโค้งประดู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองปรกฟ้า
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชุมเห็ด
11
14
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง
12
13
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสระตาพรม
3
7
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปรกฟ้า
12
11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งประดู่
9
10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายหมาด
5
11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจ็ดเนิน
9
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง
6
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาวังแก้ว
10
7
รวมจานวนนักเรียน
77
80
( ที่มาของข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )

รวม
25
25
10
23
19
16
12
10
17
157
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4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มี 2 แห่ง คือ
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองชุมเห็ด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2 บ้าน
หนองชุมเห็ด อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038–260657
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปรกฟ้า ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-167050 มีอาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 203 คน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบลเกาะจันทร์ คือ นายพงษ์เทพ บุญเมือง เบอร์โทรศัพท์
086 -8875267
5. ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การเดินทางติดต่อราชการที่อาเภอเกาะจันทร์ มีรถโดยสาร 1 สาย ได้แก่รถโดยสารสาย
ปรกฟ้า – ชลบุรี ส่วนสภาพถนนในชุมชนเป็นถนนดินและลูกรัง จานวน 131 สาย ถนนลาดยาง จานวน
26สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 19 สาย สะพาน 5 แห่ง
5.2 การไฟฟ้า
ประชากรในเขตเทศบาลมีใช้ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 98.85 ของครัวเรือนทั้งหมดและบางส่วน
ใช้ไฟฟ้า (โซลาเซล ) คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของครัวเรือนทั้งหมด
5.3 การประปา
การประปาที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าบริหารจัดการเองจานวน 10 ชุมชน คือ ชุมชนที่
3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 จานวนผู้ใช้น้าประปาทั้งหมด 2,390 ครัวเรือน ชุมชนที่ 2,6,8,15 เป็นการ
บริหารจัดการโดยชุมชน
5.4 โทรศัพท์
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จานวน 20
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 2
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3
จานวน 3
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 6
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7
จานวน 5
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 8
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 11
จานวน 2
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 13
จานวน 1
แห่ง
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 14
จานวน 1
แห่ง
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6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกคือ มันสาปะหลัง
อ้อย ยูคาลิปตัส ขนุน มะม่วง ปาล์ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว
6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในตาบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตาบลเกาะจันทร์
อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีทั้งหมด 11 กลุ่ม ดังนี้
ชุมชนที่ 1 กลุ่มทาขนมไทย
ชุมชนที่ 2 กลุ่มทาเครื่องแกง
ชุมชนที่ 3 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วง
ชุมชนที่ 4 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ชุมชนที่ 5 กลุ่มเย็บผ้าโหล
ชุมชนที่ 6 กลุ่มทาเครื่องแกง น้าพริก
ชุมชนที่ 7 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ/กลุ่มร้านค้าชุมชน (วัดปรกฟ้า) /กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ต.เกาะจันทร์ (ปั๊มน้ามัน) /กลุ่มสานเข่งปลาทู
ชุมชนที่ 8 กลุ่มเลี้ยงวัว/กลุ่มทาขนมจีน/กลุ่มทาน้าพริกแม่สาราญ/กลุ่มถักโครเชต์
ชุมชนที่ 9 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า
ชุมชนที่ 10 กลุ่มร้านค้าชุมชน
ชุมชนที่ 11 กลุ่มสานเข่งปลาทู
6.3 แรงงาน
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น
ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์ และมีอาชีพทางานในโรงงานอุตสาหกรรม
7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดมีจานวน 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 บ้านปรกฟ้า
7. วัดพุทธศาสตร์
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
8. วัดหนองบอน
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด
9. วัดเขาวังแก้ว
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
สานักสงฆ์
จานวน 4 แห่ง
1.สานักสงฆ์สระตาพรหม
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 3 บ้านสระตาพรม
2.สานักสงฆ์โปร่งหิน
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน
3.สานักสงฆ์หนองยายหมาด ตั้งอยู่ชุมชนที่ 9 บ้านหนองยายหมาด
4.สานักสงฆ์เขาลมเย็น
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 12 บ้านเขาวังแก้ว
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ศาลเจ้า จานวน 2 แห่ง
1. ศาลเจ้าแม่โป๊ยโป้
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
2. ศาลหลวงเตี่ย
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
มัสยิด จานวน 1 แห่ง
มัสยิดฮารุณมุสตอฟา
ตั้งอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
บุญกลางบ้าน และแม่ศรีผีกระด้ง จะจัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ชาวบ้าน
ร่วมกันทาบุญตักบาตรพอตอนเย็นจะทาการสวดมนต์ แล้วหลังจากนั้นจะทาการแห่แม่ศรีผีกระด้ง โดยจะ
ให้ผู้หญิงสาวบริสุทธิ์ใส่ชุดไทยมาราและเล่นกิจกรรมซ่อนไข่โดยให้แม่ศรีปิดตาหาไข่ แล้วจะมีอีกคนที่ถือ
กระด้งเพื่อตามหาไข่
7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
- น้าพริกเครื่องแกง ชุมชนที่ 2,6,8 ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วง ชุมชนที่ 3
ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า ชุมชนที่ 9
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ
8.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ ลาน้า ลาห้วย มีจานวน 10 สาย คือ
สายที่ 1 คลองหลวง ไหลผ่านชุมชนที่ 1, 2, ,8, 10
สายที่ 2 ห้วยวังระกา ไหลผ่านชุมชนที่ 1, 6 ,12 ,2
สายที่ 3 ห้วยเสือแพะไหลผ่านชุมชนที่ 3, 6
สายที่ 4 ห้วยบวบ ไหลผ่านชุมชนที่ 2, 13
สายที่ 5 ห้วยน้าโสม ไหลผ่านชุมชนที่ 11
สายที่ 6 ห้วยแปดวา ไหลผ่านชุมชนที่ 6, 9, 11
สายที่ 7 ห้วยโค้ง ไหลผ่านชุมชนที่ 9, 11
สายที่ 8 ห้วยปอ ไหลผ่านชุมชนที่ 6 ,9 ,11 ,12
สายที่ 9 ห้วยซุง ไหลผ่านชุมชนที่ 8
สายที่ 10 ห้วยราแพน ไหลผ่านชุมชนที่ 4,5 ,14,10
บึง หนอง และอื่นๆจานวน 3 แห่ง คือ
หนองตะเคียนอยู่ชุมชนที่ 5 บ้านโปร่งหิน หนองกรันเกราอยู่ชุมชนที่ 11 บ้านแปลง
หนองกะหลักอยู่ชุมชนที่ 7 บ้านปรกฟ้า
8.2 ป่าไม้
- ไม้ยูคาลิปตัส ต้นปาล์ม ต้นมะม่วง ต้นขนุน ต้นมะพร้าวและสวนยางพารา
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1.3.กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
ผลกำรดำเนินงำน ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้าในภาพรวม
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ ไม่แสดง
ประเด็น
(%)
(%)
(%) ความคิดเห็น
(%)
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
41.00
58.25
1.20
1.75
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
41.10
56.10
1.05
1.50
กิจกรรม
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
42.15
55.10
1.05
1.15
กิจกรรม
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
40.20
54.15
1.10
1.25
สาธารณะ
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
41.05
58.05
1.15
1.05
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
42.00
57.00
1.00
1.15
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
42.15
55.10
2.10
1.15
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
42.00
54.02
2.00
2.20
ประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม 41.10
55.50
1.10
1.00
ภำพรวม
41.42
55.92
1.31
1.36
ผลกำรดำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
โครงการ/กิจกรรมที่ ดาเนินการ
-การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง การ
ปรับปรุงผังเมืองรวม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
8.35
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.02
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.08
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.72
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.10
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
9.10
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
9.00
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.20
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.50
ภำพรวม
8.67
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
โครงการ /กิจกรรมที่ ดาเนินการ
- การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
7.59
8.10
8.72
9.40
9.42
9.40
8.22
8.25
8.56
8.63

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ /กิจกรรมทีดาเนินการ
- ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
8.35
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
9.15
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.20
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
8.28
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.30
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
9.15
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.20
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.15
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.19
ภำพรวม
8.55
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
โครงการ /กิจกรรมที่ ดาเนินการ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ/น้าเสียและสภาวะอื่นๆ
- อนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
8.05
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
8.10
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
9.25
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
9.00
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.10
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
9.06
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
9.30
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
8.75
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.90
ภำพรวม
8.72
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ /กิจกรรมที่ ดาเนินการ
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็น
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรม
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5.ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.00
8.10
9.00
9.08
8.80
8.93
9.15
9.20
8.70
8.77

38

ส่วนที
ผล ข้ข้ออสัสังงเกตและข้
อเสนอแนะ
ส่วนที
่ 4่ 4สรุสรุปปผล
เกตและข้
อเสนอแนะ
สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปรก
ฟ้า เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็ก ก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มี
สุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทัน
และปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทาให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเดิน
ไปทาการเกษตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. การพั ฒ นาด้ านแหล่ งน้ า เช่ น การขุ ด ลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้าสาหรับทาการเกษตร ทาให้มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม ทาให้มีน้าใช้อุปโภค บริโภค
และน้าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้าท่วมในฤดูน้า
หลากได้
4. ประชาชนมีแหล่งน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทา
ให้มีแหล่งน้าที่สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
5. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทาให้สามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนา
สินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
ในท้องถิ่นมากขึ้น
7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ทาให้บุคคลดังกล่าว
ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
ผลกระทบนำไปสู่อนำคต
ปั ญ หาด้ านโครงสร้ างพื้ น ฐานสามารถพั ฒ นาหรือ แก้ ไข ปรับ ปรุงได้ โดยการจั ด หาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับ
ต าบลข้ า งเคี ย ง หรื อ โครงการ/กิ จ กรรมที่ เกิ น ศั ก ยภาพ จะน าแนวทางการจั ด ท าแผนและประสาน
แผนพัฒนา เพื่อดาเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควำมต้องกำรของประชำชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกชุมชน
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
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4. ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้า
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้า และจัดหาเครื่องกรองน้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค
ด้ำนเศรษฐกิจ
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อ
เทียบการทาทาสวนผลไม้ ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังไม่มีจุด
ขายทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า
ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่า
ลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ด้ำนสังคม
สังคมโดยรวมภายในเทศบาลเมืองปรกฟ้ายังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้านการเกษตร
ยั งอาศั ย แรงงานคน ยั งเป็ น สั งคมระบบอุ ป ถั ม ภ์ แม้ จ ะมี ก ารกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น แต่
ประชาชนก็ ยั งไม่ ใช้ สิ ท ธิห น้ าที่ ข องตนเองที่ มี อยู่ ต ามรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารงานเป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สาหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบ
ต่อเทศบาลเมืองปรกฟ้าดังนี้
1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
5.ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย
1.เนื่ อ งจากประชาชนส่ ว นใหญ่ ได้ รับ สารอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ปลอดสารพิ ษ จึ งท าให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้ามีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่
กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าขาดการปลูกจิตสานึกในด้านรักบ้านเกิด รัก
ในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน
หรือไปทางานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สาคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”
3. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้
กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหา
หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สถานที่เล่นกีฬา ออกกาลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/ผลจำกกำรพัฒนำ
1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทาแผนงาน การจัดทาโครงการด้านการ
กีฬาต่อต้านยาเสพติดประจาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบารุงรัก ษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุด
ลอกแหล่งน้าอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการ
พัฒนาการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตาบลแม่สิน แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก
แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย
3. จานวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทาความเข้าใจ
อธิบ ายถึงแหล่ งที่ ม าของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจั ดสรรงบประมาณให้ ป ระชาชนทราบว่าทาง
เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีทรัพยากรที่จากัดทางด้านงบประมาณ
4. โครงการที่ชุมชนเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลาย
โครงการ เช่ น โครงการก่ อ สร้ างถนน คสล.ต่ างๆ ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทั้ งหมด เนื่ อ งจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดาเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลาดับความสาคัญของ
โครงการ ให้คานึงถึงสภาพปัญหา ความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนก่อน
5. การดาเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทาในช่วงฤดูแล้ง เพราะหาก
ดาเนินโครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย
6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้ อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานั น ประกาศตามหอ
กระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย
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ภำคผนวก
1.คาสั่งเทศบาลเมืองปรกฟ้า
2.แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน

