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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปรางหมู่  

 



๑ 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน   
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  

“การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร 
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  



๒ 
 

(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  
ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกใน
การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนา
ท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ   

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลปรางหมู่  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
    เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึง
รอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ
โอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
   ๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
   ๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
   ๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
   ๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
   ๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
   7)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
    ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

   ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา   
   ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มาติดตามและประเมินผลและน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

การด าเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาด าเนินการตามแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด 

   ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลัง
เดือนธันวาคมก็ได้  

   ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน   
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ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาอยา่งน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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          4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
         สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

    ๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
     ๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
                 ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       ปรางหมู่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
                 ต าบลปรางหมู่  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

     ๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

                   กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่  ๑9 ตุลาคม  ๒๕61   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
        คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

http://www.dla.go.th/
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            5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
      ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
      ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

      ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

      ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้ มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

      6)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และหรือจะต้องปรับปรุงใน
ส่วนใดบ้าง       

      7)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
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ส่วนท่ี ๒ 

การติดตามและประเมนิผล 
 
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่ามี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 
วิสัยทัศน์     

         “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
               ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 
คติพจน์ประจําชาติ 

“มั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้า
อย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ
สร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การ รักษา และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กําหนด 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร ภาครัฐและท่ี

มิใช่ภาครัฐ 
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่าน
การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมาย การพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิ ตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพ่ือส่วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้ง ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

1. การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการตนเอง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคง น้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมายการพัฒนาที่
สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการกํากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหลื่อมล้ําและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
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5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคดิและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

   (๑)  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
   (๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ  

                                   ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

                                   ในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
    ๒)  การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

    ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
    ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

3.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
     รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะ
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)   มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)   ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)   กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)   ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)   มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)   เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)   มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝุายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ

บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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5. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
    เทศบาลตําบลปรางหมู่  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“การเกษตรก้าวหน้า   ชุมชนพัฒนา   การศึกษาก้าวไกล” 

         

   พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพ  
ตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
   2. บํารุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานและบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
   6. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นใกล้เคียง 
   7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเอง  และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลปรางหมู่  แบ่งเป็น  5  ด้าน  ดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ 
                                                   เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
        แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
         2. แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี 
         3. แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร 

4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้าน 
    การเกษตร   
5. แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ 
    ระบายน้ํา  คูน้ําเพ่ือเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

        6. แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ําและปรับปรุงระบบ 
                               การผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง 

7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน     
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณี
พ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
        แนวทางการพัฒนา 
         1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและพัฒนา  
                               ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา   

      3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพการปูองกัน    
          และควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
      4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน 
          ภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
                              ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
      1. แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนา 

       1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมี 
                              สว่นร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า 
       2.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
และงบประมาณจากแหล่งอ่ืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายไสนมความ-หูนบ หมู่ที่ 2 

เทศบัญญัติ 497,800 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 175 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 
41 หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 166,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 23.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. มอก.ชั้นสามขนาด 
 1.00 x1.00 เมตร  
(จํานวน 24 ท่อนสอง
แถว) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 
7,5 

เทศบัญญัติ 499,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 93 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

4 โครงการก่อสร้างประตู
ทางเข้าเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ หมู่ที่ 7 

เทศบัญญัติ 397,000 เพ่ือปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณทางเข้า
เทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ที่เป็น
สัญลักษณ์บอกถึงท่ีตั้ง 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
8 เมตร สูง 5 เมตร ตาม
แบบและรายการที่
เทศบาลกําหนด 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 
7,5 กม.ที่ 0+885 ถึง 
1+100 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

498,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 125 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

6 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน
คลองเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 

เทศบัญญัติ 19,100 ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ 

  

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บ้านในล้อม หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

228,000 ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
ขนาด  6 นิ้ว ลึกไม่
น้อยกว่า 42.50 เมตร 
หรือให้ได้ปริมาณน้ําไม่
น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์
เมตร/ชม. พร้อมติดตั้งปั้ม 
สูบน้ําชนิดจุ่มใต้น้ํา 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 
แรงม้า 

8 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล 
บ้านนางเกรียง หมู่ที่ 2 

เทศบัญญัติ 212,000 ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อน ้าบาดาล 
ขนาด  6 นิ ว ลึกไม่น้อย
กว่า 42.50 เมตร หรือ 
ให้ได้ปริมาณน ้าไม่น้อย
กว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชม. 
พร้อมติดตั งปั้มสูบน ้าชนิด
จุ่มใต้น ้า (ซัมเมอร์ส)
ขนาด 1.5 แรงม้า 

9 โครงการซ่อมแซมคอสะพาน
ข้ามคลองเขต หมู่ที่ 2 ตําบล
ปรางหมู่ ถึง หมู่ที่ 11 ตําบล
ชัยบุรี 

เทศบัญญัติ 12,600 ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพานให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้ 

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนภายในตําบล  
- ถมหลุมบ่อถนนสายเลียบ
ทางรถไฟฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 
2,3 

เทศบัญญัติ 316,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนภายในตําบล -  ถมหินผุ
เพ่ือขยายไหล่ทางบริเวณโค้ง
บ้านหนองโอน หมู่ที่ 4 

เทศบัญญัติ 9,400 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนน 

12 จ้างเหมาขยายและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 
 

100,000 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ
ขยายระบบประปาใน
ตําบลปรางหมู่ 
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  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

150,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
สําหรับกิจการในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลปรางหมู่ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

14 จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ - มาตรน้ํา เทศบัญญัติ 
 

80,000 จัดซื้อมาตรน้ําและวัสดุ
อ่ืน ๆ สําหรับการ
ประปา 

เพ่ือให้มีน้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

15 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําชนิดจุ่มใต้น้ํา 
(ซัมเมิร์ส) 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

25,000 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําสําหรับ
ใช้ในกิจการประปา 

ปั๊มสูบน้ําขนาด 1.5 
แรงม้า จํานวน 1 ตัว 

16 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดพัทลุง 

เทศบัญญัติ 
 

100,000 เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเพ่ือดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมู่ที่ 1-9 ตําบลปรางหมู่ 

17 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

90,000 เพ่ือให้มีไฟฟูา
สาธารณะใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมไฟฟูาถนน ให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ ตําบล 
ปรางหมู่ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านมั่นคง หมู่ท่ี 9 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

491,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
-ซอยทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 115 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
-ซอยบ้านนายนุ้ย-นางนุ้ย 
กว้าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายตกวัด-หัวไทร หมู่ท่ี 5 
 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

499,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา 0.15 เมตร 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายใสหนุน หมู่ที่ 5  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

494,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 
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  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

21 โครงการปรับปรุงยกระดับ
ถนนสายหนองโอน-วังหรั่ง 
หมู่ที่ 4  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

486,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 4 เมตร ยาว 990 
เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายปุายาง-หน้าถ้ํา หมู่ที่ 7 

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

489,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สาย รพช.-บ้านนายลบ  
หมู่ที่ 3  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

484,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายศาลาปุาขวางหัวนอน 
หมู่ที่ 7  

เงินทุนสํารองเงิน
สะสม 

493,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหนองลึก-คลองกง  
หมู่ที่ 3  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9,980,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

26 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาแบบบาดาลแบบทรง
ถ้วยแชมเปญ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านในล้อม หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

654,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาแบบบาดาล
แบบทรงถ้วยแชมเปญ 

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายยางโพรง-ตกวัด หมู่ที่ 
7,5 กม.ที่ 0+800 - 
0+900  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

340,000 ประชาชนได้มีถนน
สําหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง  
6 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

28 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
จัดทําและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์ 

งบประจําปี 35,000 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ใน
การจัดทําปุ๋ยชีวภาพและ
ปุ๋ยอินทรีย์ 

รวม 17,844,900   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 

  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 60,000 ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญ รู้จัก
หน้าที่เป็นคนดีมี
คุณธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี โดยสนับสนุน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

2 โครงการวันกตัญญูรดน้ําขอพร
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 70,000 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานวันกตัญญูรดน้ํา
ผู้สูงอายุ ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

3 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์
ตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 300,000 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแข่งกันกีฬา 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ในตําบลปรางหมู่ 

4 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ประจําหมู่บ้าน 

เทศบัญญัติ 70,000 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา ออกกําลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจํา
ตําบล จํานวน 9 หมู่บ้าน 

รวม 500,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เทศบัญญัติ 9,000 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

2 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เทศบัญญัติ 9,000 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

3 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อป
พร. 

เทศบัญญัติ 20,000 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชุมชน 

จัดฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เทศบัญญัติ 
 

10,000 สําหรับใช้ในการ
ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 

ใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัย
ในชุมชน 

5 โครงการอาหารเสริม (นม) เทศบัญญัติ 421,564 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม ) 
โรงเรียน 

6 โครงการอาหารกลางวัน เทศบัญญัติ 490,000 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

7 โครงการจัดการเรียนการ
สอน 

เทศบัญญัติ 170,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

8 ค่าหนังสือเรียน เทศบัญญัติ 14,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

9 ค่าอุปกรณ์การเรียน เทศบัญญัติ 14,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เทศบัญญัติ 21,000 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

11 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทศบัญญัติ 30,100 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 
2 แห่ง 

12 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
เสริมทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพ่ิม
มากขึ้นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะสําหรับเด็กและ
เยาวชนตําบลปรางหมู่ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13 โครงการจัดหาหนังสือ 
พิมพ์ 

เทศบัญญัติ 80,000 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
และข่าวสารแก่
ประชาชนในตําบล 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ตําบลปรางหมู่ 

14 เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 120,000 เพ่ือนําส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

ส่งเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เทศบัญญัติ 20,000 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ต่างๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16 โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เทศบัญญัติ 42,000 ร่วมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

17 โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เทศบัญญัติ 28,000 ร่วมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

18 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 60,600 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สูงอายุ 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

19 สนับสนุนงบประมาณให้คน
พิการ 

เทศบัญญัติ 4,656,000 เพ่ือให้คนพิการดํารง 
ชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 

20 สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้ปุวยเอดส์ 

เทศบัญญัติ 54,000 เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์ดํารง 
ชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

21 สนับสนุนงบประมาณให้
ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 9,491,600 เพ่ือให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

22 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เทศบัญญัติ 
(สํารองจ่าย) 

 

700,000 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัยด้านต่างๆ 
ในตําบลปรางหมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ในตําบล 
ปรางหมู่ 

23 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เทศบัญญัติ 
 

10,000 เพ่ือสมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล 
ปรางหมู่ 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน 

24 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวม
ใจต้านภัยยาเสพติดและโรค
เอดส์ 

เทศบัญญัติ 
 

88,700 จัดฝึกอบรมการปูองกัน 
ยาเสพติดและโรคเอดส์ 

จัดโครงการปูองกันยาเสพ
ติดและโรคเอดส์ จํานวน 
1 ครั้ง 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เทศบัญญัติ 
 

43,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลปรางหมู่ 

สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

26 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพและเสริมอาชีพการ
ทําขนมโรตีกรอบจิ๋วให้กับ
กลุ่มสตรีตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

27,850 พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลปรางหมู่ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีตําบลปรางหมู่ 

27 โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
(เพ่ิมเติม) 

เทศบัญญัติ 
 

8,500 เพ่ือเป็นองค์ความรู้แก่
ประชาชนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนใน
การจัดทําแผนชุมชน 

ประชาชนเกิดความรู้ใน
การจัดทําแผนชุมชน
ตําบล 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการปูองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-
19) 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

7,900 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ในการปูองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(covid-19) 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการปูองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า(covid-19)  

29 โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

29,600 รื้อถอนอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง เพ่ือก่อสร้าง
อาคารศูนย์เด็กเล็กหลัง
ใหม่ 

รื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแหลมยาง 

30 อุดหนุนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

เทศบัญญัติ 480,000 เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ใน
สังกัดงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

อุดหนุนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

31 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ตําบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

180,000 เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บและ
ควบคุมปูองกันโรคใน
หมู่บ้านและชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยและ
สามารถปูองกันควบคุม
โรคได้ด้วยชุมชนเอง 

รวม 17,366,414   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ เทศบัญญัติ 300,000 เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมใน
การจัดการขยะในชุมชน 

จัดการขยะภายในตําบล 

2. โครงการจ้างเหมาเอกชน
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

เทศบัญญัติ 40,000 เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ชําระค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 

3. โครงการส่งเสริมการจัดทํา
ชุมชนปลอดขยะตําบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 50,000 เพ่ือส่งเสริมการจัดทํา
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดฝึกอบรมและดูงานการ
จัดการขยะ 

รวม 390,000   

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ปรางหมู่และนายกเทศมนตรี
ตําบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 500,000 จัดการเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2. จัดตั้งประชาคมในกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ตําบล 

เทศบัญญัติ 80,000 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ 

3. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เทศบัญญัติ 28,000 เพ่ือจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

4. โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เทศบัญญัติ 5,000 เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ หมู่
ที่ 1 - 9 ตําบลปรางหมู่ 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. โครงการจ้างเหมาเก็บ 
ค่าน้ําประปา 

เทศบัญญัติ 
 

300,000 เพ่ือให้ผู้ใช้น้ําประปามี
ความสะดวก 

ผู้ใช้น้ําประปามีความ
สะดวก 

6 โครงการจัดทําเว็บไซต์ของ 
ทต.ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 1,450 เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศจัดทํา
เว็บไซต์ ของ ทต.ปราง
หมู่/เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ 

7 โครงการจัดงานวันสําคัญทาง
รัฐพิธี 

เทศบัญญัติ 75,000 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวันสําคัญทางรัฐ
พิธี 

จัดงานวันสําคัญทางรัฐ
พิธี 

8 จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เทศบัญญัติ 392,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

9 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เทศบัญญัติ 135,000 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

10 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เทศบัญญัติ 20,000 จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

11 ค่าชําระหนี้เงินต้น เทศบัญญัติ 723,000 เพ่ือจ่ายชําระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 

ชําระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 

12 ค่าชําระดอกเบี้ย เทศบัญญัติ 160,000 เพ่ือจ่ายชําระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

ชําระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

13 ส่งเสริมการฝึกอบรม/ประชุม
เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

เทศบัญญัติ 335,000 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ 

เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เทศบัญญัติ 266,866 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

15 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เทศบัญญัติ 50,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 165,000 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 ตู้เย็น เทศบัญญัติ 15,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

18 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เทศบัญญัติ 19,300 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 
1 เครื่อง 

เทศบัญญัติ 22,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

20 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เทศบัญญัติ 11,000 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

21 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล 
ที่ 10 

เทศบัญญัติ 
(โอนงบประมาณ) 

390,000 จัดจ้างทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 10 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติผลิต
จากวัสดุไฟเบอร์กลาส 
ยาว 5 เมตร สูง 5.10 
เมตร พร้อมติดตั้ง 

22 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน 

เทศบัญญัติ 47,000 เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อเครื่องคอม 
พิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

23 เทปวัดระยะ เทศบัญญัติ 5,800 จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ เทปวัดระยะชนิด
สายไฟ เป็นวัสดุไฟ
เบอร์กลาส ความยาว 
100 เมตร 

24 ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 10 

เทศบัญญัติ 250,000 จัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ พระ
บรมฉายาลักษณ์รัชกาล
ที่ 10 วัสดุทําด้วยไฟ
เบอร์กลาส กว้าง 6 
เมตร สูง 4 เมตร 
พร้อมติดตั้ง 
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 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25 เงินช่วยพิเศษ เทศบัญญัติ 10,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าทําศพ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างที่เสียชีวิต 

เงินช่วยเหลือค่าทําศพ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างที่เสียชีวิต 

26 เงินบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติ 32,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย 

นําส่งเงินค่าบํารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย 

รวม 4,038,416   

รวมทั้งสิ้น 40,139,730   
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 (เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562  ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖3) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 
       การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสนมควาย-หูนบ 
หมู่ที่ 2 

งบประจําปี กองช่าง 486,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 41 หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 166,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด  
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+885 ถึง 1+100 

งบประจําปี กองช่าง 497,600 

4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บ้านในล้อม  
หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 228,000 

5 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล บ้านนางเกรียง  
หมู่ที่ 2 

งบประจําปี กองช่าง 212,000 

6 โครงการซ่อมแซมคอสะพานคลองเลียบทางรถไฟ 
หมู่ที่ 1 

งบประจําปี กองช่าง 19,100 

7 โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองเขต หมู่ที่ 2 
ตําบลปรางหมู่ ถึง หมู่ที่ 11 ตําบลชัยบุรี 

งบประจําปี กองช่าง 12,600 

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตําบล  
- ถมหลุมบ่อถนนสายเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตก  
หมู่ที่ 2,3 

งบประจําปี กองช่าง 316,000 

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในตําบล -  ถม
หินผุเพ่ือขยายไหล่ทางบริเวณโค้งบ้านหนองโอน  
หมู่ที่ 4 

งบประจําปี กองช่าง 9,400 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 33,500 

11 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 167,894 

12 จัดซื้อมาตรน้ําระบบประปา หมู่ที่  1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 16,000 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

13 จัดซื้อปั๊มสูบน้ําชนิดจุ่มใต้น้ํา (ซัมเมิร์ส) งบประจําปี กองช่าง 22,000 

14 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง งบประจําปี กองช่าง 60,811.94 

15 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 งบประจําปี กองช่าง 59,635 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านมั่นคง  
หมู่ที่ 9 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองช่าง 491,000 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตกวัด-หัวไทร หมู่ท่ี 5 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองช่าง 499,000 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสหนุน หมู่ที่ 5 
กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 494,000 

19 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายหนองโอน -  
วังหรั่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 990 เมตร  

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 486,000 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปุายาง-หน้าถ้ํา  
หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร  

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 489,000 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รพช.-บ้านนายลบ 
หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 484,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาปุาขวางหัว
นอน หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร พร้อม
วางท่อ คสล. 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 493,000 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลึก-คลองกง 
หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 9,639,500 

24 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลแบบทรง
ถ้วยแชมเปญ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านในล้อม  หมู่ที่ 4  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองช่าง 654,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด  
หมู่ที่ 7,5 กม.ที่ 0+800 - 0+900 ขนาดกว้าง  
6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

กองช่าง 339,000 

26 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทําและการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

34,771 

รวม 16,409,811.94 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประจําปี กองการศึกษา 60,000 

รวม 60,000 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน 

เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน งบประจําปี กองการศึกษา 64,800 

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปรางหมู่ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

120,000 

4 อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัทลุง เขต 1   

งบประจําปี กองการศึกษา 401,840 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา     - ค่าจัดการเรียนการสอน 

งบประจําปี กองการศึกษา 127,500 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   – ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประจําปี กองการศึกษา 356,700 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าหนังสือเรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 9,200 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอุปกรณ์การเรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 9,200 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

งบประจําปี กองการศึกษา 13,800 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

งบประจําปี กองการศึกษา 19,780 



30 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

11 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 30,000 

12 ค่าอาหารเสริม(นม) งบประจําปี กองการศึกษา 241,794.48 

13 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9,033,200 

14 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3,448,000 

15 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

48,000 

16 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

785 

17 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 2,3,6 
สูบน้ําใส่นาข้าว (เครื่องสูบน้ําจากชลประทาน) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8,608 

18 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4,960 

19 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 
พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 
แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
จํานวน 1 ลํา 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

80,000 

20 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18,216 

21 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,000 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ตําบลปรางหมู่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

180,000 

23 โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แหลมยาง 

งบประจําปี กองการศึกษา 29,600 

24 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง  
หมู่ที่ 3  สูง 1.50 เมตร ยาว 98.40 เมตร  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
เหลือจ่าย 

กองการศึกษา 372,000 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-
19) และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ปูองกันตนเอง 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7,590 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําหน้ากากอนามัยใน
โครงการพลังคนไทยร่วมใจปูองกันไวรัสโสคโรนา 
(COVID - 19) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18,864 

27 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปรางหมู่นอก เทศบาลตําบลปรางหมู่  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 170,000 

28 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 
50 คน (ตอกเสาเข็ม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแหลมยาง สังกัดเทศบาลตําบลปรางหมู่  

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

กองการศึกษา 1,690,000 

29 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองการศึกษา 350,000 

30 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

กองการศึกษา 350,000 

31 โครงการปรับปรุงลานติดตั้งครุภัณฑ์ส่งเสริม
สุขภาพ หมู่ที่ 8 

เงินทุนสํารอง
เงินสะสม 

กองช่าง 232,000 

32 ซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เงินนอก
งบประมาณ 

(พมจ.พัทลุง) 20,000 

33 โครงการช่วยเหลือผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง เงินนอก
งบประมาณ 

(สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย) 

20,000 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

53,240 

35 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 – 2565 (เพ่ิมเติม) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7,860 

36 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายพร้อมติดตั้ง  
หมู่ที่ 8 จํานวน 8 รายการ ได้แก่ 
1. อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) 
2. อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้องและนวดหลัง 
    (แบบดึงยกตุ้มนํ้าหนัก) 
3. อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้องแบบยกตุ้ม 
    นํ้าหนัก) 
4. อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) 
5. อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) 
6. อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบถ่วงตัด) 
7. อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบน่ังและยืน) 
8. อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้องแบบยกตุ้ม 
    นํ้าหนัก) 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

249,000 

รวม 17,806,537.48 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ  งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

328,308.75 

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  

งบประจําปี กองคลัง 38,842 

3 ขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที่ 2 (เครื่องจักรกลของ อบจ.พัทลุง) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5,394 

รวม 372,544.75 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

1 ค่าชําระหนี้เงินต้น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

723,000 

2 ค่าชําระดอกเบี้ย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

125,425.22 

3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2,500 

4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

- สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ไม่ใช้งบประมาณ 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
- พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลตําบลปรางหมู่ 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

22,850 

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประจําปี กองคลัง 23,625 

7 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประจําปี กองคลัง ไม่ใช้งบประมาณ 
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ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ดําเนินการ 

9 ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ งบประจําปี ทุกกอง 177,667 

8 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่าพ้ืนทีเ่ว็บไซต์ งบประจําปี 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 
1,450 

10 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

117,629 

11 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5,830 

12 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ําประปา   งบประจําปี กองคลัง 280,377.25 

13 วัสดุสํานักงาน งบประจําปี ทุกกอง 148,520.80 

14 วัสดุงานบ้านงานครัว งบประจําปี ทุกกอง 30,835 

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประจําปี ทุกกอง 93,220 

16 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10,900 

17 ตู้เย็น งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14,700 

18 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

390,000 

19 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจําปี กองคลัง 21,900 

20 เทปวัดระยะ งบประจําปี กองช่าง 
 

3,950 

21 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จํานวน 26 เครื่อง งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

96,900 

22 จ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

392,000 

23 เงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย งบประจําปี สํานัก
ปลัดเทศบาล 

31,414.56 

รวม 2,714,693.83 
 

รวมทั้งสิ้น   89      โครงการ 37,363,588.00 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 

เทศบาลต าบลปรางหมู่   ได้ด า เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  
ปรางหมู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (เดือนตุลาคม 2562  ถึง กันยายน ๒๕๖3)  คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 

 

  

 
 
 

ค ำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.   มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9.   มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน ๒๕๖3)  

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีด 
   ความสามารถภาคเกษตร 
   อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 
   และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น    

28 41,933,000 34 49,385,000 51 73,310,850 141 109,887,400 134 100,693,200 225 375,209,450 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่ 
   การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเชิง 
   วัฒนธรรม 

5 220,000 4 200,000 4 3,150,000 6 11,802,000 8 12,702,000 10 28,074,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   ที่มีคุณภาพ 
 

29 18,370,000 30 17,551,200 33 21,979,000 34 20,168,200 31 20,055,000 45 98,123,400 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ 
   บริหารจัดการและอนุรักษ ์
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6 470,000 6 480,000 6 540,000 6 530,000 6 530,000 6 2,550,000 

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
   และการบรหิารจัดการที่ดี 

19 2,758,000 20 2,793,000 18 2,700,000 19 2,700,000 19 2,668,000 20 13,619,000 

รวมทั้งสิ้น 87 63,751,000 94 70,409,200 112 101,679,850 206 145,087,600 198 136,648,200 306 517,575,850 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผ .07 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลปรางหมู่  

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     30  กันยายน  2563                                   

3. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้ปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2563 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความ 
   สามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
   จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น    

26 16,409,811.94 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

1 60,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี 
    คุณภาพ 

36 17,806,537.48 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
   จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม   

3 372,544.75 

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการ 
   บริหารจัดการที่ดี 

23 2,714,693.83 

รวม 89 
 

37,363,588.00 
 

 

 

 

 
 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลปรางหมู่ ประจําปีงบประมาณพ.ศ.
2563  เป็นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปรางหมู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย
ใช้วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลปรางหมู่  แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565 ) 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และกระบวนการขั้นตอนการดําเนินการของเทศบาลตําบล
ปรางหมู่ ที่กําหนดไว้เป็นแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตําบลปรางหมู่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ยึดผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นสําคัญ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2563  ได้กําหนดช่วง
ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยจะทําการติดตามและประเมินผลภายในเดือน
ธันวาคม 2563  มีการกําหนดประเด็นในการติดตามและ ประเมินผล 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็นด้านประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 2) ประเด็นด้านการพัฒนาองค์กรซึ่งการติดตามและประเมินผลดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  สามารถ
นํามาสรุปเป็นรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลได้ดังนี้  

1. ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  
    1.1 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนใน

ระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564)  แผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ครอบคลุมภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มีการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

 1.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 เทศบาลตําบลปรางหมู่ ได้พิจารณานําแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ไปสู่การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครอบคลุม
ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลปรางหมู่  ครบทั้ง 5 ด้าน และสามารถจัดทํา 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สามารถใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  

1.3 การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศ การบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e-Plan) และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียบร้อยครบถ้วนทุกขั้นตอน  

1.4 การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด  

2. ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด พบว่าข้าราชการ/ข้าราชการครู/
พนักงานเทศบาลในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปดําเนินการตามแผนงาน/โครงการในด้านอ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจาก

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มากขึ้น เช่น ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม เพ่ือจะทําให้การพัฒนาของเทศบาลตําบลปรางหมู่ สามารตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกปัญหาและทั่วถึง กับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งผลให้การวางแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลปรางหมู่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบล 
ปรางหมู่ สามารถนําไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของตําบลปรางหมู่ให้ดีขึ้นด้วย 
 2. จากปัญหาโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระบาดในประเทศทําให้หลายโครงการไม่สามารถดําเนินการได้
เช่น โครงการวันกตัญญูรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ  โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ตําบลปรางหมู่ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โครงการอบรมอาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
เสริมทักษะสําหรับเด็กและเยาวชนตําบลปรางหมู่  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจต้านภัยยาเสพติดและโรคเอดส์  
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ เ ส ริ ม อ า ชี พ ทํ า ข น ม โ ร ตี ก ร อ บ จิ๋ ว ใ ห้ กั บ ก ลุ่ ม ส ต รี ตํ า บ ล 
ปรางหมู่ 

3. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจําปีมีจํานวนมาก แตง่บประมาณรายจ่ายประจําปีมีจํานวนจํากัด  
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ทุกโครงการ 

4. ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะนําโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่
ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณดําเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ 
 5. โครงการใดที่ไม่มีความจําเป็นหรือไม่สามารถดําเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อผลการดําเนินการประจําปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6 ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

 


