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ค าน า 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“(3) รายงานผลและเสนอความความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลการติดตามผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศตรีทราบ 
คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 
              คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที่  1 บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส่งผลให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน          
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

  (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
  (2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
  (3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
  (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
  (5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  

  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้“ระบบติดตาม”จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล”ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ 
เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการ
เสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า      
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เป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล”นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การ
ขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่ง
ที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็น
การตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการด าเนินการใดๆ   
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
อาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  

 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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  “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้   
   1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย         
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน 
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3.ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส
และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือ
ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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  2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ       
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล..../ชุมชน.....หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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   3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบ แนวทางการด าเนินงาน 

1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

2 ผู้บริหารท้องถิ่น 1.สรุปผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
2.เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น 

3 สภาท้องถิ่น 1.จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ
แล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่น
สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น 
3.ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ 
และได้เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

4 ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือตั้ง
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่น
แล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว 
2.ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3.อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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   4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประกอบด้วย
กระบวนการติดตามและการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี โดยเป็นการตรวจสอบใน
ระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ความส าเร็จใน
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบและสามารถนาผลสรุปจากการติดตามและประเมินผลไปพิจารณา
ปรับปรุงการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่องมือหรือแบบในการก ากับดูแล 
และการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.แบบการก ากับ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบท่ี ๑)  
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  
2.แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบท่ี 2)  
เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

3.แบบในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิง

คุณภาพ เป็นแบบประเมินแบบมีส่วนร่วมและแบบการประเมินตนเอง รวมทั้งการใช้การติดตามจ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติจริง และการประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

4.แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
โดยใช้แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
5.แบบติดตามและประเมินโครงการ  
โดยใช้แบบตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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    5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
   1.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
   2.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ          
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
   3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   4.สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
   5.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
   6.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
และตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นได้  
   7.ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ          
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโกรกแก้ว 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
   1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  เป็นบ้านเมืองน่าอยู่  มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน หวนคืนงาน
ประเพณีและกีฬา ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิทัศน์สวยงาม 
  1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

    1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง

พ้ืนฐานและการผังเมือง 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2 สังคมสงเคราะห์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน 

 
     3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

     แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

      แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประชาสัมพันธ์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ ครอบครัว

อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข 
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.ยุทธศาสตร์ที่  6 การส่งเสริมการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ 
7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ใน

การปฏิบัติงาน 
      แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล    
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  1.3 พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
   1.พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคต 
    2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    3.ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และการกีฬา 
    4.พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
    5.จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    6.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
    7.พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้  และปรับปรุงอาคารสถานที่
ภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ 

  1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    1.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    2.พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
    3.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
    4.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    6.พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    7.พัฒนาการกฬีาของท้องถิ่น 
   1.5 เป้าประสงค์ 

  1.ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เพียงพอ 

  2.ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

ได้รับการอนุรักษ์ไว้ 
  4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย 
  5.ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
  6.จ านวนสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  7.จ านวนสถานที่เล่นกีฬา 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       
   1.การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 2563 โดยเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตลอดจนความพึงพอใจในการด าเนินงานในภาพรวม และในยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว จากประชากรภายในเขตต าบลโกรกแก้ว ทั้ง 11 หมู่บ้าน น ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ดังต่อไปนี้ 

  1. การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 และการใช้จ่าย

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
  3.การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

แผนผังรูปภาพที่ 1 แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ (Input) 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

 

แบบติดตามฯ (Process) 

แบบท่ี 1 
การประเมินการ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 

แบบท่ี 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลโกรกแก้ว 

แบบท่ี 3/1 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 
 แบบท่ี 3/2    

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้วในภาพรวม 

 
แบบท่ี 3/3 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้วในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................เทศบาลต าบลโกรกแก้ว........................ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น    

/  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 

 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
          2.รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-วันที่ 30 กันยายน 2563 
ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
 

 ปีที่  2561 ปีที่  2562 ปีที่  2563 ปีที่  2564 ปีที่  2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ท้องถิน่น่าอยู่ 87 101,451,600 105 113,516,600 157 181,689,584 157 181,689,584 157 181,689,584 

2.ด้านการพัฒนา        
คุณภาพชีวิต 

59 8,858,400 71 9,728,400 71 10,491,600 71 10,724,400 71 10,724,400 

3.ด้านการพัฒนา
การศกึษา การกีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม                         
และการกีฬา 

54 11,185,000 54 11,162,970 57 11,432,970 57 11,442,970 57 11,442,970 

4.พัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความ
เข้มแข็งของทอ้งถิน่ 

12 490,000 15 770,000 15 790,000 15 790,000 15 790,000 

5.พัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพือ่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3 525,000 3 
 

525,000 
 

3 525,000 3 525,000 3 525,000 

6.ด้านส่งเสริม
การเกษตร 

18 730,000 18 
730,000 

 
18 730,000 18 730,000 18 730,000 

7.ด้านการเมืองการ
บริหาร 

38 3,643,600 44 
3,973,600 

 
44 4,023,600 44 4,023,600 44 4,023,600 

รวม 
271 126,883,600 310 

 
140,433,570 

 
365 208,806,754 365 212,212,854 365 212,212,854 

 

  จากตารางจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการกระจายโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม 
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  3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563  

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการ         
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ            
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ                  
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ      
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

1.ท้องถิ่นน่าอยู ่ 5 - 152 - - 157 
2.การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

6 - 66 - - 
 

72 

3.พัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

9 -  
47 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

56 

4.การพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

2 - 13 - 
 

- 
 

15 

5.การพัฒนาระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1  
- 

 
2 

- 
 

- 
 

3 

6.การส่งเสริม
การเกษตร 

- - 18 - 
 

- 
 

18 

7.การพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

4 - 40 - 
 

- 
 

44 

รวม 27 7.40 338 - - 365 
 
    สรุป 

โครงการทีไ่ด้ด าเนินการ  27      โครงการ 
        โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2563         365       โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ     27  x  100 =      7.40  % 
          365



-14- 
    4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563  

 
ยุทธศาสตร์ 

งบปกติ เงินจ่ายขาดสะสม รวม 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.ท้องถิ่นน่าอยู่ 1,597,895 13.97 - - 1,597,895 13.97 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,782,889 50.56 - - 5,782,889 50.56 
3.พัฒนาการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

3,983,799.44 34.83 - - 3,983,799.44 34.83 

4.การพัฒนาศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

24,500 0.22 - - 24,500 0.22 

5.การพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

432 0.02 - - 432 0.02 

6.การส่งเสริมการเกษตร 0 0 - - 0 0 
7.การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร 

46,060 0.40 - - 46,060 0.40 

รวม 11,435,575.74 100 - - 11,435,575.74 100 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
  ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 
     1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
            2.รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 
  ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. ท้องถิ่นน่าอยู่ 157 6 5 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 20 6 
3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

57 22 9 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

15 8 2 

5. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 1 1 

6. การส่งเสริมการเกษตร 18 - - 
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 44 9 4 

รวม 365 66 27 
คิดเป็นร้อยละ 18.08 7.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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  ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

120,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

30,000 8,895 ตามเทศ
บัญญัติ 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

400,000 397,000 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคก
เจริญ 3 หมู่ที่ 12 จากจุดก่อสร้างเดิมไป
ทางทิศตะวันออก ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

400,000 398,000 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโคกรัก 
ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

303,000 300,000 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนอง
พลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

497,000 494,000 
ตามเทศ
บัญญัติ 

กองช่าง 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000 5,850 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

2 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ 

9,000 4,389 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการปูองกันไข้เลือดออกภายในต าบล 200,000 135,150.30 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบล 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,508,400 4,348,300 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,224,000 1,223,200 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 66,000 66,000 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร
และปลูกฝังวินัยจราจร 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

11 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปูุ 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

12 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

13 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

14 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

15 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

16 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

17 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

20,000 ไมมี่ 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

18 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

19 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

20 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสาธารณสุข 

หมายเหตุ 
  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ทีม่า 

1 โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 

457,420 457,420 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงเพ่ิมก าลังระบบไฟฟูา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 51,000 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ ของชาติ 

457,420 372,340 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

4 โครงการประชุมผู้ปกครองประจ าปี 2564 10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กต าบลโกรกแก้ว 
(ค่ารายหัว) 

457,420 372,340 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด) 

457,420 457,420 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

7 โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล โกรกแก้ว 

620,850 620,850 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

8 โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน
อนุบาลและป.1-ป.6ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

620,850 458,462.92 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

9 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,080,000 1,037,280 ตามเทศ
บัญญัติ 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วัน
สัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน
ครอบครัว 

50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศ
บัญญัติ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

11 โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.00 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

200,000 166,508 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชนและประชาชน 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

14 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

15 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

16 โครงการงานหมากไม้รสหวานสืบสาน
ประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ 

100,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

17 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีและวันส าคัญต่างๆภายในต าบล 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

20 โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

21 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

22 โครงการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการหมากไม้รสหวานสืบ
สานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ 

50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

200,000 4,500 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

2 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โครงการ
จัดหารายได้ เพ่ือจัดกิจกรรม สาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000 20,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

3 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบล 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

4 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยภายในต าบล 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

5 โครงการส่งเสริม การรีไซเคิลขยะ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนระดับ
หมู่บ้านและต าบล 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

8 สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม      
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000 432 ตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

- - - - - - 
 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-23- 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน 
ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000 20,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

2 ค่าใช้จ่ายการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 40,000 6,500 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 
3 ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของ

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
9,600 9,600 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล 

90,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

5 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภายในต าบล 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

6 โครงการเสริมสร้างการปูองกันและ
ปราบปราม  การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

7 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

10,000 9,960 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

8 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีแม่บทและ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองคลัง 

9 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง 200,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัดฯ 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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   แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 440 ชุด   
 
 เพศ    - ชาย     จ านวน    170  ราย 
     - หญิง    จ านวน    270  ราย 

   อายุ   - ต่ ากว่า   20   ปี   จ านวน       0    ราย        
     - 20 – 30 ปี     จ านวน       7   ราย      
                      - 31 – 40 ปี        จ านวน      60   ราย          

- 41 – 50 ปี      จ านวน    100   ราย  
                      - 51 – 60 ปี        จ านวน    173   ราย           

- มากกว่า  60  ปี   จ านวน    100   ราย 
 

 การศึกษา  - ประถมศึกษา         จ านวน 418  ราย           
     - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน    0  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ านวน    0  ราย    
- ปริญญาตรี     จ านวน    2  ราย 

     - สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    0  ราย      
    - อ่ืน ๆ                  จ านวน   20 ราย 
 
 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน  0 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน    0  ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน   8 ราย - รับจ้าง                จ านวน   21 ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน  0 ราย - เกษตรกร             จ านวน 411 ราย     

- อ่ืน ๆ           จ านวน  -  ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ประเด็น พอใจมาก 

(ราย) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

260 59.09 171 38.86 9 2.05 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

272 61.82 158 35.91 10 2.27 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

215 48.86 218 49.55 7 1.59 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

220 50.00 200 45.45 20 4.54 

5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการโครงการ/กิจกรรม 

190 43.18 245 55.68 5 1.13 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา   
ที่ก าหนด 

300 68.18 137 31.14 3 0.68 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป   
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

290 65.90 142 32.27 8 1.81 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

320 72.72 119 27.05 1 0.22 

9.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

305 69.31 125 28.41 10 2.27 

รวม 59.90 - 38.26 - 1.84      
 

   หมายเหตุ  จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  440  ราย 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในภาพรวม ปรากฏว่า     
ในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  59.90, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  38.26,               
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ  1.84      
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 สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.00 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.38 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.20 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.27 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.60 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.40 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 

รวม 8.15 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที ่1 ท้องถิ่น

น่าอยู่ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.15 
คะแนน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.70 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.50 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.20 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.79 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.50 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

รวม 7.73 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ  
คิดเป็น 7.73 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.60 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.11 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.25 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.10 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.80 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.00 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.82 

รวม 8.02 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม   
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.02 คะแนน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพบุคคล  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.61 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.43 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.48 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.00 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.79 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.75 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.59 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.44 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.51 

รวม 7.62 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาศักยภาพบุคคล  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 
คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.62 คะแนน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.70 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.10 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.71 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.73 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.47 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.41 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 

รวม 7.71 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเมือง ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
7.71คะแนน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 การส่งเสริมการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ - 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา - 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน - 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

รวม - 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
ส่งเสริมการเกษตร  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
คิดเป็น - คะแนน 
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   ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.05 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.40 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.14 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 

รวม 8.87 
 
   จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่  
7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 8.87 คะแนน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ งานนโยบายและแผนตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2563 ห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 
2562– กันยายน 2563 ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม และเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ด้วยวิธีการติดตามการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้วในแต่ละยุทธศาสตร์และในภาพรวม ด าเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม
ที่จะท าให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการสุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโกรกแก้ว         
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวนทั้งสิ้น 440 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน คือ แบบก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบแบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้วตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตาม
และประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้วในภาพรวม ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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   2. รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2563 ในระบบ e-plan เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
       เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านทอ้งถิน่น่าอยู่ 87 101,451,600.00 105 113,540,600.00 157 180,813,584.00 157 183,835,884.00 157 183,835,884.00 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

59 8,858,400.00 71 9,728,400.00 71 10,491,600.00 71 10,724,400.00 71 10,724,400.00 

ด้านการพัฒนา
การศกึษา กฬีา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

54 11,185,000.00 54 11,162,970.00 57 11,432,970.00 57 11,442,970.00 57 11,442,970.00 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็ง
ของท้องถิน่ 

12 490,000.00 15 770,000.00 15 790,000.00 15 790,000.00 15 790,000.00 

ด้านพัฒนาระบบ
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 3 525,000.00 

ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 18 730,000.00 

ด้านการพัฒนา
ทางการเมืองการ
บริหาร 

38 3,643,600.00 44 3,973,600.00 44 4,023,600.00 44 4,073,600.00 44 4,073,600.00 

รวม 271 126,883,600.00 310 140,430,570.00 365 208,806,754.00 365 212,121,854.00 365 212,121,854.00 
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   การจัดท างบประมาณ (ในระบบ e-plan) 
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 13,688,380 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 6 1,650,000.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 20 6,297,400.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 22 4,851,380.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 8 390,000.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

1 20,000.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร - - 

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 9 479,600.00 

รวม 66 13,688,380.0 
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว (ในระบบ e-plan) มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือน 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร อปพร แก่สมาชกิ
อปพร.ต าบลโกรกแกว้ 

สมาชิก อปพร. 

2. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยลดอบุัติเหตุทางถนนและ 
เป็นจุดบริการประชาชนผู้สัญจร ไปมา 

จ านวน 2 ครั้ง /ปี -ปีใหม่ -
สงกรานต์ 

3. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1 
บ้านโนนสุวรรณ ต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

400,000.00 ส่วนโยธา,กองโยธา,  
กองช่าง,กองช่าง
สุขาภิบาล,กองประปา, 
ส านักช่าง,ส านักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดความกว้าง 4-5 เมตร 
ยาว 415 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

4. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ถนนโคกเจริญ 3 
หมู่ที่ 12 จากจุดกอ่สร้าง
เดิมไปทางทิศตะวันออก 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

400,000.00 ส่วนโยธา,กองโยธา,  
กองช่าง,กองช่าง
สุขาภิบาล,กองประปา, 
ส านักช่าง,ส านักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

5. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนโคกรัก ซอย 5 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

303,000.00 ส่วนโยธา,กองโยธา,  
กองช่าง,กองช่าง
สุขาภิบาล,กองประปา, 
ส านักช่าง,ส านักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 512 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

6. ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ถนนหนองพลวง หมู่
ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

497,000.00 ส่วนโยธา,กองโยธา,  
กองช่าง,กองช่าง
สุขาภิบาล,กองประปา, 
ส านักช่าง,ส านักการช่าง 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังทั้ง
สองข้างๆละ 0.30 เมตร 
พร้อมวางท่อ คศล. 

7. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,  
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข,  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย,์  
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายใน
ต าบล 

จ านวน 1 โครงการ/ปี 

8. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวน สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

9,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,  
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข,  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย,์  
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ ปีละ 2 ครั้ง 
และขึ้นทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวทีอ่ยู่ในพื้นที่
ต าบลโกรกแก้ว 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถุ 

ประสงค ์
ผลผลิต 

9. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่12 
บ้านโคกเจริญ 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,  
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข,  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,  
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของ
ประชาชน ค่าใช้จา่ยในการอบรม การประชุม 
การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 12 

10. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการปูองกัน
ไข้เลือดออก 

200,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,  
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข,  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,  
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อก าจัดยุงลายซ่ึงเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก จ านวน 11 หมู่บ้าน 

11. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลโกรกแก้ว 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม,  
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 

11 หมู่บ้าน 

12. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมส่งเสริม
อาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในต าบล 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม,  
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น มีอาชีพและ        
มีรายได้เสริม 

จ านวน 11 หมู่บ้าน 

13. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,508,400.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให ้ได้รับเบี้ยยังชพี จ านวน 11 
หมู่บ้านๆละ 478 
คนเพิ่มปีละ 40 คน 

14. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,224,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม,  
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการให ้ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 11 
หมู่บ้านๆละ 110 
คนเพิ่มปีละ 15 คน 

15. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 66,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม,  
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูปุ้วยโรคเอดส์ให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 11 
หมู่บ้านๆ ละ 10 
คนเพิ่มปีละ 5 

16. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการจราจร
และปลูกฝังวินัยจราจร 

10,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข,   
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย,์  
ส านักสาธารณสุข 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวกบั
การจราจร 

ประชาชน นักเรียน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

17. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่1 
บ้านโนนสุวรรณ 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 1 บ้าน
โนนสุวรรณ 

18. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่3 
บ้านหนองตาปู ุ

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข,กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองตาปู ุ

19. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่4 
บ้านโกรกแกว้ 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 4 บ้าน
โกรกแก้ว 

20. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่5 
บ้านซับบอน 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข,กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 5 บ้าน
ซับบอน 

21. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6 
บ้านโคกสามัคคี 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 6 บ้าน
โคกสามัคคี 

22. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่7 
บ้านโคกรัก 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกรัก 

23. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่8 
บ้านนาตากลม 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 8 บ้าน
นาตากลม 

24. ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่9 
บ้านโกรกหวาย 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข,กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านักสาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิของแต่ละ
โครงการ 

หมู่ที่ 9 บ้าน
โกรกหวาย 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

25. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่10 
บ้านหนองพลวง 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,ส่วน
สาธารณสุข,กอง
สาธารณสุข,กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูนทกัษะ 
ความสามารถ ทักษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ
ของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองพลวง 

26. ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่11 
บ้านหนองไข่เท่า 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,ส่วน
สาธารณสุข,กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย,์ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในการเพิ่มพูนทกัษะ 
ความสามารถ ทักษะของฯ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ
ของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไข่เท่า 

27. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก้ว 

457,420.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันของเด็กให้
ได้รับครบถ้วน 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

28. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ก าลังระบบไฟฟูา
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรก
แก้วมีระบบควบคุมไฟฟูาและ
สายไฟฟูาที่มีความปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรก
แก้ว 

29. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีและวันส าคัญ
ต่างๆ ของชาต ิ

457,420.00 ส่วนการศึกษา,กอง
การศึกษา,กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อด าเนินการจัดกจิกรรมต่างๆใน
รอบปี 

จ านวน 10 
โครงการ/ปี 

30. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองประจ าปี 
2564 

10,000.00 ส่วนการศึกษา,กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อประชุมผู้ปกครอง ซักซ้อม
แนวทางในการปฏิบัติงาน ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จ านวน 2 ครั้ง/
ปี 

31. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กต าบลโกรกแก้ว 
(ค่ารายหวั) 

457,420.00 ส่วนการศึกษา,กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดหา สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพื่อใช้ส าหรับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

จัดหาอุปกรณ์
การเรียนการ
สอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

32. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) 

457,420.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดหาหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใหก้ับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

33. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม (นม) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบล โกรกแกว้ 

620,850.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) ซ่ึงดีต่อ
สุขภาพเพือ่ความ
เจริญเติบโต 

จ านวน 1 โครงการ/
ปี 

34. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม(นม)
เด็กนักเรียนอนุบาลและป.
1-ป.6 
ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ในเขตเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

620,850.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการได้รับอาหารเสริมนม
ทุกคน 

จ านวน 1 โครงการ/
ปี 

35. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน 

1,080,000.00 ส่วนการศึกษา,กอง
การศึกษา,กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน
ของเด็กให้ได้รับครบถ้วน 

จ านวน 2 โรงเรียน 

36. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ วันสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวัน
ครอบครัว 

50,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,    
กองสวัสดิการสังคม,  
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

11 หมู่บ้าน 

37. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสันนิบาตเทศบาล 

จ านวน 1 โครงการ/
ปี 

38. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

200,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

จ านวน 1 โครงการ/
ปี 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

39. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาแก่
เด็ก/เยาวชน
และประชาชน 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาแก่เด็ก/เยาวชนและประชาชนในการ
ร่วมหรือส่งเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 

จ านวน 1 โครงการ/ปี 

40. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการเข้า
ค่ายพุทธบุตร 

20,000.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม,  
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลกัธรรมค าสอน
ในพระพุทธศาสนาทีจ่ าเป็นต่อการด าเนนิชีวิต
และ น าหลักธรรมไปปฏบิัติในชีวิตประจ าวัน 2.
เพื่อให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏบิัติตนเป็นคน
ดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอยา่งที่ดีในสังคม 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาใหอ้ยู่
ร่วมกันอยา่งสงบสุขและเหมาะสม 4.เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 

เด็กนักเรียนโรงเรียน 3 
แห่ง จ านวน 100 คน 

41. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการ
คุณธรรมสาน
สายใย
ครอบครัว 

20,000.00 ส่วนการศึกษา,   
กองการศึกษา,    
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกดิ
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 2.เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ
การรู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน 3. เพื่อใหผู้้เข้าร่วม
โครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการอยู่รว่มกันในสังคม 4. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและการมีส่วนร่วม 

ผู้ปกครอง นักเรียน
ระดับชั้น ป.6 โรงเรียน
ในเขตต าบลโกรกแก้ว 
ครู อาจารย์ คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

42. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการงาน
หมากไม้รส
หวานสืบสาน
ประเพณี นวัต
วิถีโนนสุวรรณ 

100,000.00 ส่วนการศึกษา,   
กองการศึกษา,    
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  
ส านักการศึกษา 

โครงการงานหมากไม้รสหวานสืบสานประเพณี 
นวัตวิถีโนนสวุรรณ 

จ านวน 1 โครงการ/ปี 

43. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการพา
น้องท่อง
ธรรมะ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา,   
กองการศึกษา,    
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาส
ฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกดิ
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 2.เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และ
การรู้จักแบ่งปันซ่ึงกันและกัน 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 4.เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีข่องตนเองและการมีส่วนร่วม 5.
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนกัในความ
ซ่ือสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบยีบวินยั 

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนต าบลโกรกแกว้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
วัตถ ุ

ประสงค์ 
ผลผลิต 

44. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นต าบลโกรกแกว้ 

30,000.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

45. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆภายในต าบล 

30,000.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  
ส านักการศึกษา 

เพื่อจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญตลอดทั้งปี 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

46. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ 
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

10,000.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

47. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000.00 ส่วนการศึกษา,  
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,  
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,  
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย ์

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

48. ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนที่ว่าการ
อ าเภอโนนสวุรรณ ตาม
โครงการหมากไม้รสหวาน
สืบสานประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

50,000.00 ส่วนการศึกษา,      
กองการศึกษา,            
กองส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม,      
กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,    
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีตาม
โครงการหมากไม้รสหวานสืบสานประเพณี 
นวัตวิถีโนนสวุรรณ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

49. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

200,000.00 ส านักปลัด อบจ.,   
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

1.จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนับสนุนโครงการ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 2.จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอ านวยความสะดวก
ประชาชนเพื่อร่วมงานรัฐพธิีและพระราชพิธี
ต่างๆ 3.สนับสนุนการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารวา่งต่างๆ ฯลฯ 

จัดโครงการ/
กิจกรรม 
ตามนโยบาย
หรือข้อ สั่ง
การ 

50. ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

20,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

51. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภายในต าบล 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล โกรก
แก้วมีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

52. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหา
รายได้ เพื่อจัดกจิกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจเหลา่
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

53. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน,ประชาคมต าบล 
เทศบาลโกรกแกว้ 

30,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น ปัญหาของชุมชน
ได้ตรงจุดและได้ปัญหาที่แท้จริง 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

54. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการรีไซเคิล
ขยะ 

20,000.00 ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,  
ส่วนสาธารณสุข,  
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต,กองการแพทย ์
,ส านักสาธารณสุข 

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพื้นที่ 

11 หมู่บ้าน 

55. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนระดับหมูบ่้าน
และต าบล 

30,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม, 
 กองสวัสดิการสังคม
,ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนระดับหมูบ่้าน
และต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 

56. ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

50,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

57. ด้านพัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์
เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 
แม่ทั้งประเทศ 

20,000.00 ส่วนสวัสดิการสังคม,  
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
วโรกาสมหามงคล และพัฒนา
ถนนหนทางให้มีความสวยงาม 
สะอาดตา 

ภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

58. ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการเตรียมการเลือกตั้ง 200,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้ในการเตรียมการ
เลือกตั้ง 

จ านวน 10 ครั้ง 

59. ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการเสริมสร้างการปูองกัน
และปราบปราม การทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและ
วิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่

จ านวน 1 ครัง้ 

60. ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

10,000.00 ส านักปลัด อบจ.,  
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้งได้มีการ
ฝึกอบรมในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจา้ง 
ของเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

61. ด้านการ
พัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมและ
ศึกษา ดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจา้ง
เทศบาล 

90,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออบรมและศึกษา ดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล 

จ านวน 1 
ครั้ง 

62. ด้านการ
พฒันาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนที่
แม่บทและส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจัดท า
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 

90,000.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

1.เพื่อส ารวจข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียดของโรงเรือนที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดินนั้นๆ ที่คัดลอกมาจากสา
ระบบที่ดิน 2.เพื่อส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.เพื่อ
ส ารวจข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียดปาูย และการประกอบ
กิจการที่ต้องการที่จะขออนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข 

จ านวน 1 
โครงการ 

63. ด้านการ
พัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งจังหัน ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนสวุรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 ส่วนการคลัง, กอง
คลัง, ส านักคลัง 

1.เพื่อให้เป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอโนนสวุรรณในการรวบรวมปญัหาความตอ้งการ
ของประชาชน การประสานงานกับหนว่ยงานอื่นๆ ในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน 2.เพื่อรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น 
3.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขปัญหา อปุสรรค ในขณะที่
เกิดภัยต่างๆ ได้ทันท่วงท ี

สถานที่
กลาง 
ศูนย์ฯ 
จ านวน 1 
แห่ง 

64. ด้านการ
พัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองพัฒนาการเด็กเล็ก
แก่ผู้ปกครองเด็ก 

10,000.00 ส่วนการศึกษา,     
กองการศึกษา,  
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการของเด็ก จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

65. ด้านการ
พัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายการจัดท า
รายงานกิจการเทศบาล 

40,000.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดท ารายงานกิจการเทศบาล จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

66. ด้านการ
พัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

9,600.00 ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารและดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 
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   การใช้จ่ายงบประมาณ (ในระบบ e-plan) 
        เทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 27 โครงการ จ านวนเงิน 
12,428,380 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 27 โครงการ จ านวนเงิน 11,112,850 ล้านบาท สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 5 1,597,895.00 5 1,597,895.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 6 5,782,889.30 6 5,782,889.30 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

9 3,983,799.44 9 3,661,073.84 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

2 24,500.00 2 24,500.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1 432.00 1 432.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
    

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 4 46,060.00 4 46,060.00 

รวม 27 11,435,575.74 27 11,112,850.14 

 
                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (ในระบบ e-plan) มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

30,000.00 8,895.00 8,895.00 21,105.00 

2. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ 
1 บ้านโนนสุวรรณ
ต าบลโกรกแก้ว 
อ าเภอโนนสวุรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

400,000.00 397,000.00 397,000.00 3,000.00 

3. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโคกเจริญ 3 หมู่
ที่ 12 จากจุดก่อสร้าง
เดิมไปทางทิศ
ตะวันออก ต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

400,000.00 398,000.00 398,000.00 2,000.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

4. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
โคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ต าบลโกรก
แก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

303,000.00 300,000.00 300,000.00 3,000.00 

5. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
หนองพลวง หมู่ที ่10 บ้านหนองพลวง ต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรีัมย์ 

497,000.00 494,000.00 494,000.00 3,000.00 

6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

20,000.00 5,850.00 5,850.00 14,150.00 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

9,000.00 4,389.00 4,389.00 4,611.00 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปูองกันไข้เลือดออก 200,000.00 135,150.30 135,150.30 64,849.70 

9. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,508,400.00 4,348,300.00 4,348,300.00 160,100.00 

10. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,224,000.00 1,223,200.00 1,223,200.00 800.00 

11. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 

12. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

457,420.00 372,340.00 372,340.00 85,080.00 

13. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00 51,000.00 51,000.00 49,000.00 

14. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

457,420.00 372,340.00 372,340.00 85,080.00 

15. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

457,420.00 372,340.00 372,340.00 85,080.00 

16. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

457,420.00 372,340.00 372,340.00 85,080.00 

17. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 620,850.00 619,825.72 458,462.92 1,024.28 

18. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม) 620,850.00 619,825.72 458,462.92 1,024.28 

19. ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1,080,000.00 1,037,280.00 1,037,280.00 42,720.00 
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  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ 

ลงนาม
สัญญา 

เบิกจ่าย คงเหลือ 

20. ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

200,000.00 166,508.00 166,508.00 33,492.00 

21. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

200,000.00 4,500.00 4,500.00 195,500.00 

22. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
จัดหารายได้ เพื่อจัดกจิกรรมสาธารณกศุลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23. ด้านพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระเกียรติแม่
ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000.00 432.00 432.00 19,568.00 

24. ด้านการพัฒนาทางการเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

25. ด้านการพัฒนาทางการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน  
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

26. ด้านการพัฒนาทางการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 40,000.00 6,500.00 6,500.00 33,500.00 

27. ด้านการพัฒนาทางการเมืองการ
บริหาร 

ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563  ข้อมูลจาก e-plan เมนูรายงาน  

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านท้องถิ่น 
น่าอยู ่

157 180,813,584.00 6 1,650,000.00 5 1,597,895.00 5 1,597,895.00 

2.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

71 10,491,600.00 20 6,297,400.00 6 5,782,889.30 6 5,782,889.30 

3.ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

57 11,432,970.00 22 4,851,380.00 9 3,983,799.44 9 3,661,073.84 

4.ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็ง
ของท้องถิ่น 

15 790,000.00 8 390,000.00 2 24,500.00 2 24,500.00 

5.ด้านพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3 525,000.00 1 20,000.00 1 432.00 1 432.00 

6.ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

18 730,000.00 - - 
    

7.ด้านการพัฒนา
ทางการเมืองการ
บริหาร 

44 4,023,600.00 9 479,600.00 4 46,060.00 4 46,060.00 

รวม 365 208,806,754.00 66 13,688,380.00 27 11,435,575.74 27 11,112,850.14 
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                     ผลการด าเนินงาน 
                เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 

 

 
 
 

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 หมู่ที่ 12 จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 1 หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า ต าบลโกรกแก้ว 
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โครงการป้องกันไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ และยอดงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
(แยกตามงาน) 

................................................................ 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 152,740.00 0.00 623.00 0.00 129,959.00 22,158.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 13,800.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - 4,551,600.00 0.00 43,200.00 0.00 4,348,300.00 160,100.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ - 1,180,800.00 43,200.00 0.00 0.00 1,223,200.00 800.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ - 66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย - 481,180.00 0.00 0.00 0.00 173,813.00 307,367.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

26,260.00 623.00 0.00 0.00 26,882.59 0.41 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 67,662.00 42,338.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

- 297,230.00 0.00 0.00 0.00 297,224.00 6.00 

   
รวมหมวดงบกลาง 6,947,810.00 43,823.00 43,823.00 0.00 6,339,240.59 608,569.41 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก 
- 695,520.00 0.00 0.00 0.00 695,520.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 198,720.00 0.00 0.00 0.00 198,720.00 0.00 

งานบริหาร
ทั่วไป 

เงินเดือน (ฝุายการเมือง) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 1,490,400.00 0.00 0.00 0.00 1,490,400.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,624,640.00 0.00 0.00 0.00 2,624,640.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 743,040.00 0.00 0.00 0.00 352,740.00 390,300.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 
- 42,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 41,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
- 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 506,760.00 1,000.00 0.00 0.00 507,300.00 460.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 463,920.00 0.00 0.00 0.00 463,920.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
- 28,320.00 0.00 0.00 0.00 28,320.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 952,200.00 0.00 0.00 0.00 320,381.00 631,819.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 
- 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 216,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
- 24,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 872,040.00 0.00 140,000.00 0.00 575,190.00 156,850.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง 
- 42,000.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 31,500.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- 225,480.00 5,000.00 0.00 0.00 227,340.00 3,140.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 324,000.00 0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
- 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน - 1,128,240.00 6,540.00 0.00 0.00 1,134,780.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน - 1,652,160.00 0.00 0.00 0.00 1,434,740.00 217,420.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 210,000.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 70,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 592,080.00 27,000.00 0.00 0.00 592,080.00 27,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - 46,620.00 1,265.00 0.00 0.00 46,620.00 1,265.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 288,240.00 3,240.00 0.00 0.00 291,000.00 480.00 

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 245,400.00 0.00 0.00 0.00 245,400.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน - 1,408,620.00 0.00 153,000.00 0.00 627,194.00 628,426.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 275,640.00 2,280.00 0.00 0.00 277,920.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 315,720.00 0.00 0.00 0.00 315,000.00 720.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง - 11,100.00 720.00 0.00 0.00 11,820.00 0.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเดือนพนักงาน 
- 198,660.00 0.00 0.00 0.00 147,930.00 50,730.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
- 672,240.00 0.00 0.00 0.00 627,240.00 45,000.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

เงินเดือน (ฝุายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
- 84,000.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00 5,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 11,850,480.00 47,045.00 294,000.00 0.00 9,098,415.00 2,505,110.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 6,200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 42,000.00 11,000.00 0.00 0.00 53,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 10,000.00 0.00 6,540.00 0.00 1,800.00 1,660.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,060.00 4,940.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 57,600.00 0.00 0.00 0.00 33,600.00 24,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 27,425.00 22,575.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 91,200.00 0.00 0.00 0.00 16,600.00 74,600.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 7,500.00 

การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 15,600.00 34,400.00 

การรักษาความสงบภายใน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน - 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 853,400.00 11,000.00 6,540.00 0.00 184,385.00 673,475.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 

120,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 60,159.13 9,840.87 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 59,100.00 40,900.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,702.00 20,298.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 40,000.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 23,800.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 49,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 457,420.00 0.00 0.00 0.00 372,340.00 85,080.00 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องพัฒนาการเด็กเล็กแก่
ผู้ปกครองเด็ก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 25,700.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,160.00 17,840.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,636.00 7,364.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา 20,000.00 0.00 0.00 3,900.00 9,900.00 6,200.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการถนนสวยด้วยใจ
ภักดิ์เฉลิมพระเกียรติแม่ของ
แผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 432.00 19,568.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 14,150.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,010.00 7,990.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

9,000.00 0.00 0.00 0.00 4,389.00 4,611.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจรญิ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปูุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแกว้ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านซับบอน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสามัคค ี

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านโคกรัก 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านนาตากลม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านโกรกหวาย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการปูองกัน
ไข้เลือดออก 200,000.00 0.00 0.00 0.00 135,150.30 64,849.70 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 8,895.00 21,105.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,244.00 17,756.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
40,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 36,100.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 
40,000.00 0.00 0.00 0.00 2,423.55 37,576.45 

งานก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฎิกูล 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมการรไีซเคลิขยะ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร หรือ
ระเบียบการปฏบิัติงานต่างๆ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,728.00 1,272.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 0.00 11,000.00 0.00 8,128.00 10,872.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
35,000.00 0.00 20,000.00 0.00 7,800.00 7,200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,840.00 7,160.00 

งานส่งเสรมิและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการจดักิจกรรมวันสงกรานต์ 
วันสัปดาหผ์ู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ระดับหมู่บ้านและต าบล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในต าบล 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการแข่งขันกีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 166,508.00 33,492.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชน และประชาชน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครัว 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการงานหมากไมร้ส
หวาน สืบสานประเพณี 
นวัตวถิีโนนสุวรรณ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น
ต าบลโกรกแก้ว 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรับ –   
ส่งเอกสารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าซักฟอก 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าติดตั้งไฟฟูา 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปก 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าเบี้ยประกันภัย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 36,550.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

200,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 195,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 13,806.00 56,194.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ
เลือกตั้ง 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
100,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 86,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 8,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการเสรมิสร้างปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบตัิงาน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล  
ต าบลโกรกแก้ว 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,960.00 40.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมและทัศนศีกษาดูงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาล 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการอบรมเสริมสรา้งความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยภายในต าบล 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 61,158.00 38,842.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการ
เทศบาล 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 33,500.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ 
ค่าวารสาร หรือระเบยีบการปฏิบตัิงาน
ต่างๆ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,842.00 20,158.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 

50,000.00 0.00 32,485.00 0.00 8,900.00 8,615.00 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการจดัเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 345.00 4,655.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,028.00 6,972.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
40,000.00 30,000.00 0.00 0.00 53,200.00 16,800.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
แม่บทและส ารวจข้อมลู
ภาคสนามในการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 90,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 20,000.00 10,000.00 0.00 0.00 25,650.00 4,350.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 40,640.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,714,020.00 160,000.00 178,485.00 3,900.00 1,245,093.98 2,446,541.02 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณ
อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 80,000.00 0.00 0.00 0.00 49,456.00 30,544.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น - 40,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,400.00 14,600.00 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,350.00 11,650.00 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 33,468.00 16,532.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 17,100.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00 20,250.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสรมิ (นม) - 620,850.00 0.00 0.00 161,362.80 458,462.92 1,024.28 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 80,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 50,000.00 0.00 0.00 68,180.00 11,820.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 25,641.00 14,359.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 27,200.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 42,325.00 17,675.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 4,760.00 15,240.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 23,991.00 6,009.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 123,271.00 76,729.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 168,573.00 31,427.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 40,000.00 0.00 0.00 43,900.00 26,100.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 18,000.00 0.00 0.00 0.00 4,554.80 13,445.20 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 60,000.00 20,000.00 0.00 0.00 67,114.50 12,885.50 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 18,047.00 21,953.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00 9,040.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน - 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 48,134.00 1,866.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,040.00 20,960.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 53,501.30 66,498.70 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว - 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 41,428.00 18,572.00 

งานส่งเสรมิการเกษตร ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร - 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ - 50,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 2,301,850.00 150,000.00 75,000.00 161,362.80 1,364,007.52 851,479.68 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานกิจการประปา ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา - 720,000.00 35,000.00 0.00 0.00 699,340.67 55,659.33 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 
- 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา 
- 25,000.00 0.00 0.00 0.00 15,641.95 9,358.05 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 2,000.00 50,000.00 0.00 0.00 6,658.00 45,342.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

- 130,000.00 0.00 0.00 0.00 106,760.52 23,239.48 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 2,000.00 0.00 0.00 0.00 384.00 1,616.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 6,196.88 23,803.12 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟูา - 250,000.00 980.00 0.00 0.00 250,976.03 3.97 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,168,000.00 85,980.00 0.00 0.00 1,085,958.05 168,021.95 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

150,000.00 0.00 0.00 0.00 44,400.00 105,600.00 

งานกิจการประปา ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า (ซัมเมิส) 91,000.00 0.00 0.00 0.00 80,435.00 10,565.00 

รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 281,000.00 0.00 0.00 0.00 124,835.00 156,165.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 398,000.00 2,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1     
บ้านโนนสุวรรณต าบลโกรกแก้ว 
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

400,000.00 0.00 0.00 0.00 397,000.00 3,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองพลวง ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอ
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมัย ์

497,000.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00 3,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7  
บ้านโคกรัก ต าบลโกรกแก้ว     
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

303,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 3,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนโคกเจรญิ 3 หมู่ที่ 12   
จากจุดก่อสร้างเดิมไปทางทิศ
ตะวันออก ต าบลโกรกแก้ว            
อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

400,000.00 0.00 0.00 0.00 398,000.00 2,000.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,900,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 1,987,000.00 13,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าจ้างท่ีปรึกษา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

รวมหมวดรายจา่ยอื่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพ่ิม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ  
(บาท) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนสุวรรณตาม
โครงการงานหมากไมร้สหวาน สืบสานประเพณี  
นวัตวิถีโนนสุวรรณ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบรุีรัมย์  
ตามโครงการจดังานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบรุีรัมย์  
ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรมัย์ 
(งานสถาปนาเมืองแปะ) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดบรุีรัมย์ ตามโครงการ
จัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรรีัมย ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน  
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอโนน
สุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

อุดหนุนโรงเรียนสังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,037,280.00 42,720.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,077,280.00 122,720.00 
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3.รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวนัที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
รายรับ  แยกเป็น 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
- ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 18,619.91 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ    0.00  
- ภาษีบ ารุงท้องที ่ 0.00   
- ภาษีปาูย 27,732.00  
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา   2,551.10   
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 131.00 
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา        10.00   
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย 16.00 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  350.00   
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ   3,510.00   
- ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก   0.00   
- ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายสาธารณสุข  521.00   
- ค่าปรับการผดิสัญญา 0.00 
- ค่าปรับอื่นๆ 0.00 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 34,700.00   
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 160.00 
- ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 50.00  
- ดอกเบี้ย  168,636.48   
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  863,833.00   
- เงินที่มีผู้อุทิศให ้   20.70   
- ค่าขายแบบแปลน  0.00   
- ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค ารอ้ง  6.00   
- ค่ารบัรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 4.00 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ  15,900.01  
- ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย ์ 341.00   
- ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 1,098,508.41  
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ    7,598,029.51  
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,572,176.11   
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 28,224.54 
- ภาษีสรรพสามติ 3,180,783.63   
- ค่าภาคหลวงแร ่  42,784.02   
- ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 19,982.80  
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  92,104.00   
- เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   16,706,735.00  
- เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ 149,192 

รวมรายรับทั้งสิ้น   31,625,612.22    



   
 

-76- 
4. รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่  1 เดือนตลุาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
รายจ่าย  แยกเป็น 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

- งบกลาง       6,947,810 
- เงินเดือน (ฝุายการเมือง)  2,624,640 
- เงินเดือน (ฝุายประจ า) 11,850,480 
- ค่าตอบแทน 853,400 
- ค่าใช้สอย 3,714,020 
- ค่าวัสดุ 2,301,850 
- ค่าสาธารณูปโภค 1,168,000 
- ค่าครุภัณฑ์ 281,000 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,900,000 
- รายจ่ายอื่น 20,000 
- เงินอุดหนุน 1,200,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   32,861,200 
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   5. ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
    ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์     

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปี 
และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   
เพราะมีโครงการที่อยู่ในแผนเป็นจ านวนมากแต่ไม่
ด าเนินการกลับมาท าโครงการใหม่ซึ่งจะต้องมีการ
เพ่ิมเติมแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
ที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและท าโครงการที่อยู่ในแผนก่อน 

3. งบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินโครงการ ควรมีการขอประสานแผนจากหน่วยงานอื่นใน
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล  และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการให้ถูกต้อง 
โครงการอะไรบ้างที่ควรด าเนินการก่อนหลัง 

4. การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นได้
ข้อมูลที่ล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผล
การด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้เทศบาลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน   
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือ
ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเปูาหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
อย่างจริงจัง 

6. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ  

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ 
โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือ
ในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

7 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผน 
ซึ่งการเสนอปัญหาและความต้องการไม่สอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านของตนเอง ท าให้การ
แก้ไขปัญหาของเทศบาลไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนมากขึ้น  

 
 
 



   
 

-78- 
ส่วนที่ 4 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548           

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
........................... 

   เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 ประกอบด้วย 
    1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
   1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 

  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
    (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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    (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
คะแนน 

     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
     (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 

(6) โครงการมีความสอคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
    (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
        (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
5 คะแนน 
      (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20 19 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 57.20 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.2 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (10) 5 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 5 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
    3.8 แผนงาน (5) 5 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

คะแนนรวม 100 91.20 
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3. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมลูพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง               
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม 
ยาเสพตดิ การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  การไฟฟูา 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น                    
สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

5 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(3) 2 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ    
สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(5)การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่ง ๆ                    
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิง่ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล             
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  

(3) 2 

6) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOTAnlysisที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ s-strenght (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
และ Thailand 4.0 

60  
(10) 

9 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

(10) 9.2 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 5 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) 5 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 5 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเปูาหมาย 
กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลา่ว 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 5 

รวมคะแนน 100 91.20 
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5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 8 
5. โครงพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 5 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

(5) 5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 
    5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 

รวมคะแนน 100 92 
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6.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (DemandAnalysisDemand และ 
Tread ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้น
เศรษฐกิจ,ดา้นสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 
10 

9 

1. 2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั่วไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็
คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เปูาหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหรส่ามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ได้ก าหนดไหว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative) 

10 9 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) 1) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆทีด่ าเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์    
การด าเนินการต่าง ๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุปดระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการด าเนินการ รวมถึงสมารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 

2) 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 10 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแ

นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60  
(5) 

5 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุลวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 5 

5.3 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตที่เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ
จ านวนเท่าไร กลุ่มเปาูหมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงานและ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เปูาหมายของโครงการ หากกลุม่เปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามรถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพคน  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตของประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี ท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา   (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ  

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0  
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยด้วยนวัตกรรมท านอ้ย ได้มาก เช่น                   
(1) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้ โภคภัณฑไ์ปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5) 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด            
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 4 

5.9 งบประมาณมคีวามสอดคล้อง
กับเปูาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)                 
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ า
ในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)                
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 5 

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์

(5) 5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะรับ 
 
 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (KeyPerformance 
Indicator:KPI)ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจการก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะรับ) 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถปุระสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวตัถุประสงค์ควรค านึงถึง                   
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้                      
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง                          
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 
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ส่วนที่ 5 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

   1.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้แบบประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self – assessment 
Model) รวมทั้งการใช้การติดตามจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่
น าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
เป็นการติดตามประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงปริมาณ โดยวัดจากจ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปปฏิบัติ 
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เป็นการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบจ านวนโครงการ

และงบประมาณที่ด าเนินการจริงในแต่ละป ีจ าแนกตามแผนงาน นอกจากนั้นแล้วยังได้ใช้การส ารวจความพึงพอใจ เพ่ือจะ
ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยใช้ตารางประเมินความพึง
พอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

ในการพัฒนาท้องถิ่นปัจจุบันเกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน ท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น  และปัญหาที่เสนอไปไม่ค่อยได้รับการแก้ไข
ตามความต้องการของประชาชน สาเหตุเกิดจาก ข้อจ ากัดของงบประมาณ รวมถึงข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้
ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้เลย 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

(1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยังมาเป็นปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนที่ ดังนั้น นโยบายการ
บริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังคงมีความส าคัญ และจ าเป็นของต าบลโกรกแก้ว ที่ควรให้ความส าคัญและ
ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

(2) การน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรน าล าดับที่มีความส าคัญจากการประชาคมมาพิจารณา
ประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน  โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ด้วย  

(3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม/โอนลดงบประมาณหรือโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
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ส่วนที่  6 

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
1.ให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติ ให้ครบถ้วนทุกโครงการ เพื่อประโยชน์ 

ของประชาชนต าบลโกรกแก้ว 
 

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



   
 

 


