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ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ของเทศบาลต าบลกรูด 
วิสัยทัศน์(Vision) 
 “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่   

ชุมชนแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาเทศบาลกรูดอย่างยั่งยืน ” 
พันธกิจของการพฒันาเทศบาลต าบลกรูด (Mission) 
  1.   พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
กีฬาให้ชุมชนเข้มแข็ง   
  2.   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานผังเมือง สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
พื้นท่ี 
  3. พัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.   พัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจ 
ท่ีมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการ ท่องเท่ียว 

5.   พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6.   พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารต าบลแบบบูรณาการ  

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูด (Goals) 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด ท่ีจะด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนานีไ้ด้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ  หรือภารกิจหลัก  จ านวน 17 จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1) จัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสัดส่วน สนับสนุนการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542   พร้อมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางการเรียน 

2) ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นด ารงอยู่สืบทอดต่อไป 
3) ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเภททุกวัย 
4) การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและได้มาตรฐาน 
5) ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
6) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
7) กลุ่ม องค์กร ต่างๆ มีความเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้ 
8) เด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด 
9) ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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10) ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคม ได้รับบริการสาธารณสุขท่ัวถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ถ้วนหน้า 

11) มีแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามและดึงดูดใจนักท่องเท่ียว 
12) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
13) ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
14) ประชาชนและหน่วยงานต่างๆมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
15) การบริหารด้านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
16) ประชาชนได้รับการบริการท่ีดี  สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
17) บุคลากรเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลัก-ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด  มีดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  และการท่องเท่ียว 
   ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

1.2  โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564 )และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริง  ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี การติดตาม
ครั้งนี้จะติดตามเฉพาะปี 2562 ในการด าเนินโครงการดังนี้ 
ตารางที่ 1 สรุป แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) และฉบับเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ห้วงปี 2562 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
    1.1 แผนงานการศึกษา 21 5,938,000 

    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 17 3,080,000 
รวม 38 9,018,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 44,253,800 

รวม 32 44,253,800 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชวีติ สังคมและชุมชน   
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 408,000 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 50,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2562 

จ านวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 
    3.3 แผนงานงบกลาง 4 11,836,000 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 6 910,000 
    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 325,000 

รวม 22 13,529,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว   
     4.1 แผนงานการเกษตร 4 110,000 

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 

     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 140,000 

รวม 8 750,000 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 10,000 
รวม 1 10,000 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   

     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 24 1,225,000 
จากตารางที่ 1   สรุป แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป(ีพ.ศ. 2561-2564) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2561 และแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ห้วงปี 2562  สรุปได้ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  38 โครงการ เป็นเงิน     9,018,000   บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   
มีท้ังหมด  32  โครงการ เป็นเงิน     44,253,800 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  22  โครงการ  เป็นเงิน     13,529,000บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน
ปี 2562   มีท้ังหมด  8  โครงการ เป็นเงิน     750,000บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการท้ังหมดท่ี
บรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  1  โครงการ เป็นเงิน          10,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  
24  โครงการ เป็นเงิน     1,225,000 บาท 
รวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 125 โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี  2562 เป็นเงินท้ังส้ิน 68,785,800 บาท 
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1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบกิจ่ายงบประมาณ 

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
ในระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 

บรรจุในเทศบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม/และไม่

ใช้งบประมาณ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 38 30 24.00 

    1.1 แผนงานการศึกษา 21 19 15.20 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17 11 8.80 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 10 8.00 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 10 8.00 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิต สังคมและชุมชน 22 20 16.00 

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 5 4.00 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 2 1.60 
    3.3 แผนงานงบกลาง 4 4 3.20 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 6 5 4.00 
    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 4 3.20 
4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 8 5 4.00 

     4.1 แผนงานการเกษตร 4 2 1.60 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0 0.00 
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3 2.40 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ม 1 1 0.80 

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1 0.80 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 24 15 12.00 
     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 24 15 12.00 

รวมทั้งสิ้น 125 81 64.80 
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จากตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
สรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  38 โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
จ านวน  30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  24.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   
มีท้ังหมด  32  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  10 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  8.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  22  โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
จ านวน  20  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  16.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน
ปี 2562   มีท้ังหมด  8  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  4.00 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการท้ังหมดท่ี
บรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน     
1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.80 ของโครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  
24  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
12.00 ของโครงการท้ังหมด 

รวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 125 โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี  2562 และน ามาต้ังโครงการ  81 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของโครงการท้ังหมด(หมายเหตุโครงการท่ีไม่ใช่งบประมาณจ านวน 5 โครงการ) 

1.3.2 รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562  เทศบาลต าบลกรูด 
ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารายเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
1. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา  ส านักปลัดเทศบาล 610,670.00 
2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 ส านักปลัดเทศบาล 1,628,770.00 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
10,000.00 

4. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ของ ศพด. บ้านกรูด ส านักปลัดเทศบาล 7,000.00 
5. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ เทศบาล
ต าบลกรูด และสถานศึกษาในสังกัด (ศพด.บ้านกรูด) 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
5,000.00 

6.  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนของเทศบาล
ต าบลกรูด เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
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เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
1. ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ(ต่อ) 

7. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน
มุสลิมในเขตเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 

8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
9. โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเน่ืองใน
เทศกาลวันสงกรานต์ 

ส านักปลัดเทศบาล 70,000.00 

10. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเน่ืองวันลอยกระทง ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
11. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันส าคัญทาง
ราชการ 

ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 

12. โครงการกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลกรูดสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 
13. โครงการจัดสง่นักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬา
ตามรายการต่างๆ 

ส านักปลัดเทศบาล 150,000.00 

14. โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
15. โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
16. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
17. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
18. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 624,000.00 
19. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 624,000.00 
20. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 624,000.00 
21. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 624,000.00 
22. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 624,000.00 
23. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์  ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
24. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและ
ประชาชนของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
30,000.00 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
เบื้องต้นแก่ เด็ก ครู และผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
10,000.00 

26. โครงการก่อสร้างหลงัคาทางเดิน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 
27. โครงการติดต้ังอุปกรณ์ออกก าลังกายกลางแจง้ ณ สนามกีฬาต าบล
กรูด บ่อน้ าพุร้อนบ้านบ้านบ่อน้ าร้อนและบริเวณสระน้ าหนองใหญ่ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
700,000.00 

28. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
29. โครงการหนูน้อยฟังธรรม ส านักปลัดเทศบาล 3,000.00 
30. โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองใหญ ่หมู่ที่ 9 ส านักปลัดเทศบาล 1,169,900.00 

รวม 8,384,340.00 
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จากตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านัก
ปลัดเทศบาล   จ านวน  30 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  8,384,340.00  บาท 

 
ตารางที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการบุกเบิกถนนสายขน าขวิด หมู่ที่ 1 กองช่าง 1,139,100.00 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 กองช่าง 1,673,900.00 
3. โครงการปรับปรงุถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 กองช่าง 1,471,500.00 
4. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 กองช่าง 850,000.00 
5. โครงการปรับปรงุถนนสายบ้านบ่อน้ าร้อน หมู่ที่ 5 กองช่าง 1,289,000.00 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมกู กองช่าง 1,673,900.00 
7. โครงการปรับปรงุถนนสายศาลาหมู่บ้าน- เจริญสันติธรรม หมู่ที่ 10 กองช่าง 1,226,000.00 
8. โครงการปรับปรงุพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง -คลองฮาย หมู่ที่ 6 กองช่าง 1,238,200.00 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอารมณ์-ส านักไฟ หมู่ที่ 3 กองช่าง 1,464,200.00 
10  โครงการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ กองช่าง 50,000.00 

รวม 12,075,800.00 
 

จากตารางที่ 3 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562  

ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของกองช่าง   จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติรวม  12,075,800.00  บาท 

ตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

3. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
2 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
3.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และ
คนไร้ที่พึงของเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 

4.โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 

5. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 10,609,200.00 
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เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

3. ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน(ต่อ) 
6. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ของเทศบาลต าบลกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
1,400,000.00 

7. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์เทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 90,000.00 
8.. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 350,000.00 
9. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่ม
องค์กร และผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถ่ินของเทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 350,000.00 
10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผูสู้งอายุของ
เทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 330,000.00 
11. โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด ส านักปลัดเทศบาล 40,000.00 
12. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 
13. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
14. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 
15. โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ  
อปพร. ทต.กรูด  

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
50,000.00 

16. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 
17. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
18. โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 
19. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
15,000.00 

20. โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุขแก่หมู่บ้าน 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
200,000.00 

รวม 14,044,200.00 
 

จากตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562  

ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น เป็นของส านักปลัด จ านวน  20  
โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  14,044,200.00  บาท 
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ตารางที่ 6  ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลกรูด หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

4. ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว 
1. โครงการศูนย์เรียนรู้ตามวิถีไทย วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย์เรียนรู้
10 หมู่บ้าน ของเทศบาลต าบลกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
30,000.00 

2. โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 40,000.00 
3. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานท า ส านักปลัดเทศบาล 45,000.00 
4. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพสตรี
และต่อยอดทางการตลาดของการท ากาละแมต าบลกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
40,000.00 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ของ
ผู้สูงอายุในต าบลกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
55,000.00 

รวม  210,000.00 
 
จากตารางที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเท่ียว   สรุปได้ดังนี ้

เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562  
ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด    จ านวน  5  โครงการ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  210,000.00  บาท 

 
 ตารางที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 

รวม  30,000.00 
 

จากตารางที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด    จ านวน  1  โครงการ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  30,000.00  บาท 
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ตารางที่ 8  ด้านการเมืองการบริหาร 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

6.  ด้านการเมืองการบริหาร 
1. จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน ส ารวจความพึงพอใจการบรกิารของ เทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 
2. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
3. โครงการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
4. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 
5. โครงการจัดการเลือกต้ัง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 700,000.00 
6. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาล 320,000.00 
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส านักปลัดเทศบาล 70,000.00 
8. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั 500,000.00 
9. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ กองคลงั 20,000.00 
10. โครงการกิจกรรม 5 ส. ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 
11. โครงการยกย่องพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ส านักปลัดเทศบาล 0 

12. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ส านักปลัดเทศบาล 0 

13. โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร ส านักปลัดเทศบาล 0 

14. โครงการ “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้” ส านักปลัดเทศบาล 0 

15. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส านักปลัดเทศบาล 0 

รวม  1,730,000.00 
 

จากตารางที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร  สรุปได้ดังนี ้
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564)ในปีงบประมาณ  2562  

ด้านการเมืองการบริหาร   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด กองช่างและกองคลัง    จ านวน 15  
โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  1,730,000.00  บาท 
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1.3.3 จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด
ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 
ตารางที่ 9 สรุปผลการด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ตามแผน
ด าเนินงาน/และ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

30 

 
 

18 

 
 

3 

 
 

9 

 
ไม่เบิกงบ 

 4 โครงการ 

2.ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
10 

 
4 

 
5 

 
1 

 

3.ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต
สังคมและชุมชน 20 12 

 
0 

 
8 

ไม่เบิกงบ 
 1 โครงการ 

4.ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ 
การท่องเท่ียว 5 3 

 
0 

 
2 

ไม่เบิกงบ 
 1 โครงการ 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 1 1 

 
0 

 
0 

 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 
15 13 

 
1 

 
1 

ไม่เบิกงบ 
 5 โครงการ 

รวม 81 51 9 21  
 

ที่มา : แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 
จากตารางที่ 9  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานและ
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 -กันยายน 2562 

ในปี 2562 เทศบาลต าบลกรูด ตามแผนงานด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 12  เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2561 -30 
กันยายน 2562 )  มีท้ังหมด จ านวน  81  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  51 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  จ านวน  9 โครงการ และไม่ด าเนินการ จ านวน  21 โครงการ  ของทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  
จ านวน 30  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 18  โครงการ ก าลังด าเนินการ 3 โครงการ   ไม่ด าเนินการ 9 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุมติัตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 10 โครงการ  
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ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ ไม่ด าเนินการ 1 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  

จ านวน 20 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ12 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวน  0 โครงการ ไม่
ด าเนินการ 8 โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน    
5 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ ไมด่ าเนินการ 2 
โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน  
1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 15 โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ไม่ด าเนินการ  1 โครงการ 

1.3.4  ผลจากการพัฒนาและการเบิกจ่ายของต าบลกรูด(เฉพาะที่มีการเบิกจ่ายแล้ว) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ตามตาราง 

เทศบาลต าบลกรูด กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา 100 108,800.00 108,800.00 

    89,060.00 89,060.00 
    40,680.00 40,680.00 
    89,060.00 89,060.00 
    69,440.00 69,440.00 

    78,080.00 78,080.00 
รวม 100 475,120.00 475,120.00 

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 92 169,045.84 169,045.84 
    88,119.64 88,119.64 

    214,904.02 214,904.02 
    57,547.52 2,300.00 
    108,800.78 108,800.78 
    65,640.14 65,640.14 

รวม 92 704,057.94 648,810.42 

3. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ของ ศพด. บ้านกรูด 100 1,944.00 1,944.00 
รวม 100 1,944.00 1,944.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 100 1,350.00 1,350.00 
    288 288 

รวม 100 1,638.00 1,638.00 

5. โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเน่ือง
ในเทศกาลวันสงกรานต์ 68 3,510.00 3,510.00 

    5,700.00 5,700.00 
    33,750.00 33,750.00 
    25,000.00 3,800.00 

รวม 68 67,960.00 46,760.00 

6. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเน่ืองวันลอยกระทง 100 9,000.00 9,000.00 
    20,000.00 20,000.00 
    4,950.00 4,950.00 
    9,000.00 9,000.00 

    2,050.00 2,050.00 
รวม 100 45,000.00 45,000.00 

7. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันส าคัญทาง
ราชการ 100 2,450.00 2,450.00 
    8,500.00 8,500.00 
    1,440.00 1,440.00 

รวม 100 12,390.00 12,390.00 
8. โครงการกฬีาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลกรูดสัมพันธ์ 100 12,000.00 12,000.00 
    5,000.00 5,000.00 
    21,040.00 21,040.00 

    84,400.00 84,400.00 
    35,200.00 35,200.00 
    2,430.00 2,430.00 

รวม 100 160,070.00 160,070.00 

9. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 64,000.00 64,000.00 
    66,000.00 66,000.00 
    76,000.00 76,000.00 
    74,000.00 74,000.00 

รวม 100 280,000.00 280,000.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

10. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 121,000.00 121,000.00 
    121,000.00 121,000.00 
    114,000.00 114,000.00 
    108,000.00 108,000.00 

รวม 100 464,000.00 464,000.00 
11. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 98,000.00 98,000.00 
    98,000.00 98,000.00 
    98,000.00 98,000.00 

    98,000.00 98,000.00 
รวม 100 392,000.00 392,000.00 

12. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 188,000.00 188,000.00 
    185,000.00 185,000.00 

    186,000.00 186,000.00 
รวม 100 559,000.00 559,000.00 

13. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 100 239,000.00 239,000.00 
รวม 100 239,000.00 239,000.00 

14. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญ
จนดิษฐ์ 100 20,000.00 20,000.00 

รวม 100 20,000.00 20,000.00 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
15. โครงการปรบัปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 0 1,088,000.00 1,088,000.00 

รวม 0 1,088,000.00 1,088,000.00 

16. โครงการปรบัปรุงถนนสายบ้านบ่อน้ าร้อน หมู่ที่ 5 0 1,118,500.00 1,118,500.00 
รวม 0 1,118,500.00 1,118,500.00 

17. โครงการปรบัปรุงถนนสายศาลาหมู่บ้าน- เจริญสันติธรรม 
หมู่ที่ 10 0 979,000.00 979,000.00 

รวม 0 979,000.00 979,000.00 

18. โครงการปรบัปรุงพร้อมยกระดับถนนสายท่าเฟือง -คลอง
ฮาย หมู่ที่ 6 0 1,049,000.00 1,049,000.00 

รวม 0 1,049,000.00 1,049,000.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

ด้านสาธารณสุข คุณภาพชวีิตสังคมและชุมชน 

19. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลกรูด 100 807,000.00 807,000.00 
    807,600.00 807,600.00 

    809,200.00 809,200.00 
    812,600.00 812,600.00 
    811,200.00 811,200.00 
    810,600.00 810,600.00 

    810,000.00 810,000.00 
    811,300.00 811,300.00 
    811,400.00 811,400.00 
    811,200.00 811,200.00 

    812,200.00 812,200.00 
    811,100.00 811,100.00 

รวม 100 9,725,400.00 9,725,400.00 
20. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ของเทศบาล
ต าบลกรูด 100 110,400.00 110,400.00 
    112,000.00 112,000.00 
    115,200.00 115,200.00 

    116,000.00 116,000.00 
    117,600.00 117,600.00 
    119,200.00 119,200.00 
    119,200.00 119,200.00 

    120,000.00 120,000.00 
    120,800.00 120,800.00 
    120,800.00 120,800.00 

รวม 100 1,171,200.00 1,171,200.00 

21. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผูป้่วยเอดส์
เทศบาลต าบลกรูด 100 4,000.00 4,000.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

    4,500.00 4,500.00 
    4,500.00 4,500.00 

    4,500.00 4,500.00 
    4,500.00 4,500.00 
    4,500.00 4,500.00 
    4,500.00 4,500.00 

    4,500.00 4,500.00 
    4,500.00 4,500.00 

    4,000.00 
           

4,000.00  
รวม 100 44,000.00 44,000.00 

22. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบล
กรูด 100 350,000.00 350,000.00 

รวม 100 350,000.00 350,000.00 

23. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มสตรี และกลุ่มองค์กร และผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถ่ินของเทศบาลต าบลกรูด 100 720 720 
    241,850.00 241,850.00 
    90,000.00 90,000.00 
    1,200.00 1,200.00 

รวม 100 333,770.00 333,770.00 

24. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสมาชิกผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลกรูด 100 99,000.00 99,000.00 
    495 495 
    1,200.00 1,200.00 

รวม 100 100,695.00 100,695.00 

25. โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด 100 1,440.00 1,440.00 
    3,700.00 3,700.00 
    34,800.00 34,800.00 

รวม 100 39,940.00 39,940.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

26. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตต าบลกรูด 100 720 720 
    10,000.00 10,000.00 
    2,430.00 2,430.00 

    3,740.00 3,740.00 
    2,300.00 2,300.00 
    10,000.00 10,000.00 
    3,800.00 3,800.00 

    1,560.00 1,560.00 
รวม 100 34,550.00 34,550.00 

27. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 100 7,370.00 7,370.00 
    2,260.00 2,260.00 

รวม 100 9,630.00 9,630.00 
28. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ 100 518 518 

รวม 100 518.00 518.00 
29. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 100 400 400 

รวม 100 400.00 400.00 
ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว 

30. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานท า 100 28,100.00 28,100.00 
    16,000.00 16,000.00 
    900 900 

รวม 100 45,000.00 45,000.00 

31. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพสตรีและต่อยอดทางการตลาด
ของการท ากาละแมต าบลกรูด 100 24,120.00 24,120.00 
    12,000.00 12,000.00 

    518 518 
รวม 100 36,638.00 36,638.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
32. โครงการสง่เสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน 100 480 480 
    4,150.00 4,150.00 
    1,200.00 1,200.00 

    2,160.00 2,160.00 
รวม 100 7,990.00 7,990.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 

33. จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน ส ารวจความพึงพอใจ
การบริการของ เทศบาล 0 25,000.00 25,000.00 

รวม 0 
          

25,000.00  
          

25,000.00  
34. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 100 1,350.00 1,350.00 
    7,170.00 7,170.00 

    1,400.00 1,400.00 
รวม 100 9,920.00 9,920.00 

35. โครงการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 100 810 810 

รวม 100 810 810 
36. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ 100 1,281.00 1,281.00 

รวม 100 
           

1,281.00  
           

1,281.00  

37. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 100 675 675 
    1,945.00 1,945.00 
    30,000.00 30,000.00 

    198,450.00 198,450.00 
รวม 100 231,070.00 231,070.00 

38. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 100 31,000.00 31,000.00 
    900 900 
    8,000.00 8,000.00 

รวม 100 39,900.00 39,900.00 
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ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

การด าเนินการ (บาท) (บาท) 
      

39. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 485,000.00 0.00 

รวม 0 
        

485,000.00  0 
40. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 100 2,073.00 2,073.00 

รวม 100 
           

2,073.00  
           

2,073.00  
41. โครงการกิจกรรม 5 ส. 100 900 900 

รวม 100 900 900 

รวม 20,591,364.94 19,790,917.42 
 

 
1.4 ผลจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2562 

เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเพิม่เติมเปล่ียนแปลง ตาม 
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เช่นการจัด
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป 
โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันท่ี   30 พฤศจิกายน  2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เมื่อวันท่ี  19 มีนาคม  2562   จ านวนโครงการท่ีบรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
และท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงในปีงบประมาณ  2562 มีการด าเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  และการใช้จ่ายเงินต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ 
   ก.  เชิงปริมาณ (Quantity) 
            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูดได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม  2561 ถึงวันท่ี  30 กันยายน  2562  พบว่าโครงการท้ังไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในช่วงปีงบประมาณ  2562  จ านวน  125 โครงการ งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  68,785,800  บาท โครงการ
ท่ีต้ังจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 จ านวน  81 โครงการ จ านวน 36,474,340 บาท  
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  51 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  19,790,917.42  บาท  โครงการท่ีก าลังด าเนินการ 
จ านวน  9 โครงการ  และรอเบิกจ่าย  จ านวน  9,271,000  บาท  โครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน  21 โครงการ 
งบประมาณท่ีไม่เบิกจ่าย 1,700,000 บาท  
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1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการท่ีต้ังไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 
125   โครงการ และน ามาต้ังงบประมาณรายจ่าย จ านวน  81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  64.80 ของการต้ัง
งบประมาณตามแผน จะเห็นได้ว่าการน าโครงการมาต้ังงบประมาณ นั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณ
แต่ละปีท่ีได้รับการจัดสรร 40-60 ล้านบาท  

2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ     จ านวน    81     โครงการ ด าเนินการจ านวน  51  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  62.96  ของการตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จะเห็นได้ว่าการน าโครงการมาต้ังงบประมาณควรด าเนินการให้
แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 80  อาจเนื่องมาจากจ านวน 30 โครงการท่ีต้ังไว้  มีข้อก าหนดกฎหมายท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือถ้าด าเนินการต่อไปอาจไม่คุ้มค่า จึงเป็นปัจจัยท่ีน่าสนใจท่ีว่า ควรมีการกล่ันกรองโครงการก่อนทุก
ครั้งท่ีจะต้ังงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 125 โครงการ 
และผลส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน   51     โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40.80  ของการโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าผลส าเร็จของโครงการนั้นอย่างน้อยร้อยละ 70  จึงจะประสบความส าเร็จในด้านเชิงปริมาณของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข.  เชิงคุณภาพ (Quality) 
   การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด ท าให้ประชาชนในต าบลท่ีสัญจรผ่าน
เส้นทางในพื้นท่ีต าบลกรูดมีถนนท่ีได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 
มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ
สุขภาพอนามัย แหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  มีการ
ส่งเสริมด้านการศึกษากิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เปิดช่องทางการเข้าถึงของประชาชนในด้านการแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาต าบล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ค.  ค่าใช้จ่าย(Cost) 
    ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับท่ีต้ังงบประมาณหรือประมาณการราคากลาง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ  มียอดลดลงเหลือท่ีสามารถต่อรองราคาได้ให้ลดลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
สามารถประหยัดงบประมาณและสามารถน าไปต้ังโอนเป็นรายการอื่นๆท่ีจ าเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามกฏหมาย  ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่าย
งบประมาณ 
  ง.  เวลา(Time) 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการ จ านวน  81  
โครงการและด าเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ  ร้อยละ 62.97. ท าแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและสามารถ
ใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามก าหนดเวลา เป็นไปตามแผนด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามก าหนด แม้ว่าบาง
โครงการอาจมีความคลาดเคล่ือนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  1.5.1 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2562 

1)  โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  
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ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ถนนหลาย
สายยังไม่ได้ปรับปรุงให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมีดิน
โคลนไหล 

2) การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสร้างใหม่ท่ี 
เกิดขึ้นริมถนนท่ีบุกเบิก  และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ภัยจากอาชญากรรม 

3) การจัดการขยะท่ีตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้นข้อมูล 

พื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อมูลของ
พื้นท่ีต าบลใกล้เคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงการบรูณาการของแผนพัฒนาในระดับและหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเช่ือมั่น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจริง
และความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

5) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลกรูด ให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมี 
รายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น  เช่น  การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้องสามารถน ามาใช้
ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อมูลอาคารป้าย สถานท่ีประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกปี เพื่อจะได้
จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

1.5.2 แนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2562 
1) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้งบประมาณ 

เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูดต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพสามารถใช้
การได้อย่างเหมาะสม 

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข    ปรับปรุงได้    โดยการจัดหา 
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงและประสานแผนพัฒนาร่วมกับส่วน
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่ อด าเนินการของบสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลต าบลกรูด ต้องพิจารณาความเหมาะสมของ 
งบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีได้รับในแต่ละปี  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านใน
ภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือ
ด้วย 

4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด  และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าวไปสู่โลก
ใหม่โลกของการเปล่ียนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้ท้ังความท้าทายและ
โอกาสส าหรับเทศบาลต าบลกรูด จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  2563 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2561   เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการ
ติดตามประเมินผลโครงการ   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อเป็นการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 5 ปี ของเทศบาลต าบลกรูด 

โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาคมในพื้นท่ี
วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส รวมถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทาง
ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมีความสอดคล้องดังนี้ 
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 2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1) เทศบาลต าบลกรูด มียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ต าบลกรูด 

แผนงาน 

 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ  

 
ท าจริง 

 

3 ยุทธศาสตร์
พัฒนาคนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

1 ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ × 

4 การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพการใน
แข่งขัน 

5 การพัฒนาการ
ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1 ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
การศึกษา 

 
23 20 17 

× 

4 การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพการใน
แข่งขัน 

4 พัฒนาการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

11 7 4 

2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

7 ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ให้รองรับการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมและ
ศูนย์โลจิสติกส์
(Logistics) 

3 พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

45 21 20 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ต าบลกรูด 

แผนงาน 

 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

 
ท าจริง 

 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความเสมอภาค
และท่าเทียมกันทาง
สังคม 

2 ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

× 4 พัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

5.การพัฒนาการ
ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 ด้านสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน 

สาธารณสุข 5 5 2 
สังคมสงเคราะห ์ 1 1 0 
แผนงานงบ
กลาง 

4 4 4 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

5 4 2 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความเสมอภาค
และท่าเทียมกันทาง
สังคม (ต่อ) 

2 ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

× 

4 พัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

5.การพัฒนาการ
ส่งเสริม พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

3 ด้านสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต สังคม
และชุมชน (ต่อ) 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

8 8 5 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ต าบลกรูด 

แผนงาน 

 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

 
ท าจริง 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2 ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

× 1 การเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

5 การพัฒนาการ
ส่งเสริม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4 ด้านเศรษฐกิจ  
กลุ่มอาชีพและการ
ท่องเท่ียว 

แผนงาน
การเกษตร 

1 1 0 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

0 0 0 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

2 2 0 

5. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโต
คุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

× 

5 สร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มั่นคงและมี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

6 การส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ท่องเท่ียวและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 1 1 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สุราษฏร์ธาน ี

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ต าบลกรูด 

แผนงาน 

 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามแผน 
ตามเทศ
บัญญัติ 

 
ท าจริง 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

× 4 พัฒนาสังคมปลอดภัย 
คุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ศักยภาพในการแข่งขัน 

2 ส่งเสริมการบริหาร
การจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

6 ด้านพัฒนา
การเมืองการบริหาร 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

21 17 14 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1 1 1 

 รวม 128 92 70 
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2.1.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด 
1) ปัญหาด้านกายภาพ เนื่องจากสภาพพื้นท่ีของเทศบาลต าบลกรูด มีสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบและท่ี 

ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพื้นท่ีการเกษตรและท่ีอยู่อาศัยเป็นบางพื้นท่ีของเทศบาลต าบล    เพราะยังขาด
การบูรณาการเรื่องการบริหารจัดการระบบการระบายน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ กับพื้นท่ีเขตติดต่อ  

2) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลกรูด       มีถนนเช่ือมโยงกับหมู่บ้าน 
ในเขตเทศบาลและนอกเขตระบบและโครงข่ายถนนแต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์- 
ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตและถนนหินคลุก แต่ปัญหาทางด้านการคมนาคมส่วนใหญ่คือถนนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
และถนนช ารุดในบางพื้นท่ี   และรถบรรทุกบรรทุกสินค้าท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีก าหนดท าให้ถนนช ารุดและต้อง
ซ่อมแซมเสียงบประมาณเพิ่ม  

3) ปัญหาด้านแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรการให้บริการน้ าประปายังไม่ 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของเทศบาลต าบลกรูด โดยระบบน้ าประปาหมู่บ้าน   น้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นท่ีมีการ
ประกอบอาชีพหลัก คือ   อาชีพการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มี
ระบบจัดเก็บน้ าเพื่อใช้ในฤดูแล้งท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้  และเกิดภาวะน้ าท่วมขังในฤดูฝน 

4) การขยายชุมชนเพิ่มข้ึนและมีเส้นทางเกิดใหม่เพิ่ม ก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างการให้บริการ 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลต าบลกรูดเนื่องจากความคุ้มค่าของหน่วยงาน  

5) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเทศบาลต าบลกรูดเริ่มมีการขยายตัวของความเจริญมากขึ้น   
ท าให้เกิด แรงงานต่างด้าวและต่างถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมตามมา เช่น ปัญหาขยะ 
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และมีบุคคลนอกพื้นท่ีน าขยะมาท้ิงใน
พื้นท่ี, ปัญหาเรื่องผู้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ  และปัญหา
การปล่อยน้ าเสียจากสถานประกอบการลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียท่ีถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

6) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนยังมีความคิดว่าการบริหารจัดการเทศบาลเป็น 
หน้าท่ีของผู้บริหาร และข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน ตนไม่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลรับผิดชอบ ท าให้การมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ยังไม่มากเท่าท่ีควร 

2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบว่ามีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล 

ต าบลกรูด โดยได้เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกโดยใช้เพียงหลักการ SWOT analysis และ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง สาธารณสุข การศึกษาการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นล าดับ 

1) จุดแข็ง (Strength : S)  เทศบาลต าบลกรูดได้ระบุจุดแข็ง คือ ปัจจัย ศักยภาพภายในองค์กร คือด้าน 
ท่ีต้ังเป็น ดังนี ้

1. ในต าบลมีแหล่งวัตถุดิบ เช่น แหล่งเหมืองแร่หินปูน และการเกษตร ได้แก่ ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน
สวนผลไม้,พืชไร่ต่างๆและแหล่งเหมืองแร่หินปูน 
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2. มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเชิงนิเวศวิทยาท่ีส าคัญ  ถ้ าเขานางเภา   หมู่ท่ี 1   บ่อน้ าพุร้อน  หมู่ท่ี 
5 ต าบลกรูด  และค่ายลูกเสือแม่โมกข์หมู่ท่ี 7  

3. การคมนาคมสะดวก  สามารถติดต่อได้ท่ัวถึงทุกท้องถิ่น  อ าเภอ จังหวัดและภูมิภาค 
4. เทศบาลให้ความส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
5. เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแหล่งน้ าดิบตลอดท้ังปี 

2) จุดอ่อน (Weak : W) เทศบาลต าบลกรูด มีข้อด้อยหรือข้อจ ากัดเกี่ยวกับปัจจัยภายในขององค์กรในเชิง
เสียเปรียบ คือ 
1. ราษฏรไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชุมจัดท าแผน 
2. พื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะรองรับน้ าจากท่ีสูงจึงเกิดน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
3. การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลลงหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
4. ไม่มีการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
5. ขาดสาธารณูปโภคสาธารณูปการในบางพื้นท่ีของหมู่บ้านเช่นระบบประปา, ไฟฟ้า, ถนน, รางระบาย

น้ า, เป็นต้น  
3) โอกาส (Opportunity : O) เทศบาลต าบลกรูดได้ระบุโอกาส ซึ่งหมายถึงปัจจัยภายนอกเชิงบวกท่ี

สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรคือ 
1. แผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้อปท. ได้ก าหนดบทบาททิศทางในการแก้ไขปัญหาของ

ท้องถิ่นโดยตรง(ด้วยตนเอง) 
2. ราษฏรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักจึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฏร์ธานี  การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตรการท่องเท่ียวเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์สังคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตท่ีดีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

4. แผนพัฒนาชาติให้ความส าคัญในการกระจายความเจริญไปชนบท 
5. รัฐบาลได้ก าหนดบทบาททิศทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยตรง 
6. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต 

4) อุปสรรค (Threat : T)  เทศบาลต าบลกรูด ระบุอุปสรรคซึ่งหมายถึงปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นปัญหา
ขัดขวางในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร คือ 
1. งบประมาณจากส่วนกลางท่ีจัดสรรไม่เพียงพอ 
2. การแพร่กระจายของยาเสพติด 
3. เกิดปัญหาจากภัยธรรมชาติเช่นวาตภัย, อุทกภัย, ไฟป่า, พื้นดินเริ่มเส่ือมและการใช้สารเคมีทาง

การเกษตร 
4. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในโครงการท่ีเกินศักยภาพ 
5. ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพงท าให้เศรษฐกิจชะลอตัว 
6. สินค้าทางการเกษตรในพื้นท่ีราคาตกต่ า 

      ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /ว 2931  ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการมี 3 ส่วน คือ การวางแผน (Planing) การน าแผนไปปฏิบัติ(Implementation) และการ
ติดตามประเมินผล (Monitoring Evaluation) สามารถด าเนินการดังนี้ 

1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ(Process) ตามกระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตาม 
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /ว 2931  ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 

2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานนโยบายของเทศบาล 
ต าบลกรูด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของ
ประชาชน 

 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการท่ีด าเนินการอยู่นั้นอยู่
ในช่วงไหน ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีใด เพื่อให้โครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผลคือ 

1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอน 
การด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและแผนเพิ่มเติม       
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ตารางแสดงการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563/โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563/โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จ จ านวนโครงการที่ก าลังด าเนินการเสร็จ จ านวนโครงการที่ไมไ่ด้ด าเนินการ 

จ านวน เบิกจ่าย 
ร้อยละของ
โครงการ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

จ านวน รอเบิกจ่าย 
ร้อยละของ
โครงการ 

ร้อยละของการ
รอเบิกจ่าย จ านวน 

ยังไม่ได้เนินการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละของ
โครงการ 

ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

1.ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

21 5,940,344.00 35 23.46 0 0 0 0 6 975,000.00 27.27 32.71 

2.ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

10 5,608,657.89 16.67 22.15 10 12,485,500.00 100 100 1 244,000.00 4.5 8.19 

3.ด้านสาธารณสขุ 
คุณภาพชีวิตสังคมและ
ชุมชน 

13 12,968,421.00 21.67 51.21 0 0 0 0 9 911,650.00 40.90 30.59 

4.ด้านเศรษฐกิจ กลุ่ม
อาชีพ การท่องเที่ยว 

0 0 0 0.00 0 0 0 0 3 90,000.00 13.63 3.02 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 27,806.00 1.66 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 15 779,169.00 25 3.08 0 0 0 0 3 760,000.00 13.63 25.50 

รวม 60 
 

25,324,397.89 
 

100 100.00 10 12,485,500.00 100 100 22 
 

2,980,650.00 
 

100 100.00 
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จากตาราง: แสดงการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563/โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ 
 จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจ านวน 6  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูดในภาพรวม ได้น าไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 และไม่ใช่งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ต้ังไว้ทั้งหมด  92 โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 60  โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 25,342,397.89 บาท   โครงการท่ีก าลังด าเนินการ จ านวน  
10 โครงการ  งบประมาณท่ีรอการเบิกจ่าย 12,485,500.00  บาท และโครงการท่ีไม่ได้เนินการ 22 โครงการ และ
งบประมาณท่ีไม่ได้เบิกจ่าย  2,980,650.00  บาท 

        2.3  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
1) กรอบและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลกรูด  
แยกเป็นประเด็นการพิจารณาดังนี้ 

ท่ี ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลกรูด 20 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด  10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูดในเขตจังหวัด  10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 
 3.5 กลยุทธ์  5 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 
 3.8 แผนงาน  5 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 
 รวมคะแนน 100 
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รายละเอียดแนวทางเบื้องต้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
2561-2565) ของเทศบาลต าบลกรูด  

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 
 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการรว่ม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผ้ลของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะหส์ภาวการณ์
และศักยภาพ   (ต่อ) 

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

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    
(จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
และ Thailand 4.0  

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 
4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชดัเจน 
 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2)กรอบและแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลกรูด 

แยกเป็นประเด็นการพิจารณาดังนี้ 
ท่ี ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  10 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  10 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  5  
 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 
 รวมคะแนน 100 
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รายละเอียดการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -
2565)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(10)  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตน้ันเอง ว่าเป็นไป
ตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้
ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ี
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

(10)  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือการน าเอา
เทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินการในพ้ืนที่น้ัน ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

(10)  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend  หรือหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

(10)  

5. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 60  

5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

 
(5) 

 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 
(5) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.7 โครงการที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคัง่ ย่ังยืน 
ภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

 
(5) 

 

5.10 มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable)  ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่า
จะได้รับ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรอืผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจรงิ (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

 
(5) 

 

รวมคะแนน 100 
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      2.4  ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆ อาทิ เช่น  

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)และท่ีแก้ไข/เพิ่มเติม /แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-
2565) 

2) แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2563 
3) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระบบ e-Plan 
        2.5  แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3 /ว 2931  ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


