รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
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ส่วนที่ 1
บทนา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ฉบั บ ที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอานาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน
การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจหน้าที่เพิ่ม
มากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิ ดประโยชน์
สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
สาคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจาเป็นต้องมีการ
กาหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่ อการทางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความสาคัญ ๕ ประการคือ
(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(๒) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
(๓) ทาให้การดาเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
(๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้าซ้อน และ
(๕) ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงาน
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสาหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ
บ่ งบอกความส าเร็ จ ของแผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้ “ระบบติด ตาม”จึง เป็ นเครื่อ งมื อ ส าคัญ ที่ช่ว ยในการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดาเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การดาเนินงาน
การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรง
กันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดาเนินงานด้านต่างๆ เป็น
การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสาคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า

-2เป็นผู้ดาเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจาเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม
ไม่จาเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทารายงานการติดตามประจาไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทาการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตาม
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล”นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จาเป็นสาหรับการ
ดาเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ
การยุติการดาเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบ
ดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนาไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่ าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดาเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่ อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดาเนินการใดๆ
ของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เมื่ อ มี ก ารประเมิ น ผลในสิ่ ง ที่ ว างแผนไว้ แ ล้ ว และที่ ไ ด้ จั ด ท าเป็ น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมิน ผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้า หมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา การวางแผนพัฒนาสามปี
จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงต้องการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ 1
เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดาเนินการ
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริ หาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างวัน ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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1. ความหมายของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิ ทธิผลของการดาเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการ
ประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกกาหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใ ช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็น
เครื่องมือทดสอบผลการทางานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กาหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ดาเนินการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดาเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของ
ท้องถิ่น หรื อไม่ การติดตามและประเมิน ผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้ มเหลวของยุท ธศาสตร์การพัฒ นา
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนาเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะ
ช่วยทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาไปเป็ นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทาหรือไม่กระทาหรือ
ยกเลิ ก โครงการในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ไม่ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ต่ อ ประชาชนหรื อ ประชาชนไม่ พึ ง พอใจ ซึ่ ง การติ ด ตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ
และที่สาคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

2. ความสาคัญของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ด าเนิ น การประกาศใช้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
แผนพัฒ นาสามปี และการน าแผนพัฒ นาท้องถิ่นไปสู่ การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมารรายจ่าย
เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดาเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การนาแผนไปจัดทางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็น
แนวทางในการจัดทางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทางบประมาณการรายรับ และประมาณการร่ายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณ ขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรั บเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมายและต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

-4(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นต้องให้ ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลั กตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดาเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้
นาโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสารองเงินสะสม
หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ทดสอบการดาเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ กาหนดไว้หรือไม่ ทา
ให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนาไปสู่การวางแผนการ
พัฒ นาในปี ต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสั มฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบ
ดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดาเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส
ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ
ดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุ ปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุด
และลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผนงาน โครงการ
งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดาเนิ น การสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะถู ก ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ดการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและ

๑.ประเมิ
เพื่อปรันบผลแผนพั
ปรุงประสิทฒธินา
ภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางทีจ่ ะปรับปรุงมาตรการที่จะนาไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
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4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๑
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้
ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ขั้นตอนที่ ๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ
๑๓ (๓)
ขั้นตอนที่ ๕
ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่ น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิ บห้ าวันนั บ แต่วัน ที่ผู้ บริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่ าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๑๔ (๕)
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ผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีล ะสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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5.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ได้กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้
๑.ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕60–๒๕๖2)
ตาม
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสาม
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๕๖ ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วั น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒.ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕60
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

6.ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล

6.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

-8(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)
6.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60–๒๕๖2)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕9)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕60)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕60)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕60)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60
(๒) เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕60
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
6.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ elaas (www.dla.go.th)
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7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
๑.ทารู้ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
๒.เห็นจุดสาคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ ไขอย่างชั ดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทาให้เสร็จ ซึ่งจะทาให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.ท าให้ ท ราบว่ า จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงโครงการอย่ า งไรบ้ า งใ ห้ เ หมาะสม ระดั บ การ
เปลี่ ย นแปลงมากน้ อ ยแค่ ไ หน การเปลี่ ย นแปลงจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบอะไรบ้ า ง อาทิ เช่ น การเปลี่ ย นแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนาโครงการไป
ปฏิบัติ เป็นต้น
๔.ทาให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕.ทาให้ ทราบว่า ขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุป สรรคเหล่ านั้น เกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทางานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖.ทาให้ ทราบว่าแผนงานที่นาไปปฏิบัติ ติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน(weaknesses)
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนาไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.ทาให้ผู้ให้การสนับสนุนการนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุ นการประเมินผลทราบผล
ของการนานโยบายไปปฏิบั ติบรรลุ วัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้ องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนาโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสาเร็จและส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทาการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การนาโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทาการประเมินผลต่างๆ)
๘.การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสาเร็ จตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙.การประเมินจะทาให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นาไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะทาให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดาเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กาหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ประกอบด้วย
1. นายเธียรวิชญ์ เทียบฤทธิ์
ประธานกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโกรกแก้ว
2. นายมงคล ดวงเดือน
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
3. นายทองดี การะเกษ
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
4. นายเอม โสมกาสด
กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
5. นายวีระ โตสกุล
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
6. นายน้อย แจ่มจันทร์
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11
7. นางชนาการณ์ คาสอน
กรรมการ
ผู้แทนหน่วยงาน ครูชานาญการพิเศษ
8. นายเทียม ชอบทดกลาง
กรรมการ
ปลัดเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
9. นางบุญยิ่ง แป้นชุมแสง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน
10. นายถนอม อยู่รัมย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย

-1111. นางสาววรินทร พัชนี
หัวหน้าสานักปลัด
12.นางสาวญาณิศา สุขวงกฎ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ว่า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐ บาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า) วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1.แผนยุทธศาสตร์
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ อ งด้ ว ยในการจั ด ทาแผนพั ฒ นาจะต้ อ งสอดคล้ อ งกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
กาหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
 กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
จาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
๓) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

-13๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินแล ะการ
ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
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)
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทางานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จั ด ทางบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ ย นความเห็ น เกี่ ยวกับ ภาพรวมของการทางานที่ ผ่ า นมา ซึ่ง เดิ ม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทาเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึง่ เดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดาเนินการ
เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน”
วัตถุประสงค์
๑) รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
๒) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
๓) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๑) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
๒) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
๓) การลดรายจ่าย
๔) การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย
๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal
process) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดาเนินการ
๔.ค่านิยมหลักของคนไทย
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ
ดังนี้
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓) กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗) เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙) มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐) รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้ พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่าย และ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่าหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒) คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
๕.นโยบายของรัฐบาล
๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย
ทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่ง ยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ
จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่ว มแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี

-15รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุค
ปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรัก
สามัคคี...”
๕.๒ นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประกอบด้วยนโยบาย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
๑) การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้
มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดาเนิน
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง
๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้ เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดาเนินการลงโทษตามกฎหมาย
๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบนาผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข
๑.๔) ดาเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดาเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่
ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด

-16๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
๒.๑) ทาการสารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ทาผิดในอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตาแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทาผิด
๒.๒) กาหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง
๒.๓) กาหนดวิธีดาเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทา
ผิดที่ป รากฏเห็ นเป็ นที่ป ระจั กษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดาเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์
๒.๔) สารวจและจัดทาข้อมูลการกระทาผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒.๕) จัดทาข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี
๒.๖) จัดทาข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดาเนินคดีกับผู้กระ ทาผิด
ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ

2.ข้อมูล (ข้อมูลพื้นฐาน)
1.รายชื่อหมู่บ้านของตาบลโกรกแก้ว
1. หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ
2. หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่
3. หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว
4. หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน
5. หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี
6. หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก
7. หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม
8. หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย
9. หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง
10. หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า
11.หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ
สานักงานเทศบาลตาบลโกรกแก้วตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหัวถนน-ดอนอะ
ราง ต าบลโกรกแก้ ว อ าเภอโนนสุ ว รรณ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ รหั ส ไปรษณี ย์ ๓๑๑๑๐ โทรศั พ ท์ . ๐๔๔-๖๖๖๓๙๙
โทรสาร.๐๔๔-๖๖๖๔๐๐ มีพื้นที่ ๓๐.๕๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๘,๙๐๖.๒๕ ไร่ มีพื้นที่หมู่บ้านอยู่ในเขต
เทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๐ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,๑๐,๑๑,๑๒ และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
๒
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอโนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอาเภอโนนสุวรรณ ๓
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
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ติดกับ ตาบลหัวถนน อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านทิศตะวันออก
ติดกับ ตาบลหนองโบสถ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านทิศใต้
ติดกับ ตาบลโนนสุวรรณ อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านตะวันตก
ติดกับ ตาบลทุ่งจังหัน อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

2.วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน
หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม

3.พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
๑.พั ฒ นาให้ บ้ า นเมื อ งน่ า อยู่ โดยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต
๒.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓.ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และการกีฬา
๔.พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
๕.จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
๗.พัฒ นาการเมืองท้อ งถิ่นให้ โ ปร่ง ใสเป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้ และปรับปรุงอาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่

4.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
๑.พัฒ นาให้ เป็นเมืองน่า อยู่โดยจัดให้ มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒.พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
๓.ส่ งเสริ มให้ ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึง รวมทั้งปลูกฝั งให้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
๖.พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๗.พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น

5.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
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แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมนาความรู้
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข
5.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ
7.ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล
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ส่วนที่ 3
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................เทศบาลตาบลโกรกแก้ว........................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ดาเนินงาน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มีการ
ดาเนินงาน

-20แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินการ
ทุกๆ 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมั ย์
2.รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์

1.ท้องถิ่นน่าอยู่
2.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3.ด้านการพัฒนา
การศึกษา การกีฬา
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา
4.พัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น
5.พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
6.ด้านส่งเสริม
การเกษตร
7.ด้านการเมืองการ
บริหาร
รวม

ปีที่ 2560
ปีที่ 2561
ปีที่ 2562
จานวน
งบประมาณ
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
201
252,542,000
193
251,714,500
193
251,714,500
60
3,342,000
60
3,377,000
60
3,377,000
48

7,413,000

46

6,843,000

46

6,843,000

12

460,000

12

500,000

12

520,000

6

701,000

6

701,000

6

701,000

19

810,000

13

470,000

13

470,000

94

10,368,200

53

8,649,400

53

8,700,000

440

275,636,200

383

272,254,900

383

272,325,500

-214.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต
3.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบ
5.ด้านการบริหาร
จัดการ
รวม

ปีที่ 1 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 2 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

ปีที่ 3 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ

รวม
จานวน งบประมาณ
โครงการ

328
312

264,107,000
263,417

312
302

262,404,500
262,054,500

312
302

262,404,500
262,054,500

952
916

788,916,000
524,372,417

18

1,161,000

18

1,201,000

18

1,221,000

54

3,583,000

233

256,612,700

205

254,658,500

205

254,658,500

643

765,929,700

106

10,828,200

65

9,149,400

65

9,170,000

236

29,147,600

997

532,972,317

902

789,467,900

902

789,508,500

2,801 2,111,948,717

-225.ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 - เดือนกันยายน 2560
จานวนโครงการที่เสร็จ
ยุทธศาสตร์
1.ท้องถิ่นน่าอยู่
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.พัฒนาการศึกษา กีฬา
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
4.การพัฒนาศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
5.การพัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การส่งเสริมการเกษตร
7.การพัฒนาทางการเมืองการ
บริหาร
รวม

จานวนโครงการที่อยู่ใน จานวนโครงการที่ยัง
ระหว่างดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน
จานวน
คิดเป็น
คิดเป็น
โครงการ
โครงการ
5
62.50
4
28.57
6
42.86

จานวนโครงการที่มี
การยกเลิก
จานวน
คิดเป็น
โครงการ
-

จานวนโครงการที่มี
จานวนโครงการ
การเพิ่มเติม
ทั้งหมด
จานวน
จานวน
คิดเป็น
คิดเป็น
โครงการ
โครงการ
8
100
14
100
14
100

จานวน
โครงการ
3
10
8

37.50
71.43
57.14

2

40

-

-

3

60

-

-

-

-

5

100

1

100

-

-

0

0

-

-

-

-

1

100

0
11

0
78.57

-

-

0
3

0
21.43

-

-

-

-

0
14

100
100

35

62.50

-

-

21

37.50

-

-

-

-

56

100

คิดเป็น

สรุป
โครงการที่ได้ดาเนินการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2560
คิดเป็นร้อยละ 35 x 100 =
44

35
โครงการ
440
โครงการ
7.95 %

-23ยุทธศาสตร์

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560
งบปกติ
เงินจ่ายขาดสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ จานวนเงิน ร้อยละ

1.ท้องถิ่นน่าอยู่
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.พัฒนาการศึกษา การกีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.การพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
5.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การส่งเสริมการเกษตร
7.การพัฒนาการเมือง
การบริหาร
รวม

รวม
จานวนเงิน
ร้อยละ

52,600
2,674,164.10
994,707.72

1.23
62.76
23.35

-

-

52,600
2,674,164.10
994,707.72

1.23
62.76
23.35

35,494

0.83

-

-

35,494

0.83

432

0.01

-

-

432

0.01

0
503,356

0
11.82

-

-

0
503,356

0
11.82

4,260,753.82

100

-

-

4,260,753.82

100

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2560
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
อยู่ในระหว่าง
ยังไม่ได้
ดาเนินการเสร็จ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
รวม
-

งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
-

หมายเหตุ ไม่มีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60
ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

-24ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ลาดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก
2.

3.

4.
5.

6.

7

การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทาแผนทุกปี
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร
ควรดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและทาโครงการที่อยู่ในแผนก่อน

การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
เพราะมีโครงการที่อยู่ในแผนเป็นจานวนมากแต่ไม่
ดาเนินการกลับมาทาโครงการใหม่ซึ่งจะต้องมีการ
เพิ่มเติมแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ที่ตั้งไว้
งบประมาณไม่เพียงพอกับการดาเนินโครงการ
ควรมีการขอประสานแผนจากหน่วยงานอื่นใน
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล และ
จัดลาดับความสาคัญของโครงการให้ถูกต้อง
โครงการอะไรบ้างที่ควรดาเนินการก่อนหลัง
การรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานอื่นได้ ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล
ข้อมูลที่ล่าช้า
การดาเนินงานเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้เทศบาลสามารถนาข้อมูลไปสรุปผลได้
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน แผนเป็นปัจจัยสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่
จึงไม่เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ ความสาคัญและทาความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
กาหนดไว้
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง
ระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่กาหนดตาม
-หน่วยงานเห็นความสาคัญในการจัดทาโครงการ
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง
โดยคานึงถึงตัวชี้วัดที่กาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ การปฏิบัติงาน
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้
ซึ่งการเสนอปัญหาและความต้องการไม่สอดคล้อง ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนมากขึ้น
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเอง ทาให้การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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3.กระบวนการประเมินผล
3.1 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เทศบาลตาบลโกรกแก้ว อาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมั ย์
2.รายงานผลการดาเนินงาน รอบที่ 1
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ท้องถิ่นน่าอยู่
2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. พัฒนาการศึกษา
การกีฬา นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
4. การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น
5. การพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. การส่งเสริมการเกษตร
7. การพัฒนาการเมือง
การบริหาร
รวม

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามปี

201

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี
แต่ได้ดาเนินการไป
ที่นามาคานวณใน
แล้วในห้วงวันที่
ห้วงวันที่
1 ต.ค.591 เม.ย.31 มี.ค.60
30 ก.ย.60
4
197

บรรจุในเทศ
คิดเป็นร้อยละ
บัญญัติ
ของโครงการ
(นาไปปฏิบัติ) ที่ปรากฏในแผนฯ

4

0.99

60

3

57

11

2.73

48

7

41

8

1.99

12

1

11

2

0.49

6

0

6

1

0.24

19

0

0

0

0

94

4

90

12

2.98

440

19

402

38

9.42
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่
งบประมาณ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
22,000 13,800 ตามเทศบัญญัติ
20,000
ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย
50,000 35,800 ตามเทศบัญญัติ

สานักปลัด
สานักปลัด

20,000

ตามเทศบัญญัติ

สานักปลัด

ตามเทศบัญญัติ

สานักปลัด

ตามเทศบัญญัติ

สานักปลัด

ตามเทศบัญญัติ
ตามเทศบัญญัติ

สานักปลัด
กองช่าง

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
96,000
60,000 ตามเทศบัญญัติ
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายใน
50,000
49,500 ตามเทศบัญญัติ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic
1,500,๐๐๐ 1,497,000 ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

3
4

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

20,000

6

วัสดุเครื่องแต่งกาย

35,000

7
8

วัสดุเครื่องดับเพลิง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดก่อสร้างเดิมไปทาง
ทิศตะวันออก

ที่
1
2
3
4

Concrete) ถนนโคกรัก ซอย 1
จากถนนหัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอนางรอง
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี

80,000
400,๐๐๐

47,500

ไม่มี
การเบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
3,000
ไม่มี
การเบิกจ่าย

47,453.43 ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ

สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

หมายเหตุ
(รายงานผลไปแล้วในห้วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาม 2559 - วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
โครงการป้องกันไข้เลือดออก

2

ตั้งไว้
20,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
15,582

210,000

85,000
(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1
ต.ค.5931 มี.ค.60)

ที่มา
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

หมายเหตุ
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

118,689.10
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

3

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

10,000

4

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

30,000

5

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
30,000
วัยผู้สูงอายุตาบลโกรกแก้ว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
30,000
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว
ในตาบลโกรกแก้ว
โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สด
30,000
ภายในตาบลโกรกแก้ว
โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์
30,000
พวงกุญแจจากเศษผ้าภายในตาบล
โกรกแก้ว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
30,000
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตาบลโกรกแก้ว
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
30,000
ภายในตาบลโกรกแก้ว
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่
30,000
ของสตรีภายในตาบลโกรกแก้ว
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3,788,400

6
7
8
9
10
11
12

ไม่มี
การเบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
22,432

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

กองสาธารณสุข

29,222

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

29,832
29,954
29,853
ไม่มี
การเบิกจ่าย
1,881,100
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

1,852,400
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)
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กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

ที่
13

โครงการ/กิจกรรม
เบี้ยยังชีพคนพิการ

ตั้งไว้
1,008,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
480,800
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

หมายเหตุ

ที่มา
ตามเทศ
บัญญัติ

กองสวัสดิการ
สังคม

ตามเทศ
บัญญัติ

กองสวัสดิการ
สังคม

515,200
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

14

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

30,000
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

31,000
(เบิกจ่ายห้วง
วันที่ 1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
30,000
18,475 ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาขนม
กองสวัสดิการ
ครองแครงภายในตาบลโกรกแก้ว
สังคม
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
30,000
14,700 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตาบลโกรกแก้ว
สังคม
หมายเหตุ
(รายงานผลไปแล้วในห้วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาม 2559 - วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560)

-29ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา
ครู ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว

2

งบประมาณ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
40,000
ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย
332,200

170,000 ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

163,200
(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

3
4
6

โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
และวันสาคัญต่างๆ
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจาปี
2560
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลโกรกแก้ว

10,000

4,512

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย
682,168 145,233.76 ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

10,000

กองการศึกษา

(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

80,730.72
(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1
เม.ย.60
30 ก.ย.60)

8

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ป.1-ป.6

1,152,000

568,000 ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

564,000
(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

9
10

โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว

40,000
250,000

ไม่มี
การเบิกจ่าย
188,000

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 ต.ค.5931 มี.ค.60)

12,000
(เบิกจ่ายห้วงวันที่
1 เม.ย.60
30 ก.ย.60)

-30ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หมายเหตุ

11
12
13
14
15
16
16
17

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมตาบลโกรกแก้ว
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชน และประชาชน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลโกรกแก้ว
โครงการสืบสานประเพณีของดี
โนนสุวรรณ
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ)
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโนน
สุวรรณตามโครงการสืบสานประเพณี
ของดีโนนสุวรรณ
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนรรม
เมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ)
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโนน
สุวรรณตามโครงการสืบสานประเพณี
ของดีโนนสุวรรณ

ตั้งไว้
20,000

เบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
20,765

ที่มา
ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

ไม่มี
การเบิกจ่าย
99,500

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

10,000

ไม่มี
การเบิกจ่าย

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

50,000

50,000

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

10,000

ไม่มี
การเบิกจ่าย

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

50,000

ไม่มี
การเบิกจ่าย

ตามเทศบัญญัติ

กองการศึกษา

50,000
10,000
100,000

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
1 โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
115,600 115,600 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
2
3

อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว

20,000

20,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา

49,000

47,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา

หมายเหตุ
(รายงานผลไปแล้วในห้วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาม 2559 - วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560)
-31ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ที่
1
2
3
4
5

โครงการ/กิจกรรม
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอโนน
สุวรรณตามโครงการจัดงานพระราชพิธี
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ
หมู่บ้านและตาบล
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตั้งไว้
20,000
30,000
20,000
30,000
50,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
ไม่มี
การเบิกจ่าย
9,455
26,039
ไม่มี
การเบิกจ่าย

ที่มา
ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
สานักปลัด

ตามเทศบัญญัติ
สานักปลัด
ตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุข
ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม

ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย

กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)

ที่
1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งไว้
เบิกจ่าย
ที่มา
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
20,000
20,000 ตามเทศบัญญัติ
ตามโครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

หมายเหตุ
สานักปลัด

หมายเหตุ
(รายงานผลไปแล้วในห้วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาม 2559 - วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560)

-32ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ

ตั้งไว้
20,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
432

ที่มา
ตามเทศบัญญัติ

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2559 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)

-33ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการเกษตร

หมายเหตุ
กองสาธารณสุข

ที่

โครงการ/กิจกรรม

-

-

ตั้งไว้
-

งบประมาณ
เบิกจ่าย
-

ที่มา
-

หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)

-34ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร

หมายเหตุ
-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง

2

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานกิจการสภา

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (30 หน้า/นาที)
โครงการสารวจข้อมูลภาคสนามในการ
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(Lnkjet Printer)
ค่ารับรอง(ค่าเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลโกรกแก้ว)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก
เล็กแก่ผู้ปกครองภายในตาบล
ค่าจัดซื้อแอร์ เครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้
150,000
20,000

งบประมาณ
เบิกจ่าย
ที่มา
ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย
ไม่มี
ตามเทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย

30,000

12,302

15,000

10,742

50,000

12,012

9,600

9,600

40,000

39,900

7,900

7,900

100,000

99,000

7,900

7,900

10,000

20,000

10,000

ไม่มี
การเบิกจ่าย
185,000

185,000

14

ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

ที่

งบประมาณ

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ตามเทศ
สานักปลัด
บัญญัติ
ตามเทศ
สานักปลัด
บัญญัติ
ตามเทศ
สานักปลัด
บัญญัติ
ตามเทศ
กองคลัง
บัญญัติ
ตามเทศ
กองช่าง
บัญญัติ
ตามเทศ
กองการศึกษา
บัญญัติ
ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา
ตามเทศ
บัญญัติ
ตามเทศ
บัญญัติ

โครงการก่อสร้างฉากผนังกั้นห้องเรียนศูนย์ 100,000 99,000
พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
หมายเหตุ
(รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)
ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 2560)
-35ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร
โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

กองการศึกษา
กองการศึกษา

หมายเหตุ

1

2
3
4

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งจังหัน
ตามโครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดุสาหรับ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอาเภอ อาเภอโนนสุวรรณจังหวัด
บุรีรัมย์
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้า (ซัมเมิส)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโกรกแก้ว
ทุนการศึกษาสาหรับผู้ดูแลเด็ก

ตั้งไว้
20,000

เบิกจ่าย
ที่มา
20,000 ตามเทศบัญญัติ

กองคลัง

220,000
126,000

49,500 ตามเทศบัญญัติ
กองช่าง
75,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา

30,000

30,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา

หมายเหตุ
(รายงานผลไปแล้วในห้วงระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาม 2559 - วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2560)
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2560
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

รายรับ แยกเป็น
รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบารุงท้องที่
- ภาษีป้าย
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
- ค่าโรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
- ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายสาธารณสุข
- ค่าปรับผู้กระทาผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- ดอกเบี้ย
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- เงินที่มีผู้อุทิศให้
- ค่าขายแบบแปลน
- ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
- ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- ค่าภาคหลวงแร่
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
- ค่าปรับผิดสัญญา
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
- เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมรายรับทั้งสิ้น

7,841.30
100
1,200
40
11,500
80
26,382.25
431,584
14,000
16
14,010
222,157.87
6,632,959.98
813,387.95
9,569.23
453,542.70
1,099,415.96
29,522.64
14,558.83
925
51,549
3,964,115
13,798,457.71

-37-

รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2560
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

รายจ่าย แยกเป็น
รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

- งบกลาง
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

-38-

ส่วนที่ 4
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

458,370.37
218,720
824,109
8,900
367,681.09
194,514.96
76,941.02
15,800
421,500
127,000
2,713,536.44

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600 ลงวันที่ ๒
9 มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรายละเอีย ดเค้า โครงแผนพั ฒ นาสามปี ในส่ ว นที่ 4 การติ ดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ ใ ช้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็ นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกล่าว จึ งได้ดาเนิ นการวัดคุณภาพแผนพัฒ นาตาม แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิน ผล
โครงการ สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการประเมินมี
รายละเอียด ดังนี้

การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕60–๒๕๖๓)
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ พันธกิจ
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๓.๗ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชีว้ ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๒๕
๖๕
(10)
(10)
(๑๐)
(๕)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
๑๐๐
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ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60–๒๕๖2)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
สาหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

คะแนนที่ได้
9
15
57
(7)
(7)
(8)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
80
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คะแนน

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04
รวม

6
5
7
5
50
4
4
3
3
2
3
4
2
3
5
4
5
5
3
73
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พิจารณา
1.สรุปสถานการณ์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้
10

6

การพัฒนา

2.การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปี
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ
3.การประเมินผลการ
นาแผนพัฒนาสามปี
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

4.แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ

ประเด็นการพิจารณา

สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานประเด็นที่ต้องมีการ
วิเคราะห์ได้แก่ S-Strength(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน)
O-Opportunity (โอกาส) และ Threat(อุปสรรค) หลักการสาคัญ
ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและ
รู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการสาธารณะ
การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่นการวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริง
ตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มี
จานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิน่ ตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่
สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
-41รายละเอียดหลักเกณฑ์
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5.2 กาหนดวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
สอดคล้องกับโครงการ
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 จานวนวัตถุประสงค์ การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคานึงถึง (1)มีความเป็นไปได้และ
มีความเหมาะสมกับ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
โครงการ
ประเมินผลระดับของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งทีต่ ้องการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
5.4 เป้าหมาย(ผลผลิตของ สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
โครงการ) มีความชัดเจน เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
นาไปสู่การตั้งงบประมาณ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และ
ได้ถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต การกาหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการต่อเนื่อง
ของโครงการ) มีความ
สามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time)
ระยะเวลาปี (3 ปี)
5.6 งบประมาณมีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5 ประการ
สอดคล้องกับเป้าหมาย ในการจัดทาโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2)
(ผลผลิตของโครงการ)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) 4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5)
ความโปร่งใส (Transparency)
5.7 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
วิธีการงบประมาณ
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์
5.8 มีงบประมาณที่ผ่าน ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความ
มา 3 ปีย้อนหลัง
เป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี
ตามความเป็นจริง
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตที่กาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี

ประเด็นการพิจารณา
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5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุมระยะ
3 ปี ทุกโครงการ
5 .10 มีการกาหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ
5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาที่ได้จัดทาไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี
ทุกโครงการ

5

3

มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้

5

5

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กาหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับกาหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จานวน เป็นต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ดาเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้
ตั้งไว้
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์

4

4

5

5

5

5

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท. 04 และ
5 .14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง แบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการ
กับ แบบ ยท . 03 และ พัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบ ยท. 04
รวมคะแนน

3

3

100

73

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว
๒๑๐๗ ลงวัน ที่ ๒ กั น ยายน ๒๕๕๘ เรื่ อ ง เร่ ง รั ด การน าเข้ า ข้ อ มูล แผนพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานาเข้าข้อมูลใน
ระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตาบลโกรกแก้ว
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโกรกแก้ว จึงดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ด้วยระบบ e-plan และระบบ e- laas
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
-43ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ส่วนที่ 5
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสาเร็จของแผน
ทางด้านตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาและการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ทั้งนี้
การประเมิน จะช่ว ยทาให้ ทราบถึงผลสะท้อนกลั บของการดาเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและ
คาแนะนาของประชาชนต่อเทศบาลตาบลโกรกแก้ว ซึ่งสามารถนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)
ของเทศบาลตาบลโกรกแก้ว การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๒.เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
โกรกแก้ว (งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60
๓.เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ
คาแนะนา ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น
จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ เทศบาลตาบลโกรกแก้ว จะต้องมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลตาบล
โกรกแก้ว จึงมีการดาเนินการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

สรุปผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจ
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สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จานวน 440 ชุด
เพศ

- ชาย
- หญิง

จานวน 200 ราย
จานวน 240 ราย

อายุ

- ต่ากว่า 20 ปี
- 20 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี
- มากกว่า 60 ปี

จานวน
0 ราย
จานวน 5 ราย
จานวน 70 ราย
จานวน 110 ราย
จานวน 150 ราย
จานวน 105 ราย

การศึกษา

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
- อื่น ๆ

อาชีพ

- รับราชการ
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
- นักเรียน นักศึกษา
- อื่น ๆ

จานวน 418
จานวน 0
จานวน 0
จานวน 2
จานวน 0
จานวน 20

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

จานวน 0 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จานวน 0 ราย
จานวน 15 ราย - รับจ้าง
จานวน 30 ราย
จานวน 0 ราย - เกษตรกร
จานวน 385 ราย
จานวน - ราย

-45ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดาเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การดาเนินโครงการโครงการ/กิจกรรม
6.การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กาหนด
7.ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไป
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
9.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

พอใจมาก
(ราย)
252

คิดเป็น
ร้อยละ
57.27

พอใจ
(ราย)
186

คิดเป็น
ร้อยละ
42.27

275

62.50

160

36.36

5

1.13

290

65.90

145

32.95

5

1.13

221

50.22

201

45.68

18

4.09

187

42.50

245

55.68

8

1.81

309

70.22

130

29.54

1

0.22

290

65.90

142

32.27

8

1.81

325

73.86

113

25.68

2

0.45

305

69.31

129

29.31

6

1.35

รวม

61.97

36.64

ไม่พอใจ คิดเป็น
(ราย) ร้อยละ
2
0.45

1.39

หมายเหตุ จานวนผู้ตอบแบบประเมิน จานวน 440 ราย
ผลการสารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ในภาพรวม ปรากฏว่า
ในจานวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 61.97, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 36.64,
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 1.39

-46สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.12
7.81
8.00
8.40
8.26
8.31
8.50
8.38
8.64
8.27

รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
8.12
7.79
7.62
7.57
7.73
7.30
8.07
7.50
8.25
7.77

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

-47ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.65
7.65
7.84
7.62
7.81
7.92
7.80
7.77
7.99
7.78

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคล และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.62
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.50
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.50
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.59
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.80
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7.75
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.59
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.45
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.50
รวม
7.58
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คะแนนความพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
7.75
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
7.69
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.73
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
7.65
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.70
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7.74
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
7.74
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
7.40
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.80
รวม
7.68
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการเกษตร
ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม
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คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
-

ประเด็น
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม ๑๐ คะแนน)
7.75
7.65
7.70
7.45
7.72
7.72
9.10
7.77
7.54
7.82

************************************
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ส่วนที่ 6
ประมวลภาพผลการดาเนินงาน

ภาพถ่ายการดาเนินโครงการของเทศบาลตาบลโกรกแก้วในโครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการ
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
********************
***โครงการตั้งจุดบริการประชาชน***

***โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน***

-51***โครงการฝึกอบรมอาชีพการทาขนมครองแครงภายในตาบลโกรกแก้ว***

-52***โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดภายในตาบล***

-53***โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์พวงกุญแจจากเศษผ้าภายในตาบลโกรกแก้ว***

-54***โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตาบลโกรกแก้ว***

***โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คธผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลโกรกแก้ว***

-55***โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่***

***โครงการสืบสานประเพณีของดีโนนสวรรณ***
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ส่วนที่ ๗
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐)

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑.๑ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้
ดังนี้
- แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการดาเนินการทุกขั้นตอน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า 1๕)
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
- แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 80 คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๔ หน้า 33)
๒. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
๒.๑ กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้
-ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี โ ดยมี ก ารด าเนิ น การครบทุ ก ขั้ น ตอน
(รายละเอียดดูส่วนที่ 4 หน้า ๓4)
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้
- แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้
73 คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า 15)
๒.๓ ผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
- แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่ 3 หน้า 21) โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 440 โครงการ
 โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ
จานวน 38 โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของแผนพัฒนาสามปี
3.ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน
ปัญหา
(๑) ช่วงฤดูแล้งน้าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
(๒) เทศบาลไม่มีแม่น้าไหลผ่าน
(๓) เทศบาลมีที่กักเก็บน้าไม่เพียงพอ
(๔) ช่วงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูร้อนทาให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงเรียน
สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ได้รับความเสียหาย
อุปสรรค
(๑) เทศบาลยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้าได้
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(๒) เทศบาลมีงบประมาณจานวนน้อยในการที่จะจัดหาน้ามาบริการประชาชน
ให้สามารถมีน้าอุปโภค บริโภค ได้อย่างครบถ้วนได้
ข้อเสนอแนะ
(๑) เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจานวนสระกักเก็บน้า
(๒) เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้า
(๓) ควรจัดให้มีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยคงทน
ถาวรเพิ่มมากขึ้น
4.ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) เทศบาลบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 8.64
ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาสามปี
๒) เทศบาลสามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 5
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี
อุปสรรค
๑) เทศบาลมีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดาเนินการอยู่เป็นจานวนมาก
๒) เทศบาลมีงบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
๑) เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ
๙0 ของแผนพัฒนาสามปี
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ส่วนที่ 8
สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลโกรก
แก้ว
ให้ เ ทศบาลต าบลโกรกแก้ ว เร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามโครงการในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. ในปีงบประมาณต่อไปขอให้เทศบาลตาบลโกรกแก้ว ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายให้มี
การดาเนินการในทุกโครงการที่ได้ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
2. ในการบริหารงบประมาณควรเล็งเห็นถึงความคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนตาบลโกรกแก้ว

*************************************

