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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  
            แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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ส่วนที่  1 บทน า 

   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 ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน า ไปสู่
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 เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
  2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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  2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร ่งร ัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ     
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ 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/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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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 าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ 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 1)  
เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ

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

ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง  
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 

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 ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 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 าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่
จะเกิดขึ้นได้  
   7.ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ          
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก 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 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
      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.พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น 
   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  

สรุปรายงานผลการติดสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.256ตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.25644       
  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 2564 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 าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 

 
 
 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 



-10- 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
          2.รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-วันที่ 30 กันยายน 2564 
ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) 

ยทุธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ด้านทอ้งถิน่น่าอยู่ 83 93,242,600 99 103,078,600 148 165,765,584 162 210,387,884 177 232,558,884 

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

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นนัทนาการ
และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 

54 11,185,000 54 11,131,410 57 11,401,410 57 11,401,410 57 11,401,410 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความ
เข้มแข็งของทอ้งถิน่ 

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

ด้านพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

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

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

ด้านการพัฒนาทางการเมอืงการบริหาร 37 3,623,600 43 3,953,600 43 4,003,600 43 4,053,600 44 4,078,600  

รวม 266 118,654,600 303 129,917,010 355 193,707,194 369 238,612,294 385 260,808,294 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการกระจายโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม 
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3.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
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.ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่ 162 210,387,884.00 10 1,754,300.00 6 1,569,680.00 5 1,324,680.00 

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 10,724,400.00 22 6,427,600.00 8 6,127,171.80 8 6,127,171.80 

3.ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

57 11,401,410.00 15 3,076,230.00 4 2,515,260.04 4 2,197,205.00 

4.ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

15 790,000.00 8 217,235.00 2 107,235.00 2 107,235.00 

5.ด้านพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

3 525,000.00 1 5,000.00 1 345.00 1 345.00 

6.ด้านการส่งเสริมการเกษตร 18 730,000.00 - -     

7.ด้านการพัฒนาทางการเมือง
การบริหาร 

43 4,053,600.00 10 776,677.00 3 616,676.50 3 418,676.50 

รวม 369 238,612,294.00 66 12,257,042.00 24 10,936,368.34 23 10,373,313.30 
 

 
      สรุป 

โครงการที่ได้ด าเนินการ  22      โครงการ 
        โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2564         369       โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ     22  x  100 =      5.96  % 
          36 
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    4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 6 1,569,680.00 5 1,324,680.00 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 8 6,127,171.80 8 6,127,171.80 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

4 2,515,260.04 4 2,197,205.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 2 107,235.00 2 107,235.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1 345.00 1 345.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
    

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 3 616,676.50 3 418,676.50 

รวม 24 10,936,368.34 23 10,373,313.30 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
  ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 
     1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
            2.รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 
  ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

โอนเพิ่มตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ท้องถิ่นน่าอยู่ 162 10 3 5 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 22 - 8 
3. พัฒนาการศึกษา การกีฬา 
นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

57 15  
- 

4 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น 

15 8  
- 

2 

5. การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 1 - 1 

6. การส่งเสริมการเกษตร 18 - - - 
7. การพัฒนาการเมือง การบริหาร 43 10 - 3 

รวม 369 66 - 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาล 

30,000 14,680 เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

20,000 ไม่มีการเบิกจ่าย เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

3. โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000 โอนลดงบประมาณ 
50,000 

เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ า 
ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

89,600  (ก่อหนี้ผูกพัน89,600) เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3  
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคค ี

111,700 110,000 เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เสริมเหล็ก
จากสายชลประทานตัดสาย หนองพลวง- 
นาใหม่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

494,000 492,000 เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

260,000 258,000 เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโคกรัก 
ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

452,000  (ก่อหนี้ผูกพัน450,000) ตามเทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนโคกรัก ซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

247,000  (ก่อหนี้ผูกพัน245,000) เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนนาตา
กลม-โนนศรีคูณ (ช่วงบ้านนาตากลม  
ม.8-บ้านโคกเจริญ ม.12 

325,000 โอนลดงบประมาณ 
325,000 

เทศบัญญัติฯ 
ประจ าปี 2564 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างห้องน้ าส านักงาน
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

270,000  (ก่อหนี้ผูกพัน 269,000) สภาอนุมัติโอน
งบประมาณเพิ่มตั้งจา่ย
เป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 

12. โครงการทาสีอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

127,000 127,000 สภาอนุมัติโอน
งบประมาณเพิ่มตั้งจา่ย
เป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 

13. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนโคกเจริญ-โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 
บ้านโคกเจริญ 

675,100  (ก่อหนี้ผูกพัน675,100) สภาอนุมัติโอน
งบประมาณเพิ่มตั้งจา่ย
เป็นรายการใหม่ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการป้องกันไข้เลือดออก 200,000 131,215.80 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุขฯ 

2. ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

9,000 4,224 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

3. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ 
 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัตฯิ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู ่

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

5. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

6. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านซบับอน 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

7. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคค ี

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

8. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

9. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

10. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

11. โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  
หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

12. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

20,000 3,120 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

13. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกมุารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขตัติยราชนาร ี

50,000 45,612 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสาธารณสุข 

14. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุต าบลโกรกแก้ว 

20,000 โอนลดงบประมาณ 
20,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

15. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพือ่พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบล 

20,000 โอนลดงบประมาณ 
20,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

16. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพภายในต าบล 

20,000 โอนลดงบประมาณ 
20,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

17. โครงการส่งเสริมและพฒันาสตรใีนต าบล 
โกรกแก้ว 

20,000 โอนลดงบประมาณ 
20,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

18. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,784,400 4,493,200 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

19. เบี้ยยังชีพความพิการ 1,255,200 1,265,800 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 12,000) 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

20. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,000 66,000 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21. เงินทบหลักประกนัสุขภาพ 110,000 67,464 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กอง
สาธารณสุขฯ 

22. เงินสมทบกองทนุสวสัดิการชุมชน 50,000 87,235 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 37,235) 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
-โครงการอาหารกลางวนัของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว เป็นเงิน 338,100 บาท 
-โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญตา่งๆ 
ของชาติ เป็นเงนิ 10,000 บาท 
-โครงการประชุมประจ าปีผูป้กครอง  
เป็นเงิน 10,000 บาท 
-โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลดกรกแก้ว (ค่ารายหัว)  
เป็นเงิน 117,300 บาท 
-โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เป็นเงิน 77,970 บาท 
-โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของครู/
ผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 20,000 บาท 

573,370 413,530 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

2. อาหารเสรมิ (นม)  641,930 457,420 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

3. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) ในเขตต าบลโกรกแก้ว 

1,094,000 1,045,000 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

4. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
เด็ก และเยาวชนภายในต าบล 

20,000 ไม่มีการเบิกจ่าย เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

5. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว 

20,000 ไม่มีการเบิกจ่าย เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

6. โครงการงานหมากไม้รสหวานสบืสานประเพณี นวัต
วิถีโนนสุวรรณ 

100,000 โอนลดงบประมาณ 
100,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

7. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย ์ 20,000 ไม่มีการเบิกจ่าย เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติดเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

200,000 ไม่มีการเบิกจ่าย เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

9. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

10. โครงการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอโนนสุวรรณ ตาม
โครงการหมากไม้รสหวานสืบสานประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

11. 
 

โครงการแข่งขันกีฬาสนันบิาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000 โอนลด
งบประมาณ 

10,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการจัดเวทีประชาคมระดบัหมู่บ้านและ
ระดับต าบล 

30,000 โอนลดงบประมาณ 
30,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยภายในต าบล 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

3. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000 20,000 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนบัสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

200,000 โอนลดงบประมาณ 
150,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

6 โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสปัดาห ์
ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 

30,000 โอนลดงบประมาณ 
25,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนระดบั
หมู่บ้านและต าบล 

20,000 โอนลดงบประมาณ 
20,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม      
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000 (โอนลดงบประมาณ
15,000) 

432 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 
2564 

กองสาธารณสุข 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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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.2564 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

9,600 9,600 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจงัหัน  
ตามโครงการศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000 20,000 เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองคลัง 

3. โครงการเสริมสร้างการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตในการปฏิบัติงาน 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะ
ผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

10,000 โอนลดงบประมาณ 
10,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

5. โครงการปรับปรุงแผนที่แมบ่ทและส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000 330,000 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 

30,000) 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองคลัง 

6. โครงการเตรียมการเลือกตั้ง 200,000 277,076.50 
(โอนงบประมาณเพิ่ม 200,000) 
(โอนลดงบประมาณ 122,923) 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

7. โครงการอบรมและศึกษา ดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้งเทศบาล 

90,000 โอนลดงบประมาณ 
90,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

ส านักปลัดฯ 

8. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก
เล็กแก่ผู้ปกครองเด็ก 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

9. โครงการฝึกอบรมส าหรับสง่เสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

4,500 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

10. โครงการซอ้มแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 

30,000 โอนลดงบประมาณ 
30,000 

เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

11. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 (ก่อหนี้ผูกพัน100,000) เทศบัญญัติฯ
ประจ าปี 2564 

กองการศึกษา 

12. โครงการติดตั้งที่แปลงฟนัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว 

52,600 52,000 สภาอนุมัติโอน
งบประมาณ
เพิ่มตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

กองการศึกษา 

 
หมายเหตุ 

  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)                         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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   แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 440 ชุด   
 
 เพศ    - ชาย     จ านวน    100  ราย 
     - หญิง    จ านวน    340  ราย 

   อายุ   - ต่ ากว่า   20   ปี   จ านวน       5    ราย        
     - 20 – 30 ปี     จ านวน     15    ราย      
                      - 31 – 40 ปี        จ านวน      80   ราย          

- 41 – 50 ปี      จ านวน    150   ราย  
                      - 51 – 60 ปี        จ านวน    140   ราย           

- มากกว่า  60  ปี   จ านวน      50   ราย 
 

 การศึกษา  - ประถมศึกษา         จ านวน 400  ราย           
     - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน    0  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทยีบเท่า จ านวน    0  ราย    
- ปริญญาตรี     จ านวน  10  ราย 

     - สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    0  ราย      
    - อ่ืน ๆ                  จ านวน   30 ราย 
 
 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน  0 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน    0  ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 10 ราย - รับจ้าง                จ านวน   30 ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน  2 ราย - เกษตรกร             จ านวน 398 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 

257 58.40 173 39.31 10 2.27 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

278 63.18 150 34.09 12 2.72 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

220 50.00 218 49.55 2 0.45 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

219 49.77 215 48.86 6 1.36 

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 

3350 79.54 89 20.22 1 0.22 

9.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

305 69.31 125 28.41 10 2.27 

รวม 60.83 - 37.73 - 1.44      
 

   หมายเหตุ  จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  440  ราย 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในภาพรวม ปรากฏว่า     
ในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  60.83, พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  37.73,               
และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 1.44      
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 สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.02 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.35 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.40 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 

รวม 8.16 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที ่1 ท้องถิ่น

น่าอยู่ ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 8.16 
คะแนน 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.20 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.65 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.45 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.24 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.60 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.59 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 

รวม 7.71 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ  
คิดเป็น 7.71 คะแนน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.02 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.20 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.00 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.11 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.75 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.00 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.89 

รวม 7.96 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
การศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม   
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.96 คะแนน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพบุคคล  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.41 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.39 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.00 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.75 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.60 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.45 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

รวม 7.60 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 4            
การพัฒนาศักยภาพบุคคล  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น  ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 
10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 7.60 คะแนน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.60 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.80 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.70 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.15 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.69 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.47 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.40 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 

รวม 7.70 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเมือง ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
7.70 คะแนน 
 
   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 7.70 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.00 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.42 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.70 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.15 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.80 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 

รวม 7.86 
 
   จากการส ารวจความพึงพอใจของการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่  
7 การพัฒนาการเมือง การบริหาร ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนมี
ความพึงพอใจ คิดเป็น 7.86 คะแนน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์ งานนโยบายและแผนตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จเชิงปริมาณในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปี 2564 ห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม 
2563– กันยายน 2564 ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตามรายยุทธศาสตร์และในภาพรวม และเพ่ือให้ทราบถึงการด าเนิ นงานตาม
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 2564 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 83 93,242,600.00 99 103,078,600.00 148 165,765,58.00 162 210,387,884.00 177 232,558,884.00 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

59 8,858,400.00 71 9,728,400.00 71 10,491,600.00 71 10,724,400.00 71 10724,400.00 

ด้านการพัฒนา
การศกึษา กฬีา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณที้องถิ่น 

54 11,185,000.00 54 11,131,410.00 57 1,401,410.00 57 11,401,410.00 57 11,401,410.00 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเขม้แขง็ของ
ท้องถิ่น 

12 490,000.00 15 770,000.00 15 79,000.0 15 790,00.00 15 790,000.00 

ด้านพัฒนาระบบ
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

3 525,00000 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 18 730,00000 18 730,000.00 

ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการ
บริหาร 

37 3,623,600.00 43 3,953,600.00 43 4,003,600.00 43 4,053,600.00 44 4,07,600.00 

รวม 266 118,654,600.00 303 129,917,010.00 355 193,707,194.00 369 238,612,294.00 385 260,808,294.00 
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   การจัดท างบประมาณ (ในระบบ e-plan) 
   ผู้บริหารเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 66 โครงการ งบประมาณ 12,257,042 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 10 1,754,300.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 22 6,427,600.00 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 15 3,076,230.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 8 217,235.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 5,000.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร - - 

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 10 776,677.00 

รวม 66 12,257,042.00 
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว (ในระบบ e-plan) มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
เสริมเหล็กจากสายชลประทาน
ตัดสาย หนองพลวง-นาใหม่ 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 

494,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังทั้งสอง
ข้างๆละ 0.30 เมตร 

2. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

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

เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร อปพร แก่
สมาชิกอปพร.ต าบลโกรกแกว้ 

สมาชิก อปพร. 

3. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล 

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

เพื่อช่วยลดอบุัติเหตุทางถนนและเป็น
จุดบริการประชาชนผู้สัญจร ไปมา 

จ านวน 2 ครั้ง /ปี –ปี
ใหม่ –สงกรานต์ 

4. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนโคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7 
บ้านโคกรัก 

452,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 512 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

5. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านโคก
สามัคคี 

111,700.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.12เมตร 

6. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนโคกรัก ซอย 7 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

247,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจร ไปมา 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.30 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

7. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนนาตากลม-โนนศรีคูณ 
(ช่วงบ้านนาตากลม ม.8- 
บ้านโคกเจริญ ม.12) 

0.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก ในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 5,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 
ตารางเมตร 

8. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 9 
บ้านโกรกหวาย 

260,000.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร 

9. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้ า ส านกังานเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

89,600.00 
ส านัก/กองช่าง, 
ส านักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

พื่อให้เทศบาลมีห้องน้ าที่สะดวกในการ
บริการประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ 

ส านักงานเทศบาล มี
ห้องน้ าใช้อยา่งเพียงพอ 

10. 
ด้านท้องถิ่น
น่าอยู ่

โครงการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาลต าบลให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนต าบล โกรก
แก้ว จ านวน 50 คน 

11. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

5,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
ภายในต าบล 

จ านวน 1 โครงการ/ปี 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

12. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวน สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

9,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อส ารวจขอ้มูลจ านวนสัตว์ ปีละ 2 ครั้ง และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

สุนัขและแมวที่
อยู่ในพื้นที่
ต าบลโกรกแก้ว 

13. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่12 
บ้านโคกเจริญ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนทักษะ 
ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกจิ
ของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 12 

14. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก 

140,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อก าจัดยุงลายซ่ึงเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก 
จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

15. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลโกรกแก้ว 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต าบลโกรกแก้ว 

11 หมู่บ้าน 

16. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในต าบล 

0.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้น มีอาชีพและมีรายได้เสริม 
จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

17. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,772,400.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให ้ได้รับเบี้ยยังชพี 

จ านวน 11 
หมู่บ้านๆละ 
478 คนเพิ่มปี
ละ 40 คน 

18. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,267,200.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูพ้ิการให ้ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน 11 
หมู่บ้านๆละ 
110 คนเพิ่มปี
ละ 15 คน 

19. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์ให้ ได้รับเบี้ยยังชีพ 

จ านวน 11 
หมู่บ้านๆ ละ 
10 คนเพิ่มปีละ 
5 

20. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่1 
บ้านโนนสุวรรณ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนทักษะ 
ความสามารถ ทักษะของฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 1 บ้าน
โนนสุวรรณ 

21. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่3 
บ้านหนองตาปู ่

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนทักษะ 
ความสามารถ ทักษะของฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองตาปู ่

22. 
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่4 
บ้านโกรกแกว้ 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนทักษะ 
ความสามารถ ทักษะของฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของแต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 4 บ้าน
โกรกแก้ว 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

23. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6 
บ้านโคกสามัคคี 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 4 บ้าน
โกรกแก้ว 

24. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่6 
บ้านโคกสามัคคี 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 6 บ้าน
โคกสามัคคี 

25. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่7 
บ้านโคกรัก 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 7 บ้าน
โคกรัก 

26. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่8 
บ้านนาตากลม 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 8 บ้านนา
ตากลม 

27. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่9 
บ้านโกรกหวาย 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 9 บ้าน
โกรกหวาย 

28. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่10 
บ้านหนองพลวง 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองพลวง 

29. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซ้ือเครื่อง
พ่นหมอกควัน ประจ า
ต าบลโกรกแก้ว 

118,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อเป็นอุปกรณ์ก าจัดยุงลายของต าบล 
จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

30. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่11 
บ้านหนองไข่เท่า 

0.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อตอบสนองการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขในการ
เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ ทกัษะของฯ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจของ
แต่ละโครงการ 

หมู่ที่ 11 บ้าน
หนองไข่เท่า 

31. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคน ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

50,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 
กองการแพทย ์

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

32. 
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีในต าบล
โกรกแก้ว 

0.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสตรีในต าบลโกรก
แก้ว 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

33. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล โกรก
แก้ว 

641,930.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) ซ่ึงดี
ต่อสุขภาพเพือ่ความเจริญเติบโต 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

34. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน
อนุบาลและป.1-ป.6ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 

641,930.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
บริการได้รับอาหารเสริมนมทุก
คน 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

35. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,094,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันของ
เด็กให้ได้รับครบถ้วน 

จ านวน 2 
โรงเรียน 

36. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ์วัน
สัปดาห์ผู้สูงอายแุห่งชาติ และวัน
ครอบครัว 

5,000.00 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

11 หมู่บ้าน 

37. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย ์

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาล 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

38. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพ
ติดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดของเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

39. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่
เด็ก/เยาวชนและประชาชน 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชนและประชาชนในการร่วม
หรือส่งเข้าร่วมหรือจัดกจิกรรม
การแข่งขันกีฬา 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

40. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการงานหมากไม้รสหวานสืบสาน
ประเพณี นวัตวิถโีนนสุวรรณ 

0.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการงานหมากไม้รสหวานสืบ
สานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

41. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นต าบลโกรกแกว้ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

42. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 

10,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมประเพณีของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

43. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

44. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการหมากไม้รสหวาน
สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสวุรรณ 

50,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีตามโครงการหมากไม้รส
หวานสืบสานประเพณี นวัตวิถี
โนนสุวรรณ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

45. 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพภายในต าบล 

0 
ส านัก/กอง
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาอาชพีให้แก่ประชาชนภายในต าบล 
จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

46. 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

573,370.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
โกรกแก้ว 

47. 

ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่นกัเรียน เด็ก และ
เยาวชนภายในต าบล 

20,000.00 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดอบรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กนักเรียน เยาวชนภายในต าบล 

เด็ก นักเรียน 
เยาวชน
ภายในต าบล 

48. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

50,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
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 

49. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน ์

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

50. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

โครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
ภายในต าบล 

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล โกรกแกว้มีความรู้
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

51. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหา
รายได้ เพื่อจัดกจิกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกจิ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์
จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

52. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน,ประชาคมต าบล 
เทศบาลโกรกแกว้ 

0.00 

ส านักปลัด อบจ., 
ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดและได้ปัญหาที่
แท้จริง 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

53. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการรีไซเคิล
ขยะ 

20,000.00 

ส านัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต, กอง
การแพทย ์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที ่ 11 หมู่บ้าน 
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

54. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาหมู่บา้น/ชุมชน
ระดับหมู่บ้านและต าบล 

0.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนระดบั
หมู่บ้านและต าบล 

จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

55. 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

สมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

87,235.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

56. 

ด้านพัฒนาระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

โครงการถนนสวยด้วยใจ
ภักดิ์เฉลิมพระเกยีรติแม่
ของแผ่นดิน แม่ทั้ง
ประเทศ 

5,000.00 
ส านัก/กองสวัสดกิาร
สังคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหา
มงคล และพัฒนาถนนหนทางให้มีความ
สวยงาม สะอาดตา 

ภายในต าบล 
โกรกแก้ว 

57. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการเตรียมการ
เลือกตั้ง 

277,077.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้ในการเตรียมการเลือกตั้ง จ านวน 10 ครั้ง 

58. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

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

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธกีาร
ท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที ่

จ านวน 1 ครั้ง 

59. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจา้งได้มี
การฝึกอบรมในด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
ของเทศบาล 

60. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง
เทศบาล 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมและศึกษา ดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจา้งเทศบาล 

จ านวน 1 ครั้ง 

61. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการปรับปรุงแผนที่
แม่บทและส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจัดท า
แผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 

330,000.00 ส านัก/กองคลัง 

1.เพื่อส ารวจข้อมูลเกีย่วกับรายละเอียด
ของโรงเรือนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบน
แปลงที่ดินนั้นๆ ที่คัดลอกมาจากสา
ระบบที่ดิน 2.เพื่อส ารวจข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สิน ได้แก ่ที่ดิน 
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3.เพื่อส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดป้าย และการ
ประกอบกิจการที่ต้องการที่จะขอ
อนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข 

จ านวน 1 
โครงการ 

62. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองพัฒนาการเด็กเล็กแก่
ผู้ปกครองเด็ก 

10,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่อง
พัฒนาการของเด็ก 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

63. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายการจัดท า
รายงานกิจการเทศบาล 

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

เพื่อจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี
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  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

64. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรกิารและดูแล
เว็บไซด์ของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 

จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

65. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรก
แก้ว 

0.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ครูเทศบาล ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็ก ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 
เพื่อให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติ 
สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจาก
อัคคีภัยได้ 

จ านวน 1 
โครงการ/ปี 

66. 
ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรก
แก้ว 

100,000.00 
ส านัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้สนามเด็กเล่นมีหลังคาคลุมกัน
แดดกันฝน 

จ านวน 1 แห่ง 
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   การใช้จ่ายงบประมาณ (ในระบบ e-plan) 
         เทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จ านวนเงิน 11,702,442 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 23 โครงการ จ านวนเงิน 10,373,313 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านท้องถิ่นน่าอยู่ 6 1,569,680.00 5 1,324,680.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 6,127,171.80 8 6,127,171.80 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

4 2,515,260.04 4 2,197,205.00 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

2 107,235.00 2 107,235.00 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1 345.00 1 345.00 

ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
    

ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 3 616,676.50 3 616,676.50 

รวม 24 10,936,368.34 23 10,373,313.30 
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                    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบล
โกรกแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา (ในระบบ e-plan) มีดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชลประทานตัด
สายหนองพลวง-นา
ใหม่ 

494,000.00 492,000.00 492,000.00 2,000.00 

2. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

30,000.00 14,680.00 14,680.00 15,320.00 

3. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโคกรัก ซอย 5 

452,000.00 450,000.00 450,000.00 2,000.00 

4. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3 หมู่ที่ 6 โคก
สามัคคี 

111,700.00 110,000.00 110,000.00 1,700.00 

5. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโคกรัก ซอย 7 

247,000.00 245,000.00 0.00 2,000.00 

6. ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน ซอย 1 หมู่ที่ 9 
บ้านโกรกหวาย 

260,000.00 258,000.00 258,000.00 2,000.00 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

5,000.00 3,120.00 3,120.00 1,880.00 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบยีน
สัตว์ 

9,000.00 4,224.00 4,224.00 4,776.00 

9. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก 

140,000.00 131,215.80 131,215.80 8,784.20 

10. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,772,400.00 4,493,200.00 4,493,200.00 279,200.00 

11. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพความพิการ 1,267,200.00 1,265,800.00 1,265,800.00 1,400.00 

12. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 

13. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000.00 118,000.00 118,000.00 0.00 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

14. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชสุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัติยราชนาร ี

50,000.00 45,612.00 45,612.00 4,388.00 

15. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม)  641,930.00 528,365.02 369,337.50 113,564.98 

16. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารเสริม (นม)  641,930.00 528,365.02 369,337.50 113,564.98 

17. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

อุดหนุนโรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ในเขต
เทศบาลต าบลโกรก
แก้ว 

1,094,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00 49,000.00 

18. 

ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

573,370.00 413,530.00 413,530.00 159,840.00 

19. 
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
โครงการจัดหารายได้ 
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ์

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. 
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
และความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชมุชน 

87,235.00 87,235.00 87,235.00 0.00 

21. 

ด้านพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

โครงการถนนสวย
ด้วยใจภกัดิ์เฉลิมพระ
เกียรติแม่ของแผ่นดิน 
แม่ทั้งประเทศ 

5,000.00 345.00 345.00 4,655.00 

22. 
ด้านการพัฒนาทางการเมือง
การบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการเลือกตั้ง 

277,077.00 277,076.50 277,076.50 0.50 
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  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

23. 

 
ด้านการพัฒนาทางการเมือง
การบริหาร 
 

โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีแมบ่ทและส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

330,000.00 330,000.00 330,000.00 0.00 

24. 
ด้านการพัฒนาทางการเมือง
การบริหาร 

ค่าจ้างเหมาบริการและ
ดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 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.ด้านท้องถิ่นน่าอยู ่ 162 210,387,884.00 10 1,754,300.00 6 1,569,680.00 5 1,324,680.00 

2.ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

71 10,724,400.00 22 6,427,600.00 8 6,127,171.80 8 6,127,171.80 

3.ด้านการพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

57 11,401,410.00 15 3,076,230.00 4 2,515,260.04 4 2,197,205.00 

4.ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลและ
ความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น 

15 790,000.00 8 217,235.00 2 107,235.00 2 107,235.00 

5.ด้านพัฒนาระบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

3 525,000.00 1 5,000.00 1 345.00 1 345.00 

6.ด้านการส่งเสริม
การเกษตร 

18 730,000.00 - - 
    

7.ด้านการพัฒนาทาง
การเมืองการบริหาร 

43 4,053,600.00 10 776,677.00 3 616,676.50 3 616,676.50 

รวม 369 238,612,294.00 66 12,257,042.00 24 10,936,368.34 23 10,373,313.30 
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                     ผลการด าเนินงาน 
                เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผล
การด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานตัดสายหนองพลวง-นาใหม่ 

 

 
 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 
 

 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 6 โคกสามัคค ี
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 
 

 
 

 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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โครงการป้องกันไข้เลือดออก 
 

 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพความพิการ,เบี้ยยังชีพเอดส์ 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชสุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 
 

 
 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีแม่บทและส ารวจข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ และยอดงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
(แยกตามงาน) 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
(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 เบี้ยยังชีพความพิการ - 1,180,800.00 43,200.00 0.00 0.00 1,223,200.00 800.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ - 66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

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

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการจราจร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 26,260.00 623.00 0.00 0.00 26,882.59 0.41 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 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.) (ยกเลิก) 

- 297,230.00 0.00 0.00 0.00 297,224.00 6.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- 695,520.00 0.00 0.00 0.00 695,520.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

- 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก - 120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

- 198,720.00 0.00 0.00 0.00 198,720.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชกิสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 1,490,400.00 0.00 0.00 0.00 1,490,400.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
(บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 743,040.00 0.00 0.00 0.00 352,740.00 390,300.00 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 108,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 506,760.00 1,000.00 0.00 0.00 507,300.00 460.00 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

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

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 28,320.00 0.00 0.00 0.00 28,320.00 0.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 952,200.00 0.00 0.00 0.00 320,381.00 631,819.00 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 216,000.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 108,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 24,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 872,040.00 0.00 140,000.00 0.00 575,190.00 156,850.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 225,480.00 5,000.00 0.00 0.00 227,340.00 3,140.00 
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หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณอนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1,128,240.00 6,540.00 0.00 0.00 1,134,780.00 0.00 

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

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1,652,160.00 0.00 0.00 0.00 1,434,740.00 217,420.00 

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

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

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 46,620.00 1,265.00 0.00 0.00 46,620.00 1,265.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 288,240.00 3,240.00 0.00 0.00 291,000.00 480.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - 245,400.00 0.00 0.00 0.00 245,400.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 1,408,620.00 0.00 153,000.00 0.00 627,194.00 628,426.00 

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

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า - 275,640.00 2,280.00 0.00 0.00 277,920.00 0.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

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

งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 11,100.00 720.00 0.00 0.00 11,820.00 0.00 

การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

- 198,660.00 0.00 0.00 0.00 147,930.00 50,730.00 

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

การรักษาความสงบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง - 84,000.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

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

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

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 

 
 

 
 



   
 

-51- 
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 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 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 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 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

การรักษาความสงบ
ภายใน 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

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

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 20,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 6,200.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

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 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 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 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 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 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

การรักษาความสงบ
ภายใน 

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

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพล
เรือน 

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

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 60,159.13 9,840.87 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรอืระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา 

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

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00 49,000.00 

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

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

งานระดับก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก
เล็กแก่ผู้ปกครองเด็ก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 25,700.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรอืระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 

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

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,636.00 7,364.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 20,000.00 0.00 0.00 3,900.00 9,900.00 6,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิมพระ
เกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 432.00 19,568.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 14,150.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

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

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

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

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านโนนสุวรรณ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 
บ้านหนองพลวง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 
บ้านหนองไข่เท่า 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 
บ้านโคกเจริญ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 
บ้านหนองตาปู ่

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 
บ้านโกรกแกว้ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 
บ้านซับบอน 

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

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 
บ้านโคกสามัคคี 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านโคกรัก 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 
บ้านนาตากลม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 
บ้านโกรกหวาย 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่นๆ 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการป้องกันไข้เลือดออก 200,000.00 0.00 0.00 0.00 135,150.30 64,849.70 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรอืระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 40,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 36,100.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ  

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

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

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิ
กูล 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
ค่าวารสาร หรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ 

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

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

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 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต ์วัน
สัปดาห์ผู้สูงอายแุห่งชาติและวันครอบครัว 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดบั
หมู่บ้านและต าบล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบล 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

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

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณอนุมัติ  
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานกีฬาและนันทนาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/เยาวชน 
และประชาชน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการงานหมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี 
นวัตวิถีโนนสวุรรณ 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลโกรกแกว้ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจา่ยอื่น ๆ 

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและวัน
ส าคัญต่างๆ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่าวารสาร 
หรือระเบียบการปฏบิัติงานต่างๆ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าซักฟอก 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าติดต้ังไฟฟ้า 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปก 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าเบี้ยประกันภัย 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร - 40,000.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 36,550.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรอืค่าสินไหมทดแทน 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

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

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายโครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 13,806.00 56,194.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 

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

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,960.00 40.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมและทัศนศีกษาดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจา้งเทศบาล 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยภายในต 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 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการเทศบาล 40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 33,500.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรอืระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บา้นและ
ระดับต าบล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรอืระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 345.00 4,655.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าถ่ายเอกสาร 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 33,028.00 6,972.00 

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

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

งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีแมบ่ทและส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

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 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 9,360.00 40,640.00 
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งาน 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย โครงการ 

งบประมาณอนุมัต ิ 
(บาท) 

โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

การรักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

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 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,350.00 11,650.00 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 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 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

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

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) - 620,850.00 0.00 0.00 161,362.80 458,462.92 1,024.28 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - 80,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00 

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 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

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 ุ วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 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 

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 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

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 

งานส่งเสริมการเกษตร ค่าวัสด ุ วัสดกุารเกษตร - 30,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 

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

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

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

งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 25,000.00 0.00 0.00 0.00 15,641.95 9,358.05 

งานบริหารงานคลัง ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - 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 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม - 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 ค่าน้ าบาดาล - 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

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

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

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

งานกิจการประปา ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ า (ซัมเมิส) 91,000.00 0.00 0.00 0.00 80,435.00 10,565.00 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 398,000.00 2,000.00 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
โนนศรีคูณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวุรรณต าบลโกรก
แก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

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

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
หนองพลวง หมู่ที ่10 บ้านหนองพลวง ต าบล
โกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรรีัมย์ 

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

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
โคกรัก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ต าบลโกรก
แก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

303,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 3,000.00 
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจา่ย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ 

(บาท) 
โอนเพิ่ม  
(บาท) 

โอนลด  
(บาท) 

ผูกพัน  
(บาท) 

เบิกจ่าย  
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ  
  (บาท) 

งานไฟฟ้าและประปา 
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ 3  
หมู่ที่ 12 จากจุดกอ่สร้างเดิมไปทางทิศตะวันออก  
ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสวุรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                                                                             
400,000.00 

0.00 0.00 0.00 398,000.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนสุวรรณตามโครงการงาน
หมากไม้รสหวาน สืบสานประเพณี นวัตวิถีโนนสุวรรณ 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ์ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ์ตามโครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทั่วไป เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (ยกเลิก) 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้ 
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกจิของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลัง เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย์ 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 

1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 1,037,280.00 42,720.00 
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3.รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
รายรับ  แยกเป็น 

หมวด ประเภท รับจริง 
หมวดภาษีอากร ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 27,098.34 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    20.02 
 ภาษีป้าย 44,258 
 รวมหมวดภาษีอากร 71,376.36 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา   2,376.50 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 756 
 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว

เพ่ือการโฆษณา 
0 

 ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 33,982 
 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการบ าบัดน้ าเสีย 0 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  600 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ   88,815 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   0 
 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข  2,096 
 ค่าปรับการผิดสัญญา 0 
 ค่าปรับอ่ืนๆ 155 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1,400 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 280 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 80 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 130,565.50 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย 150,974.82 
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 150,974.82 
หมวดรายได้จากค่าสาธารณปูโภค และ
สาธารณูปการ 

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  836,366 

 รวมหมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

836,366 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด - เงินที่มีผู้อุทิศให้   173.98 
 - ค่าขายแบบแปลน  115,000 
 - ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค ารอ้ง  4 
 - ค่ารับรองส าเนาและถา่ยเอกสาร 11 
 - รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ  21,493.74 
 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 136,682.72 
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หมวด ประเภท รับจริง 
หมวดรายได้จากทุน ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย ์ 924 

 รวมหมวดรายได้จากทุน 924 
หมวดภาษีจัดสรร ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 252,643.85 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  9,338,745.44 
 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,763,390.52 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 36,837.86 
 ภาษีสรรพสามติ 3,376,973.33 
 ค่าภาคหลวงแร ่  36,837.86 
 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 18,625.20 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน  
27,984 

 รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,851,714 
หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า   
17,422,132.51 

 รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,422,132.51 
 รวมทั้งหมด 33,600,736.77 
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4. รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ระหว่างวันที่  1 เดือนตลุาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564) 
รายจ่าย  แยกเป็น 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

- งบกลาง       7,414,090.25 
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  2,114,283 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,857,457.94 
- ค่าตอบแทน 566,719.50 
- ค่าใช้สอย 1,895,144.64  
- ค่าวัสดุ 1,204,319.57 
- ค่าสาธารณูปโภค 1,074,637.75 
- ค่าครุภัณฑ์ 488,340 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,039,000 
- รายจ่ายอื่น - 
- เงินอุดหนุน 1,085,000 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   26,738,992.65 
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   5. ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
    ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 

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 าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
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  
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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) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 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 าหนดวัตถปุระสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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    (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
คะแนน 

     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
     (5) เป้าหมาย (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 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิอากาศ ลกัษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 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  การไฟฟ้า 
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 ป่าไม้ 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 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
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
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
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 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 4 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี (5) 5 
    5.5 เป้าหมาย (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 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (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
คือผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่
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
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
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 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60  
(5) 

5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงคม์ีความเป็นไปได้ชัดเจนมลีักษณะ
เฉพาะเจาะจง  

(5) 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตที่เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ี
ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20ปี  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามรถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตของประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูก่ารปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปี 
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา                  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเช่ือมโยงภมูิภาคและความเปน็เมือง (5) การสร้างความเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ  

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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 นอกจากน้ี
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
กับเป้าหมาย (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
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง                   
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้                      
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง                          
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 5 

 รวม 100 92 
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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 าเนินการจริงในแต่ละปี 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 
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
**************
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