
ค าน า 
 

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. ๒๕๖2 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลปรางหมู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้
ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

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

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

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับ (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  
(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. ๒๕๖2 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
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 าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก 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
และเร่งรบีด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

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



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.2562 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ที่ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
มาติดตามและประเมินผลและน าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เฉพาะที่
ด าเนินการก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

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   

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



          4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
         สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
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 ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

           หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://www.dla.go.th/


        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) 
 

            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   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 

การติดตามและประเมนิผล 
 
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประ เทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

   (๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
   (๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   ๒)  การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

   ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 



๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 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  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก  
                         ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process)  

 



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  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 
5. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เทศบาลต าบลปรางหมู่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคต
อย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต  ดังนี้ 

“การเกษตรก้าวหน้า   ชุมชนพัฒนา   การศึกษาก้าวไกล” 

        พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพ  
ตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
   2. บ ารุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข 
   6. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นใกล้เคยีง 
   7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเอง  และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร 

 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปรางหมู่  แบ่งเป็น  5  ด้าน  ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ 
                                                   เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  
        แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 
         2. แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี 
         3. แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร 

4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้าน 
    การเกษตร   
5. แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ 
    ระบายน้ า  คูน้ าเพ่ือเกื้อหนุนภาคการเกษตร 

        6. แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ/ไฟฟูาแรงต่ าและปรับปรุงระบบ 
                               การผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง 

7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน     

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณี
พ้ืนบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

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

      3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพการ 
         ปูองกันและควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
      4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร 
                              ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
      1. แนวทางการพัฒนาฟ้ืนฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
     แนวทางการพัฒนา 

       1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมี 
                              สว่นร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า 
       2.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลต าบลปรางหมู่  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 

  โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ถนน คสล.สายตกวัด -
หัวไทร หมู่ที่ 5 

เทศบัญญัติ 495,000.00 ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร ยาว 60.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมถม

หินผุยกระดับ หนา 0.60 

เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 

4.80 เมตร ยาว 30.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 35.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

2. ถนน คสล.สายหลักห้า 
-ทุ่งหมอใหญ่ หมู่ที่ 7 

เทศบัญญัติ 
 

483,000.00 ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 138.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

3. ขยายและซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่  
1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภค
เพียงพอและทั่วถึง 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ
ขยายระบบประปาใน
ต าบล 
ปรางหมู่ 

4. อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดพัทลุง 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้มีไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง มีความสะดวก 
ปลอดภัย 

อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเพ่ือด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
และขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
หมู่ที่ 1-9 ต าบลปรางหมู่ 

5. โครงการจ้างเหมาเก็บ 
ค่าน้ าประปา 

เทศบัญญัติ 
 

250,000.00 เพ่ือให้ผู้ใช้น้ าประปามี
ความสะดวก 

ผู้ใช้น้ าประปามีความ
สะดวก 

 
 
 
 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น 



  โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

6. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบัญญัติ 
 

150,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับ
กิจการในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลปราง
หมู่ 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ส าหรับกิจการในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

7. จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ - มาตร
น้ า 

เทศบัญญัติ 
 

80,000.00 จัดซื้อมาตรน้ าและวัสดุ
อ่ืน ๆ ส าหรับการประปา 

เพ่ือให้มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

8. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ 

เทศบัญญัติ 
 

604,936.00 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ  
สาธารณภัยด้านต่างๆ ใน
ต าบลปรางหมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ในต าบลปราง
หมู่ 

9. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เทศบัญญัติ 
 

10,000.00 เพ่ือสมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล 
ปรางหมู่ 

สนับสนุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน 

10. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 

เทศบัญญัติ 
 

100,000.00 เพ่ือให้มีไฟฟูาสาธารณะ
ใช้อย่างทั่วถึง มีความ
สะดวก ปลอดภัย 

ซ่อมแซมไฟฟูาถนน ให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ 
ต าบล 
ปรางหมู่ 

11. โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์ 
บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เทศบัญญติั 
 

40,800.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลปรางหมู่ 

สนับสนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

12. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

19,300.00 พัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลปรางหมู่ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรีต าบลปรางหมู่ 

13. โครงการเยาวชนรุ่น
ใหม่รวมใจต้านภัยยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

เทศบัญญัติ 
 

108,100.00 จัดฝึกอบรมการปูองกัน 
ยาเสพติดและโรคเอดส์ 

จัดโครงการปูองกันยา
เสพติดและโรคเอดส์ 
จ านวน 1 ครั้ง 

14. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชนต าบลปราง
หมู ่

เทศบัญญัติ 
 

10,000.00 เพ่ือเป็นองค์ความรู้แก่
ประชาชนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนใน
การจัดท าแผนชุมชน 

ประชาชนเกิดความรู้ใน
การจัดท าแผนชุมชน
ต าบล 

รวม 2,551,136.00   

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 
  โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบัญญัติ 60,000.00 ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ รู้จักหน้าที่
เป็นคนดีมีคุณธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี โดยสนับสนุน
การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

2. โครงการวันกตัญญูรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 70,000.00 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานวันกตัญญูรดน้ า
ผู้สูงอายุ ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

3. โครงการกีฬามวลชน
สัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแข่งกันกีฬา 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ในต าบลปรางหมู่ 

4. โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 

เทศบัญญัติ 70,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ า
ต าบล จ านวน 9 หมู่บ้าน 

5. โครงการส่งเด็กปฐมวัย 
นักเรียน เยาวชน เข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา 
ในระดับต่าง ๆ 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย 

ส่งเด็กปฐมวัย นักเรียน 
เยาวชน เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา กรีฑา 

6. โครงการประเพณีออก
พรรษาแข่งโพนลาก
พระ 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไป 

7. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของ
สภาวัฒนธรรมต าบล
ปรางหมู่ 

วัฒนธรรมประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์ให้สืบทอด
ต่อไป 

รวม 600,000.00   

    
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เทศบัญญัติ 9,000.00 เสริมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

2. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เทศบัญญัติ 9,000.00 เสริมสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน 

3. โครงการฝึกอบรม
สมาชิก อปพร. 

เทศบัญญัติ 20,000.00 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยชุมชน 

จัดฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

4. โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 

เทศบัญญัติ 
 

20,000.00 ส าหรับใช้ในการ
ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 

ใช้ในการระงับเหตุ
อัคคีภัยในชุมชน 

5. โครงการจัดซื้อเรือ
พลาสติก จ านวน 6 ล า 

เทศบัญญัติ 
 

171,000.00 ส าหรับใช้ในการ
ช่วยเหลือเหตุอุทกภัย 

ใช้ในการช่วยเหลือเหตุ
อุทกภัยในชุมชน 

6. โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เทศบัญญัติ 421,564.00 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารเสริม (นม 
) โรงเรียน 

7. โครงการอาหาร
กลางวัน 

เทศบัญญัติ 490,000.00 ส่งเสริมโภชนาการของ
เด็ก 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

8. โครงการจัดการเรียน
การสอน 

เทศบัญญัติ 170,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 แห่ง 

9. ค่าหนังสือเรียน เทศบัญญัติ 12,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 แห่ง 

10. ค่าอุปกรณ์การเรียน เทศบัญญัติ 12,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 แห่ง 

11. ค่าเครื่องแบบนักเรียน เทศบัญญัติ 18,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 แห่ง 

12. ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เทศบัญญัติ 25,800.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 2 แห่ง 

13. โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเสริมทักษะส าหรับ
เด็กและเยาวชนต าบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้และทักษะเพ่ิม
มากขึ้นจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะส าหรับเด็กและ
เยาวชนต าบลปรางหมู่ 



 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

14. โครงการพัฒนาเด็กรอบ
ด้านสมดุลและ
เสริมสร้างสายใย
สัมพันธ์ครอบครัว 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
นอกสถานที่ของเด็กเล็ก
ก่อนวัยปฐม 

จัดโครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้และทัศน
ศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 

15. โครงการจัดหาหนังสือ 
พิมพ์ 

เทศบัญญัติ 80,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
และข่าวสารแก่ประชาชน
ในต าบล 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ
หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ต าบลปรางหมู่ 

16. โครงการกิจกรรมค่าย
กลางวัน (DayCamp) 

เทศบัญญัติ 26,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
นักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
กลางวัน 

17. เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 120,000.00 เพ่ือน าส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

ส่งเงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

18. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เทศบัญญัติ 20,000.00 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ต่างๆ  

มีการปฏิบัติงานด้านงาน
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19. โครงการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เทศบัญญัติ 42,000.00 ร่วมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 

20. โครงการปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

เทศบัญญัติ 28,000.00 ร่วมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดกิจกรรม/โครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

21. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 60,600.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
สูงอายุ 

ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

22. สนับสนุนงบประมาณ
ให้คนพิการ 

เทศบัญญัติ 4,224,000.00 เพ่ือให้คนพิการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 

23. สนับสนุนงบประมาณ
ให้ผู้ปุวยเอดส์ 

เทศบัญญัติ 48,000.00 เพ่ือให้ผู้ปุวยเอดส์
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 

24. สนับสนุนงบประมาณ
ให้ผู้สูงอายุ 

เทศบัญญัติ 9,277,200.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  



 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พัทลุง เขต 1 

เทศบัญญัติ 480,000.00 เพ่ือเป็นค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน ใน
สังกัดงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

อุดหนุนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพัทลุง เขต 1 

26. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 
 

180,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมสุีขภาพ

ร่างกายทีแ่ขง็แรง ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บและควบคุม

ป้องกนัโรคในหมู่บา้นและ

ชมุชน 

ประชาชนมสุีขภาพร่างกาย

แขง็แรง ปราศจากโรคภยั

และสามารถป้องกนั

ควบคุมโรคไดด้ว้ยชมุชน

เอง 

รวม 16,044,164.00   

  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าธรรมเนียมการทิ้ง
ขยะ 

เทศบัญญัติ 280,000.00 เพ่ือเป็นค่าธรรมเนียมใน
การจัดการขยะในชุมชน 

จัดการขยะภายในต าบล 

2. โครงการจ้างเหมา
เอกชนจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล 

เทศบัญญัติ 36,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการช าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
หรือสิ่งปฏิกูล 

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ
ขยะ 

3. โครงการส่งเสริมการ
จัดท าชุมชนปลอดขยะ
ต าบลปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัดท า
ชุมชนปลอดขยะ 

จัดฝึกอบรมและดูงาน
การจัดการขยะ 

รวม 346,000.00   

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 
 โครงการ แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่และ
นายกเทศมนตรีต าบล
ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 430,000.00 จัดการเลือกตั้งระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2. จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบล 

เทศบัญญัติ 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ประชาคมในกิจกรรม
จัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ 

จัดตั้งประชาคมใน
กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ 

3. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

4. โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เทศบัญญัติ 5,000.00 เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ หมู่ที่  
1 - 9 ต าบลปรางหมู่ 

5. โครงการจัดท าเว็บไซต์
ของ ทต.ปรางหมู่ 

เทศบัญญัติ 1,450.00 เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องครบถ้วน 

ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศจัดท าเว็บไซต์ 
ของ ทต.ปรางหมู่/เช่า
พ้ืนที่เว็บไซต์ 

6. โครงการจัดงานวัน
ส าคัญทางรัฐพิธี 

เทศบัญญัติ 50,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในวันส าคัญทางรัฐพิธี 

จัดงานวันส าคัญทางรัฐ
พิธี 

7. จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เทศบัญญัติ 393,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

8. จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เทศบัญญัติ 132,700.00 จ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

9. โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

เทศบัญญัติ 180,000.00 เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และทักษะ
มากยิ่งขึ้น 

10. ค่าช าระหนี้เงินต้น เทศบัญญัติ 723,000.00 เพ่ือจ่ายช าระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 

ช าระหนี้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 



 โครงการ แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

11 ค่าช าระดอกเบี้ย เทศบัญญัติ 180,000.00 เพ่ือจ่ายช าระค่าดอกเบี้ย
ธนาคารกรุงไทย 

ช าระค่าดอกเบี้ยธนาคาร 
กรุงไทย 

12 ส่งเสริมการฝึกอบรม/
ประชุมเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

เทศบัญญัติ 265,000.00 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ 

เพ่ือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เทศบัญญัติ 210,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เทศบัญญัติ 60,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 165,000.00 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

16 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

เทศบัญญัติ 4,300.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

17 จัดซื้อจอมอนิเตอร์ เทศบัญญัติ 8,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

เทศบัญญัติ 32,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

19 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เทศบัญญัติ 11,000.00 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

20 เงินช่วยพิเศษ เทศบัญญัติ 7,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าท าศพพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างที่
เสียชีวิต 

เงินช่วยเหลือค่าท าศพ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างที่เสียชีวิต 

21 เงินบ ารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย 

เทศบัญญัติ 29,300.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย 

น าส่งเงินค่าบ ารุง
สันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย 

รวม 2,956,750.00   

 
 



 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (เดือนตุลาคม  2561  ถึง กันยายน  ๒๕๖2) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 
       การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลักห้า-ทุ่งหมอ
ใหญ่ หมู่ที่ 7 

งบประจ าปี กองช่าง 483,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางโพรง-ตกวัด 
หมู่ที่ 7,5 

งบประจ าปี กองช่าง 456,700 
(กันเงิน) 

3 โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งคลองกง หมู่ที่ 3,6 เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 312,000 
(กันเงิน) 

4 โครงการซ่อมแซมถนนสายสถานีอนามัยบ้าน
ปรางหมู่-โรงเรียนบ้านปรางหมู่ หมู่ที่ 8 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 48,300 

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในต าบล 
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี กองช่าง 496,000 

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในต าบล 
ปรางหมู่ (ปรับเกรดถนนโดยใช้เครื่องจักร อบจ.) 

งบประจ าปี กองช่าง 38,584.80 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7,8  

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 1,928,000 

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 
 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 128,000 

9 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด 
หมู่ที่ 5 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองช่าง 830,000 

10 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 150,991 

11 จัดซื้อมาตรน้ าระบบประปา หมู่ที่  1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 55,800 

12 จ้างเปุาล้างบ่อน้ าบาดาล ประปา หมู่ที่ 4 งบประจ าปี 
 

กองช่าง 7,000 

13 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าดิบ หมู่ที่ 3 งบประจ าปี 
 

กองช่าง 22,000 

14 จัดจ้างขุดขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 4,8 งบประจ าปี กองช่าง 4,600 

15 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง หมู่ที่ 4 

งบประจ าปี 
 

กองช่าง 39,000 

 

1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

16 โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งคลองนุ้ย หมู่ที่ 8 งบประจ าปี กองช่าง 58,000 

17 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง งบประจ าปี กองช่าง 70,833.57 

18 ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 9 งบประจ าปี กองช่าง 66,130 

19 โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 19,140 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
ต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 9,450 

21 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 20,900 

รวม 5,244,429.37 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี กองการศึกษา  299,350 

2 จัดซื้อวัสดุกีฬา   งบประจ าปี กองการศึกษา 69,930 
 

3 โครงการวันกตัญญูรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ งบประจ าปี กองการศึกษา 70,000 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประจ าปี กองการศึกษา 60,000 

รวม 499,280 

 

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน เจ้าของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน งบประจ าปี กองการศึกษา 73,000 

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปรางหมู่ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 10,000 

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 120,000 

4 อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพัทลุง เขต 1   

งบประจ าปี กองการศึกษา 398,000 
 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 144,500 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 448,620 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าหนังสือเรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 7,600 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าอุปกรณ์การเรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 7,600 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

งบประจ าปี กองการศึกษา 11,400 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา – ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

งบประจ าปี กองการศึกษา 16,340 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
DLTV 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา 30,200 

12 ค่าอาหารเสริม(นม) งบประจ าปี กองการศึกษา 253,918.20 

13 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะส าหรับ
เด็กและเยาวชนต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี กองการศึกษา 29,012 

14 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 8,821,000 

15 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 3,320,800 

16 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 42,000 

17 ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 11,700 

 
 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

18 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 5,070 

19 โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 5,660 

20 จัดซื้อเรือพลาสติก งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 168,000 

21 จัดซื้อถังดับเพลิง งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 8,800 

22 ซ่อมแซมระบบกล้องรักษาความปลอดภัย CCTV  งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 53,100 

23 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 21,993 

24 โครงการปูองกันโรคไข้เลือดออก งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 13,920 

25 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ต าบลปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 180,000 

รวม 14,202,233.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 

เจ้าของงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ  งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 225,803.25 

2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าของเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

3 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาของ
เทศบาลต าบลปรางหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

4 โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล  

งบประจ าปี กองคลัง 35,872 

5 โครงการส่งเสริมการจัดท าชุมชนปลอดขยะต าบล
ปรางหมู่ 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 19,602 

6 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

- ส านักปลัดเทศบาล ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 281,277.25 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

1 ค่าช าระหนี้เงินต้น งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 723,000 

2 ค่าช าระดอกเบี้ย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 164,441.93 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 35,450 

4 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย งบประจ าปี ทุกกอง 500 

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประจ าปี กองคลัง 39,690 

6 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประจ าปี กองคลัง 500 



ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการ 

7 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่าพ้ืนทีเ่ว็บไซต์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 1,450 

8 ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ความสามารถ งบประจ าปี ทุกกอง 168,562 

9 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 121,302 

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 4,678 

11 โครงการจ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา   งบประจ าปี กองคลัง 271,884.50 

12 วัสดุส านักงาน งบประจ าปี ทุกกอง 134,169 

13 วัสดุงานบ้านงานครัว งบประจ าปี ทุกกอง 22,571 

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี ทุกกอง 105,000 

15 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 700 

16 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูาขนาด 120 นิ้ว 
พร้อมติดตั้ง 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 15,100 

17 มอนิเตอร์ งบประจ าปี กองช่าง 2,780 

18 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี กองการศึกษา 16,000 

19 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

งบประจ าปี กองการศึกษา 
 

4,200 

20 ตู้เก็บเอกสาร งบประจ าปี กองช่าง 11,000 

21 เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประจ าปี กองช่าง 16,000 

22 จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 392,738 

23 เงินบ ารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 29,119.09 

24 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

งบประจ าปี ส านักปลัดเทศบาล 152,940 

รวม 2,433,775.52 

รวมทั้งสิ้น 22,660,995.34 
 

 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
 

เทศบาลต าบลปรางหมู่   ได้ ด า เนิ นการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล  
ปรางหมู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (เดือนตุลาคม 2561  ถึง กันยายน ๒๕๖2)  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 
  

 
 

 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

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 าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



 
 
 

ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน ๒๕๖2)  
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี ( 2561 – 2564 ) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564 รวม  4  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) 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเพิ่มขีด 
   ความสามารถภาคเกษตร 
   อุตสาหกรรมตอ่เนื่องจากการเกษตร 
   และผลิตภัณฑ์ชุมชนทอ้งถิน่    

205 123,025,120 205 123,025,120 205 123,025,120 205 123,025,120 820 492,100,480 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการพัฒนาสู ่
   การทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์และเชิง 
   วัฒนธรรม 
 

12 4,390,000 12 4,390,000 12 4,390,000 12 4,390,000 48 17,560,000 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนและสังคม 
   ทีม่ีคุณภาพ 
 

28 18,419,200 28 18,419,200 28 18,419,200 28 18,419,200 112 73,676,800 

4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการ 
   บริหารจัดการและอนุรกัษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 

5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 20 2,120,000 

5 ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเขม้แขง็ 
   และการบริหารจดัการทีด่ี 

22 3,258,000 22 3,258,000 22 3,258,000 22 3,258,000 88 13,032,000 

รวมทั้งสิ้น 272 149,622,320 272 149,622,320 272 149,622,320 272 149,622,320 1,088 598,489,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผ .07 



 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  
 
 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เทศบาลต าบลปรางหมู่  

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน     30  กันยายน  2562                                   

3. จ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้ปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2562 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการที่เสร็จ จ านวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพ่ิมขีดความ 
   สามารถภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
   จากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น    

22 5,244,429.37 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาสู่การ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม 

4 499,280 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี 
    คุณภาพ 

25 14,202,233.20 
 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
   จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม   

6 281,277.25 

5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการ 
   บริหารจัดการที่ดี 

24 2,433,775.52 

รวม 81 
 

22,660,995.34 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบที่ 3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 



ส่วนท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปีมีจ านวนมาก  แตง่บประมาณรายจ่ายประจ าปีมีจ านวนจ ากัด  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ 

2.  อปท.ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ จึงต้องมีการกันเงินไว้
เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรจะน าโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่
ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดสรรงบประมาณด าเนินการได้อย่างครบถ้วนทุก
โครงการ 
 2.  โครงการใดที่ไม่มีความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือผลการด าเนินการประจ าปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    

4. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

5. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

 
 
 
 


