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ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด  เป็นดังนี้ 
1)   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......

เทศบาลต าบลกรูด.....อ าเภอกาญจนดิษฐ์.....จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 

1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล   
2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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2) สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
เทศบาลต าบลกรูด 

 
ท่ี ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละคะแนนเต็ม 
1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลต าบลกรูด 
20 18.13 

 
90.65 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20 18.13 90.65 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  60 55.50 92.50 

 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด  10 9.13 91.30 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูดในเขต

จังหวัด  
10 9.13 91.30 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.38 93.80 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4.63 92.60 
 3.5 กลยุทธ์  5 4.75 95.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4.50 90.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4.63 92.60 
 3.8 แผนงาน  5 4.88 97.60 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 4.50 90.00 
 รวมคะแนน 100 91.75 91.75 

 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลกรูด  ได้คะแนน  18.13  คะแนน      คิดเป็น 

ร้อยละ 90.65 ของคะแนนในประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลกรูด  และคิดเป็นร้อยละ
18.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ 
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ  ได้คะแนน จ านวน 3 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3     คะแนน 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ ได้คะแนน จ านวน1.88 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม 
สงเคราะห์ ฯลฯได้คะแนน จ านวน  2 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์  
ฯลฯ ได้คะแนน จ านวน  1.88 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตรการประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว  
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ ได้คะแนน  จ านวน 1.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน 
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(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  ได้คะแนน จ านวน  1.75 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
ได้คะแนน จ านวน 1.88  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(8)  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ได้คะแนน  
จ านวน 1.63 .คะแนน  จากคะแนนเต็ม   2    คะแนน 

(9)  การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดย 
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
คะแนน จ านวน  2.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูด  ได้คะแนน  18.13 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ90.65  ของคะแนนในประเด็น  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูด  และคิด
เป็นร้อยละ 18.13  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
ได้คะแนน จ านวน  4.50  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้คะแนน จ านวน  2.88  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ได้คะแนน จ านวน 2.75 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม   3    คะแนน 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม  
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น ได้คะแนน จ านวน  2.75 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา ได้คะแนน จ านวน  2.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   3    คะแนน 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength    (จุดแข็ง)  W-
Weaknrss (จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ได้คะแนน จ านวน 2.63 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม   3    คะแนน 
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3. ยุทธศาสตร์ 
ข้อมูลยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกรูด ได้คะแนน 55.50  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  92.50 ของคะแนน ใน 

ประเด็น ข้อมูลยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกรูด และคิดเป็นร้อยละ  55.50 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว 
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 ได้คะแนน จ านวน 9.13คะแนน  
จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด  

และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
ได้คะแนน จ านวน 9.13 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ 

ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 ได้คะแนน 
จ านวน  9.38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง 

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้คะแนน จ านวน 4.63 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 

3.5  กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ได้
คะแนน จ านวน  4.75 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง 

หมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจนได้คะแนน จ านวน 4.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ได้คะแนน จ านวน 4.63 คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม   5    คะแนน 

3.8  แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต      ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ 

แผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกล่าวได้คะแนน จ านวน 4.88 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 
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3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน จ านวน  4.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   5    คะแนน 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

สรุปผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ท่ี ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละคะแนนเต็ม 
1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 9.44 94.40 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 

เชิงปริมาณ  
10 9.19 91.90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงคุณภาพ  

10 9.13 91.30 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 9.13 91.30 
5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย  60 54.75 91.25 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 4.63 92.60 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 4.63 92.60 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.63 92.60 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

5 4.88 97.60 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

5 4.50 90.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.63 92.60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 4.50 90.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ  

5 4.38 87.60 
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ท่ี ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละคะแนนเต็ม 
 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  
5 4.63 92.60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4.50 90.00 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

5 4.63 92.60 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4.25 85.00 
 รวมคะแนน 100 91.63 91.63 

 
2.2 สรุปสถานการณ์พัฒนา 

พบว่าการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูดใช้การวิเคราะห ์   SWOT  
Analysis มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ได้คะแนน 
จ านวน 9.44 คะแนน  จากคะแนนเต็ม   10    คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 
 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
     พบว่าการวิเคราะห์การวัดผลในเชิงปริมาณ   จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงปี   

2563 ของเทศบาลต าบลกรูด  มีจ านวน  128  โครงการ  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 และท่ี
ไม่ใช้งบประมาณ  มีจ านวน  92  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.87  ของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติ  และ
สามารถด าเนินการตามแผนงานดังกล่าว จาก 92 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  60 โครงการและระหว่างด าเนินการ  
10 โครงการ  รวม  70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.68 ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปี  2563  
วัดคะแนนจ านวน 9.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม   10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.90 ของคะแนนเต็ม 

2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 
พบว่าการวิเคราะห์การวัดผลในเชิงคุณภาพ ของภารกิจท่ีด าเนินงานในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลกรูด เช่นวัด

ความประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนจากตัวแบบของโครงการต่างๆ และในด้านคุณภาพของผลส าเร็จของ
โครงการ วัดคะแนนจ านวน 9.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม  10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.30 ของคะแนนเต็ม 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พบว่าการวิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูด จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการโดยใช้  SWOT Analysis  สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี วัดคะแนนจ านวน  
9.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม   10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  91.30 ของคะแนนเต็ม ท่ีเป็นเช่นนั้น/เหตุผล. แผนงานมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา.  

2.6   โครงการพัฒนา 
   พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา.  วัดคะแนนจ านวน   54.75   คะแนน  จากคะแนนเต็ม   60   คะแนน  
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คิดเป็นร้อยละ 91.25  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  
                 2.6.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ จากจ านวนโครงการท้ังหมด 128 โครงการ วัดคะแนนจ านวน  4.63
คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด ในความชัดเจนของช่ือโครงการ 
ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูดและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกรูดท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

2.6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  จากจ านวนโครงการท้ังหมด      128    โครงการ  

วัดคะแนนจ านวน  4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด มี
วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   

2.6.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
มีพบว่าความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  วัดคะแนนจ านวน  

4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60  ของคะแนนเต็มท้ังหมด ซึ่งมีเป้าหมายท่ีชัดเจนของ
โครงการ  

2.6.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
โครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   20   ปี    วัด 

คะแนนจ านวน 4.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ97.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 
2.6.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ 
โครงการของเทศบาลต าบลกรูด มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  

12 วัดคะแนนจ านวน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ90.00 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 
2.6.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการของเทศบาลต าบลกรูด มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  

Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม วัดคะแนนจ านวน 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม   
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

2.6.7 โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูด มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี 

ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด วัดคะแนนจ านวน 4.50
คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

2.6.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดคะแนนจ านวน 4.38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 
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2.6.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณโครงการพัฒนา วัดคะแนนจ านวน  4.63 คะแนน    จากคะแนนเต็ม   5   คะแนน  คิด 

เป็นร้อยละ92.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด ซึ่งเทศบาลต าลกรูดได้ค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ 
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

2.6.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  

หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ วัดคะแนน
จ านวน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

2.6.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีวัดได้ (measurable)    ใช้ 

บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ วัดคะแนนจ านวน 4.63 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของคะแนนเต็มท้ังหมด 

2.6.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ท่ีต้ังไว้ วัดคะแนนจ านวน 4.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม   5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของคะแนนเต็มท้ังหมด  

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
จากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูดในปีงบประมาณ  2563 ได้ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมท่ี 

ด าเนินการภายในต าบลกรูด ดังนี้ 
3.1 จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)  และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ห้วงปี 2563  
 เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 )และท่ีแก้ไข เปล่ียนแปลง

ตลอดจนการเพิ่มเติมแผน เป็นกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  
การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริง  ของประชาชนในพื้นท่ีก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี การติดตามครั้งนี้จะติดตามเฉพาะปี 2563 ในการด าเนินโครงการดังนี้ 
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ตารางที่ 1 สรุป แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ห้วงปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2563 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
    1.1 แผนงานการศึกษา 23 6,203,000.00 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 1,060,000.00 

รวม      34  7,263,000.00  
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 45 46,371,000.00 

รวม 45 46,371,000.00 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน   
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 391,350.00 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 30,000.00 
    3.3 แผนงานงบกลาง 4 12,960,000.00 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 5 987,000.00 
    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 612,000.00 

รวม 23  14,980,350.00  
4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว   
     4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000.00 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 80,000.00 

รวม 3 130,000.00 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 90,000.00 

รวม 1 90,000.00 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   
     6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 21 2,146,000.00 
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 30,000.00 

รวม 22 2,176,000.00 
รวมทั้งสิ้น 128 71,010,350.00 
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จากตารางที่ 1   สรุป แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ห้วงปี 2563 
สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  34 โครงการ เป็นเงิน      7,263,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   
มีท้ังหมด  45  โครงการ เป็นเงิน     46,371,000.00บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  23  โครงการ  เป็น14,980,350.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน
ปี 2563   มีท้ังหมด  3 โครงการ เป็นเงิน     130,000.00 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการท้ังหมดท่ี
บรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  1  โครงการ เป็นเงิน          90,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  
22  โครงการ เป็นเงิน     2,176,000.00บาท 
รวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 128 โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี  2563 เป็นเงินท้ังส้ิน 71,010,350.00บาท 
 
แผนภูมิ 1 แสดงจ านวนโครงการตามแผนฯโครงการตามเทศบัญญัติกับโครงการท่ีด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 
2562-กนัยายน 2563 
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สรุป ตามแผนภูมิ 1 โครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) จ านวน 

128 โครงการตั้งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน 92 โครงการ  ด าเนินการ 
60 โครงการ 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลกรูด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 
 

56 

 

3.2 จ านวนโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในประจ าปีและจ่าย 
ขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  2563 ในระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุในเทศบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม/

และไม่ใช้งบประมาณ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 34 27 21.09 

    1.1 แผนงานการศึกษา 23 20 15.63 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 7 5.47 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 45 21 16.41 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 45 21 16.41 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชวีติ 
สังคมและชุมชน 23 22 17.19 

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 5 3.91 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1 0.78 
    3.3 แผนงานงบกลาง 4 4 3.13 
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมขน 5 4 3.13 
    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 8 6.25 
4) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการ
ท่องเที่ยว 3 3 2.34 

     4.1 แผนงานการเกษตร 1 1 0.78 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0.00 
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2 1.56 
5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ม 1 1 0.78 

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1 0.78 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 22 19 14.84 
     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 21 17 13.28 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1 0.78 

รวมทั้งสิ้น 128 92 71.88 
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 จากตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ
สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  34 โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 
จ านวน  27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  21.09 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น 

  -แผนงานการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  23 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
15.63 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 
  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  11 โครงการ  
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 7 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  5.47 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มี 
ท้ังหมด 45  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  21โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  16.41 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น 

  -แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  45 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 21  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.41 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการท้ังหมด 
ท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  23  โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  
22  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  17.19 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น 

-แผนงานสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  5 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.91 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
0.78 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

-แผนงานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  4 โครงการ บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
3.13 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ   
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 4  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  3.13 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  8 โครงการ   
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 8  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี  
2563   มีท้ังหมด  3  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ  2.34 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น 

-แผนงานการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
0.78 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

         -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน   โครงการ   
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 2  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวนโครงการท้ังหมดท่ี 
บรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน     
1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.78 ของโครงการท้ังหมด 

        -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  1 โครงการ  บรรจุใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  0.78 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มีท้ังหมด  
22  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
14.84 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาโดยแยกเป็น 

        -แผนงานบริหารงานท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  21 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 17  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
13.28 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

        -แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  1 โครงการ  บรรจุในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
0.78 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

       รวมท้ังหมดท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 128 โครงการท่ีบรรจุไว้ในปี  2563  และน ามาต้ังโครงการ   
92  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.88  ของโครงการท้ังหมด 
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3.2.1 รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  2563   
ซึ่งสามารถแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารายเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส านักปลัดเทศบาล 579,750.00    

2. โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6 ส านักปลัดเทศบาล 1,603,860.00    

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 
   

4. โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00    

5. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ เทศบาลต าบล
กรูด และสถานศึกษาในสังกัด (ศพด.บ้านกรูด) 

ส านักปลัดเทศบาล 5,000.00 
   

6. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนของเทศบาลต าบลกรูด 
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 

ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 
   

7. โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00    

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00    

9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00    

10. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00    

11. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 3,048,000.00    

12. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 3,048,000.00    

13. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 3,048,000.00    

14. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 3,048,000.00    

15. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ส านักปลัดเทศบาล 3,048,000.00    

16. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00    
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ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
เบ้ืองต้นแก่ เด็ก ครู และผู้ปกครองของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 

18. โครงการหนูน้อยฟงัธรรม ส านักปลัดเทศบาล 3,000.00 

19. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซี่ยนในชีวิตประจ าวัน ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 

20. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขต
ไฟฟ้าประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 400,000.00 

21. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 

22. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่องในวนัลอยกระทง ส านักปลัดเทศบาล 80,000.00 

23. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันส าคัญทาง
ราชการ 

ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 

24. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ส านักปลัดเทศบาล 20,000.00 

25. โครงการวันกตัญญู ผู้สูงวัยต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 

26. โครงการจัดส่งนักกีฬาหรือทีมนักกีฬาเข้าร่วมท าการแข่งขันกีฬาตาม
รายการต่างๆ 

ส านักปลัดเทศบาล 150,000.00 

27. โครงการแข่งขันกีฬาส่ีวัย ต าบลกรูดสัมพันธ์ ส านักปลัดเทศบาล 300,000.00 

รวมงบประมาณ  19,001,610.00 

 
จากตารางที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านัก
ปลัดเทศบาล   จ านวน  27 โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  19,001,610.00  บาท 
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ตารางที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายผก หมู่ท่ี 5 กองช่าง 494,000.00 
2. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ท่ี 6 กองช่าง 493,000.00 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่ท่ี 8 กองช่าง 489,000.00 
4. โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ท่ี 1 กองช่าง 341,000.00 
5. โครงการปรับปรุงถนนสายแม่โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ท่ี 7 กองช่าง 1,184,000.00 
6. โครงการปรับปรุงถนนสายนางห้อง หมู่ท่ี 8 กองช่าง 1,440,000.00 
7. โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ท่ี 4 กองช่าง 1,979,000.00 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ท่ี 9 กองช่าง 1,331,000.00 
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่ท่ี 3 กองช่าง 1,183,000.00 
10. โครงการปรับปรุงถนนสายตายิ่ง- โรงพยาบาลกาญจน-ดิษฐ์ หมู่ท่ี 5 กองช่าง 448,000.00 
11. โครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง-ก าสน หมู่ท่ี 9 กองช่าง 1,980,000.00 
12. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป้ายง หมู่ท่ี 7 กองช่าง 494,000.00 
13. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ต้นโพธิ-์แม่โมกข์ หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 244,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-บ้านนาง
อารี หมู่ท่ี 1 

กองช่าง 373,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสันติธรรม-หน้า
ป้อมหมู่ท่ี 10 

กองช่าง 486,000.00 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม - บ้านนาย
ชัยยศ หมู่ท่ี 2 

กองช่าง 1,213,000.00 

17. โครงการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 กองช่าง 64,000.00 
18. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายข้างโรงเรียนบ้านก าสน
ราษฏร์อุทิศ - เขาสวนตรา หมู่ท่ี 10 

กองช่าง 150,400.00 

19. โครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ท่ี 10 ต่อหมู่ท่ี 8 กองช่าง 4,659,000.00 
20. โครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม-แม่โมกข์ หมู่ท่ี 1 กองช่าง 1,357,000.00 
21. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์- แม่
โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ท่ี 4 

กองช่าง 496,000.0 

รวมงบประมาณ  20,898,400.00 
จากตารางที่ 4 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    สรุปได้ดังนี้ 

เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563  
ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของกองช่าง   จ านวน  21  โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบญัญัติรวม  20,898,400.00  บาท 
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ตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงนที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ส านักปลัดเทศบาล 46,500.00 
2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ส านักปลัดเทศบาล 95,000.00 
3. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ส านักปลัดเทศบาล 19,000.00 
4. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล 169,150.00 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 

6. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 11,258,000.00 
7. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ของเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 1,514,000.00 

8. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์เทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 90,000.00 
9. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 370,000.00 
10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี และ
กลุ่มองค์กร และผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 400,000.00 

11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ
ของเทศบาลต าบลกรูด 

ส านักปลัดเทศบาล 330,000.00 

12. โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
13. โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัดเทศบาล 100,000.00 
14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
15. โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส านักปลัดเทศบาล 200,000.00 
16. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
17. โครงการฝึกอพยพหนีไฟ ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
(CPR) ส าหรับเยาวชน 

ส านักปลัดเทศบาล 37,000.00 

19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ส านักปลัดเทศบาล 70,000.00 
20. โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรูด(หลักสูตรจัดต้ัง) ส านักปลัดเทศบาล 73,000.00 
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

ส านักปลัดเทศบาล 30,850.00 

22. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ส านักปลัดเทศบาล 107,000.00 

รวมงบประมาณ  15,099,500.00 
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จากตารางที่ 5 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   สรุปได้ดังนี้ 
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563  

ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น เป็นของส านักปลัด จ านวน  22  
โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  15,099,500.00  บาท 

  
ตารางที่ 6  ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลกรูด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

1. โครงการจัดอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร ส านักปลัดเทศบาล 50,000.00 
2. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพและมีงานท า ส านักปลัดเทศบาล 40,000.00 
3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพสตรีและต่อยอดทางการตลาดของการท ากาละแมต าบลกรูด 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
40,000.00 

รวมงบประมาณ  130,000.00 
 
จากตารางที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ  การท่องเท่ียว   สรุปได้ดังนี ้

เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563  
ด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด    จ านวน  3  โครงการ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  130,000.00  บาท 

 
 ตารางที่ 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลกรูด  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

1. โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 90,000.00 
รวมงบประมาณ  90,000.00 

 
จากตารางที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สรุปได้ดังนี้ 

เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด    จ านวน  1  โครงการ  
งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  90,000.00  บาท 
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ตารางที่ 8  ด้านการเมืองการบริหาร 

เทศบาลต าบลกรูด  หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

1. จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน ส ารวจความพึงพอใจการบริการของ 
เทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 27,000.00 

2. โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 
3. โครงการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 
4. โครงการจัดท าเทศบัญญัติ ส านักปลัดเทศบาล 10,000.00 
5. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 700,000.00 
6. โครงการอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นท่ีจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน 

ส านักปลัดเทศบาล 30,000.00 

7. โครงการกิจกรรม 5 ส. ส านักปลัดเทศบาล 25,000.00 
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัดเทศบาล 320,000.00 

9. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี กองคลัง 20,000.00 
10. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของเทศบาลต าบลกรูด ส านักปลัดเทศบาล 614,000.00 
11. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ส านักปลัดเทศบาล 70,000.00 

12. โครงการยกย่องพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
13. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
14. โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
15. โครงการ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
16. โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
17. โครงการเทศบาลพบประชาชน ส านักปลัดเทศบาล 0.00 
18. โครงการรังวัดท่ีสาธารณประโยชน์ กองช่าง 30,000.00 

รวมงบประมาณ  1,886,000.00 
 

จากตารางที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร  สรุปได้ดังนี ้
เทศบาลต าบลกรูดได้อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)ในปีงบประมาณ  2563  

ด้านการเมืองการบริหาร   โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั้น  เป็นของส านักปลัด กองช่างและกองคลัง    จ านวน 18  
โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติรวม  1,886,000.00  บาท 
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3.2.2    จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงาน 

และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 
2563 
 ตารางที่ 9 สรุปผลการด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ตามแผน
ด าเนินงาน/และ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ไม่
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 27 21 

 
 

0 

 
 

6 

 
ไม่เบิกงบ 

 4 โครงการ 

2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 21 10 10 1  

3. ด้านสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิตสังคมและชุมชน 22 13 

 
0 

 
9 

ไม่เบิกงบ 
 1 โครงการ 

4. ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ 
การท่องเท่ียว 3 0 

 
0 

 
3 

 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 1 1 

 
0 

 
0 

 

6. ด้านการเมืองการบริหาร 
19 15 

 
0 

 
3 

ไม่เบิกงบ 
 6 โครงการ 

รวม 92 60 10 22  
ที่มา : แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 และท่ีเพิ่มเติม 

จากตารางที่ 9  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานและ
โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ ที่ก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563 

ในปี 2563 เทศบาลต าบลกรูด ตามแผนงานด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 12  เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2562 -30 
กันยายน 2563 )  มีท้ังหมด จ านวน  92  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  60 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  จ านวน  10 โครงการ และไม่ด าเนินการ จ านวน  22 โครงการ  ของทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  
จ านวน 27  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 21  โครงการ ไม่ด าเนินการ 6 โครงการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุมติัตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 21 โครงการ  
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ด าเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ ไม่ด าเนินการ 1 โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน  

จ านวน 22 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ และไม่ด าเนินการ 9 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน    

3 โครงการ และไม่ด าเนินการ 3 โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน  

1 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อนุมัติตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 19 โครงการ  

ด าเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ และไม่ด าเนินการ  3 โครงการ 
3.2.3   จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานที่ด าเนินงาน

แล้ว ที่ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 
2563 
 ตารางที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษา      

งานการศึกษา 

2  โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม
(นม)ให้กับเด็กเล็ก-ป.6      

งานการศึกษา 

3  โครงการสง่เสริมพัฒนาการตาม
ช่วงวัยของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกรูด  

    
งานการศึกษา 

4  โครงการสง่เสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ของ ศพด.บ้านกรูด  

    
งานการศึกษา 

5  โครงการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ของ 
เทศบาลต าบลกรูด และสถาน 
ศึกษาในสังกัด (ศพด.บ้านกรูด)  

    

งานการศึกษา 

6 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก 
และเยาวชนของเทศบาลต าบล
กรูด เน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติ  

    
งานการศึกษา 

7 โครงการเกษตรเพ่ือชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

งานการศึกษา 

8 โครงการสง่เสริมและพัฒนาอาชีพ
เด็กและเยาวชน      

งานการศึกษา 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

9 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     งานการศึกษา 
10 โครงการสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน     
งานการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน     

งานการศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน     

งานการศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน     

งานการศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน     

งานการศึกษา 

15 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน     

งานการศึกษา 

16 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    
งานการศึกษา 

17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลและการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ เด็ก ครู
และผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

    

งานการศึกษา 

18 โครงการหนูน้อยฟังธรรม     งานการศึกษา 
19 โครงการสง่เสริมการใช้ภาษา

อาเซี่ยนในชีวิตประจ าวัน 
    

งานการศึกษา 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้าประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูด 

    

งานการศึกษา 

21 โครงการสง่เสริมกจิกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

    
งานการศึกษา 

22 โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมเน่ืองในวันลอย
กระทง 

    
งานการศึกษา 

23 โครงการการบริหารจัดการ
งานราชพิธี/รัฐพิธี และวัน
ส าคัญทางราชการ  

    
งานบริหาร

ทั่วไป 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

24 โครงการจัดงานรัฐพิธี งาน
พิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ 

    
งานบริหาร

ทั่วไป 

25 โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัย
ต าบลกรูด 

    
งานการศึกษา 

26 โครงการสง่นักกีฬาหรือทีม
กีฬาเข้าท าการแข่งขันกีฬา
ตามรายการต่างๆ 

    
งานการศึกษา 

27 โครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย
ต าบลกรูดสัมพันธ์ 

    
งานการศึกษา 

 
สรุปจากตารางที่ 10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ี
ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  มีการอนุมัติโครงการ  27 โครงการ 
ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  17 โครงการ 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน  - โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  4 โครงการ 
- ไม่ด าเนินการ    จ านวน  6 โครงการ 

 
ตารางที่ 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายผก หมู่ที่ 5     

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแม่เหลง หมู่ที่ 6     

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค์ หมู่
ที่ 8 

    
กองช่าง 

4 โครงการปรับปรงุถนนสาย
กลางบ้านหมู่ที่ 1     

กองช่าง 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรงุถนนสายแม่
โมกข์-เขาพับผ้า หมู่ที่ 7 

    
กองช่าง 

6 โครงการปรับปรงุถนนสายนาง
ห้อง หมู่ที่ 8 

    
กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยปาริชาติ หมู่ที่ 
9 

    
กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบสนามกีฬา หมู่
ที่ 3 

    
กองช่าง 

9 โครงการปรับปรงุถนนสายตาย่ิง-
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 5     

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรงุถนนสายท่า
เฟือง-ก าสน หมู  ท่ี 9 (จ่ายขาด
เงินสะสม) 

    
กองช่าง 

11 โครงการปรับปรงุถนนสายบ้านป้า
ยง หมู่ที่ 7     

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
ต้นโพธ์ิ-แม่โมกข์ หมู่ที่ 4 

    
กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างโรงเรียน-บ้าน
นางอารี หมู่ที่ 1 

    
กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเจริญสันติธรรม-
หน้าป้อม หมู่ที่ 10 

    
กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายต้นมะขาม-บ้าน
นายชัยยศ หมู่ที่ 2 

    
กองช่าง 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

16 โครงการป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

    
กองช่าง 

17 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะริม
ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านก าสน
ราษฏร์อุทศิ - เขาสวนตรา หมู่ที่ 
10  

    

กองช่าง 

18  โครงการปรบัปรุงถนนสายตามี หมู่
ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

    
กองช่าง 

19 โครงการปรับปรงุถนนสายแซะงาม-
แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงิน
สะสม) 

    
กองช่าง 

20  โครงการขยายเขตท่อเมนประปา
หมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธ์ิ - แม่
โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ที่ 
4 (โอนงบประมาณ) 

    

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนนสายไส
ใน-คลองมัน หมู่ท่ี 4 (โอน
งบประมาณ) 

    
กองช่าง 

สรุปจากตารางท่ี 11  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ี

ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการอนุมัติโครงการ  21 โครงการ ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  10 โครงการ 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน  10 โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  - โครงการ 
- ไม่ด าเนินการ    จ านวน  1 โครงการ 
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ตารางที่ 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ  

    
สาธารณสุข 

2  โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ      

สาธารณสุข 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และข้ึนทะเบียนสัตว์  

    
สาธารณสุข 

4 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

    
สาธารณสุข 

5 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวเทศบาลต าบลกรูด  

    

พัฒนาชุมชน 

6 โครงการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลกรูด  

    
พัฒนาชุมชน 

7 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ ของ
เทศบาลต าบลกรูด  

    

พัฒนาชุมชน 

8 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้ป่วยเอดส์เทศบาลต าบล
กรูด  

    
พัฒนาชุมชน 

9 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลต าบลกรูด      

สาธารณสุข 

10 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี 
และกลุ่มองค์กร และผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถ่ินของเทศบาลต าบล
กรูด  

    

พัฒนาชุมชน 

11 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสมาชิก
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกรูด  

    
พัฒนาชุมชน 

12 โครงการอบรมรณรงค์ต่อต้าน
ปัญหายาเสพติด      

ป้องกันฯ 

13 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

    
ป้องกันฯ 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในเขตต าบล
กรูด  

    
ป้องกันฯ 

15  โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  

    
ป้องกันฯ 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน  

    
ป้องกันฯ 

17  โครงการฝึกอพยพหนีไฟ      ป้องกันฯ 
18  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ(CPR) ส าหรับเยาวชน  

    
ป้องกันฯ 

19  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การระงับอคัคีภัยเบื้องต้น      

ป้องกันฯ 

20 โครงการฝึกอบรม อปพร.ทต.กรูด
(หลักสูตรจัดต้ัง)  

    
ป้องกันฯ 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัย
เพ่ือการป้องกันตนเอง  

    

สาธารณสุข 

22  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

    
ป้องกันฯ 

 
สรุปจากตารางท่ี 12  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ี
ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 ด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชนมีการอนุมัติโครงการ  22 โครงการ 
ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  12 โครงการ 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน  - โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  1 โครงการ 
- ไม่ด าเนินการ    จ านวน  9 โครงการ 
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ตารางที่ 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพทางการเกษตร 

    
พัฒนาชุมชน 

2 โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ
และการมีงานท า 

    
พัฒนาชุมชน 

3 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มอาชีพสตรีและต่อยอด
ทางการตลาดของการท ากา
ละแมต าบลกรูด 

    

พัฒนาชุมชน 

 
สรุปจากตารางท่ี 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเที่ยว 

จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ี
ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ การท่องเท่ียว การอนุมัติโครงการ 3 โครงการ ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  - โครงการ 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน  - โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  - โครงการ 
- ไม่ด าเนินการ    จ านวน  3 โครงการ 

 
ตารางที่ 14  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะชุมชน  

    
สาธารณสุข 

 
สรุปจากตารางท่ี 13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ี
ก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการอนุมัติโครงการ 1 โครงการ ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  1 โครงการ 
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ตารางที่ 15  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

1 จัดจ้างสถาบัน/หน่วยงาน ส ารวจ
ความพึงพอใจการบริการของ 
เทศบาล  

    
งานบริหาร

บุคคล 

2  โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน  

    
งานพัฒนา

ชุมชน 
3  โครงการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน      
งานนโยบาย

และแผน 
4 โครงการจัดท าเทศบัญญัติ  

    
งานนโยบาย

และแผน 
5  โครงการจัดการเลือกต้ัง 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  
    

งานบริหาร
ทั่วไป 

6  โครงการอบรมให้ความรู้
กฏหมายเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อ
ชีวิตประจ าวันของประชาชน  

    
งานกฏหมาย

และคดี 

7  โครงการกิจกรรม 5 ส.  
    

งานบริหาร
บุคคล 

8  โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของเทศบาล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

    

งานบริหาร
บุคคล 

9 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่      กองคลงั 
10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ

เทศบาลต าบลกรูด      
งานบริหาร

ทั่วไป 
11  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

    
งานบริหาร
บุคคลงาน

บริหารบุคคล 
12 12. โครงการยกย่องพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจ้าง  
    

งานบริหาร
บุคคล 

13  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ  
    

งานบริหาร
บุคคล 

14 โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์
ทีมงานในองค์กร  

    
งานบริหาร

บุคคล 
15 โครงการ ปลูกผักสวนครัว รั้วกิน

ได้  
    

งานบริหาร
บุคคล 

16  โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน  

    
งานบริหาร

บุคคล 
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ที่ ช่ือโครงการ 
ด าเนินการแล้ว 

เสร็จโดย 
ใช้งบประมาณ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จแต่ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่
ด าเนินการ 

งานรับผิดชอบ 

17 โครงการเทศบาลพบประชาชน      เทศบาล 
18 โครงการรังวัดที่

สาธารณประโยชน์      
กองช่าง 

 
สรุปจากตารางท่ี 15  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 
เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนด าเนินงานท่ีด าเนินงานแล้ว ท่ีก าลังด าเนินการและไม่ด าเนินการ ห้วงระยะเวลาใน
การด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 -กันยายน 2563  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 ด้านการเมืองการบริหาร 
การอนุมัติโครงการ 18  โครงการ ด าเนินการโดย 

- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ  จ านวน  7 โครงการ 
- ก าลังด าเนินการ    จ านวน  - โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จโดยไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  8 โครงการ 
- ไม่ด าเนินการ    จ านวน  3 โครงการ 

3.2.4   เปรียบเทียบจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในปีงบประมาณ 2563 และจ านวน
โครงการและงบประมาณเม่ือได้อนุมัติประจ าปีงบประมาณ 2563 และการลงนามตามสัญญาการเบิกจ่าย 
ตารางที่ 16 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

34 7,263,000.00 27 18,796,610.00 16 11,759,142.38 16 11,258,051.02 

2.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 45 46,371,000.00 21 12,752,000.00 16 12,415,500.00 5 2,154,000.00 

3.ด้านสาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิตสังคมและชุมชน 

23 14,980,350.00 22 14,961,650.00 11 12,950,991.00 11 12,950,991.00 

4.ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพ 
การท่องเท่ียว 

3 130,000.00 3 130,000.00 
    

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 90,000.00 1 90,000.00 1 27,806.00 1 27,806.00 

6.ด้านการเมืองการบริหาร 22 2,176,000.00 18 2,186,000.00 7 779,169.00 7 779,169.00 

รวม 128 71,010,350.00 92 48,916,260.00 51 37,932,608.38 40 27,170,017.02 
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จากตารางท่ี 16 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2563 
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมด าเนินการในปีงบประมาณ  2563  มี
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมท้ังส้ิน   128 โครงการ งบประมาณจ านวน   71,010,350  บาท (มีท้ังโครงการท่ี
ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ)  ส าหรับการอนุมัติงบประมาณท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมท้ังส้ิน  92 
โครงการงบประมาณ  48,916,260 บาท (มีท้ังโครงการท่ีใช้และไม่ใช้งบประมาณ)  
 ส าหรับการลงนามตามสัญญามีท้ังหมด  51 โครงการ งบประมาณ 37,932,608.38 บาทและได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายท้ัง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังส้ิน  40 โครงการ งบประมาณ 27,107,017.02 บาท 
 
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

เทศบาลต าบลกรูด ได้ส ารวจแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
ต าบลกรูดในภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งหลังส้ินสุดปีงบประมาณ 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด   

1) ประชากร กลุ่มเป้าหมายคือประชากร ท่ีอาศัยอยู่ในเขตต าบลกรูดและผู้มาติดต่อราชการของ 
ต าบลกรูด สุ่มกลุ่มเป้าหมายกับผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยแบบสอบถามจ านวน 150 ชุด  แบบตอบกลับมา
จ านวน  132  ชุด  ดังนี้ 

2) เครื่องมือในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้น าเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ ์
       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป                           

ตารางที่  17 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

เป้าหมาย  
        ประชาชน 

 
132 

 
100 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง                   

 
55 
77 

 
41.67 
58.33 

รวม 132 100.00 
อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20 – 30 ปี 
 31 – 40 ปี 
 41 – 50 ปี 
 51 – 60 ปี 
         มากกว่า 60 ปี 

 
8 
11 
35 
28 
32 
18 

 
6.06 
8.33 
26.51 
21.21 
24.24 
13.64 

รวม 132 100 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
การศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    อื่นๆ 

 
21 
42 
18 
23 
5 
23 

 
15.91 
31.82 
13.64 
17.42 
3.79 
17.42 

รวม 132 100 
อาชีพหลัก 
       รับราชการ 
       เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
       ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
       รับจ้าง 
       นักเรียนนักศึกษา 
       เกษตรกร 
       อื่น ๆ  

 
7 
10 
22 
24 
8 
57 
4 

 
5.30 
7.58 
16.67 
18.18 
6.06 
43.18 
3.03 

รวม 132 100 
 

จากตารางท่ี 17  จ านวนประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100                        
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งสรุปข้อมูลพอสังเขป ดังนี้ 
  1. เพศ และ อายุ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด จ านวน  77 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ เพศ
ชาย จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.67 โดยส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุ  31-40 ปี  จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 
26.51  รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า 51-60 ปี  จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.24  ช่วงอายุ 41-50  ปี จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ  21.21 และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 เช่นกัน ช่วงอายุ 20-
30 ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และจ านวนต่ ากว่า 20 ปี น้อยท่ีสุด จ านวน  8 ราย  คิดเป็นร้อยละ 6.06  

2. การศึกษา และ อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจ านวน  
42 ราย  คิดเป็นร้อยละ 31.82  รองลงมาการศึกษาระดับปริญญาตรี และอื่นๆ(ไม่ระบุระดับช้ัน) เท่ากัน จ านวน 23 
ราย  คิดเป็นร้อยละ  17.42  ระดับประถมศึกษา   จ านวน  21  ราย  คิดเป็นร้อยละ 15.91  ระดับอนุปริญญา 
จ านวน 18 รายคิดเป็นร้อยละ  13.64  และล าดับท่ีน้อยท่ีสุดคือ ปริญญาโท จ านวน  5  ราย คิดเป็นร้อยละ 3.79 
ส าหรับอาชีพหลักจะเป็นเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.18  รองลงมาอาชีพรับจ้าง จ านวน  24 
ราย คิดเป็นร้อยละ 18.18  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  22 ราย  คิดเป็นร้อยละ  16.67  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
จ านวน   10 ราย  คิดเป็นร้อยละ  7.58   อาชีพนักเรียนนักศึกษา มีจ านวนท่ีเท่ากันคือ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.06 
อาชีพรับราชการ  จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.30   ส่วนอื่นๆ เป็นล าดับท่ีน้อยท่ีสุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ  
3.03     
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2.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
ตารางที่ 18 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกรูด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 55.30 43.94 0.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 46.21 52.27 1.52 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 51.52 44.70 3.79 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 53.03 42.42 4.55 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 50.76 43.94 5.30 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 40.91 53.03 6.06 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 49.24 43.18 7.58 
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 49.24 43.18 7.58 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 49.24 42.42 8.33 

  
จากตารางท่ี 18 พบว่าความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ สรุปได้ดังนี้ 

  1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก  
คิดเป็นร้อยละ 55.30  พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.94 และ ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 0.76 
  2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ  
คิดเป็นร้อยละ 52.27 รองลงมาคือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  46.21 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.52 
  3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ
มากคิดเป็นร้อยละ  51.52 รองลงมาคือพอใจ คิดเป็นร้อยละ 44.70 ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 3.79 
  4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ  53.03 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 42.42 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 4.55  

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 50.76 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.94 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ  5.30 
  6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ คิดเป็นร้อยละ  
53.03 รองลงมาคือ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.91 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.06 
  7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ 
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 49.24 รองลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ  43.18 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 7.58 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจ 
มาก คิดเป็นร้อยละ  49.24  องลงมาคือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 43.18 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 7.58 
          9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าสูงสุดอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ  49.24 รองลงมา คือ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 42.42 และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง ตาม 
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เช่นการจัด
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)ประกาศใช้เมื่อ  11 มิถุนายน   2562 และท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงในปีงบประมาณ  2563 มีการ
ด าเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  และการใช้จ่ายเงินต่างๆพอสรุปได้
ดังนี้ 
 5.1  เชิงปริมาณ (Quantity) 
            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูดได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม  2562 ถึงวันท่ี  30 กันยายน  2563  พบว่าโครงการท้ังไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในช่วงปีงบประมาณ  2563  จ านวน  128 โครงการ งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  71,010,350  บาท โครงการ
ท่ีต้ัง จ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2563 จ านวน  92 โครงการ งบประมาณจ านวน 
48,916,260.00บาท  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  60 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  25,324,397.89  บาท  
โครงการท่ีก าลังด าเนินการ จ านวน  10  โครงการ  และรอเบิกจ่าย  จ านวน  12,485,500.00  บาท  โครงการท่ีไม่
ด าเนินการ จ านวน  22 โครงการ งบประมาณท่ีไม่เบิกจ่าย 2,980,650.00 บาท  

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการท่ีต้ังไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 
128   โครงการ และน ามาต้ังงบประมาณรายจ่าย จ านวน  92 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  71.88 ของโครงการ 
โครงการส่วนใหญ่ท่ีต้ังไว้จะเป็นโครงการท่ีบริการสาธารณะท้ังแนวนโยบายของรัฐบาลตลอดจนแนวนโยบายของ
ผู้บริหารและความต้องการของประชาชน ซึ่งเบ้ืองต้นในลักษณะของจ านวนโครงการท่ีน ามาต้ังงบประมาณด าเนินการ
นั้นประสบความส าเร็จของระดับหนึ่ง ซึ่งโครงการท่ีไม่ได้น ามาต้ังงบประมาณไว้ จ านวน  36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
28.12  อาจเป็นเพราะ ข้อจ ากัด เช่น กฎหมาย ระเบียบ งบประมาณ และเวลา  

2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ และโครงการท่ีด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ    จ านวน    92     โครงการ ด าเนินการและอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการจ านวน  70   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  76.08  ของการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณและโครงการท่ีด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ    อีก 22 โครงการหรือร้อยละ 23.91 มีข้อจ ากัด
ด้านสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 

3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 128 โครงการ 
และผลส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน   70     โครงการ คิดเป็นร้อยละ  54.69  ของการโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผลส าเร็จของโครงการท่ีมีข้อจ ากัดการติดเช้ือไวรัส ตลอดจนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรลดน้อยลง
เนื่องจากรัฐบาลจ าเป็นต้องใช้งบแผ่นดินในการป้องกันและรักษาโรคและป้องกันโรค  ถ้าจะวัดความส าเร็จทางด้าน
ปริมาณในการด าเนินโครงการท่ีเปรียบเทียบตามแผนพัฒนาและด าเนินการท่ีแท้จริงแล้ว  ถือว่ายังประสบความส าเร็จ
ในด้านเชิงปริมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลกรูด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) 

 
 

80 

 

ด้วยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด และกระจายไปท่ัวภูมิภาค 
ของโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  และ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2558 ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทย มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนอย่างมาก  รัฐบาลต้องน า
งบประมาณแผ่นดินเพื่อด าเนินการป้องกันโรค ส่งผลให้งบประมาณท่ีอุดหนุนมายังท้องถิ่น ลดลงท าให้แผนการ
ด าเนินงานโครงการต้องหยุดด าเนินการและบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เพราะต้องเว้นช่วงระยะห่างทาง
สังคมเพื่อลดการสุ่มเส่ียงการติดเช้ือโรคดังกล่าวด้วย   จึงท าให้โครงการท่ีเหลือไม่สามารถด าเนินการได้จากข้อจ ากัด
ดังกล่าว  
 5.2  เชิงคุณภาพ (Quality) 
   การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด ท าให้ประชาชนในต าบลท่ีสัญจรผ่าน
เส้นทางในพื้นท่ีต าบลกรูดมีถนนท่ีได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม 
มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ
สุขภาพอนามัย แหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  มีการ
ส่งเสริมด้านการศึกษากิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เปิดช่องทางการเข้าถึงของประชาชนในด้านการแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาต าบล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   
 5.3  ค่าใช้จ่าย(Cost) 
    ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับท่ีต้ังงบประมาณหรือประมาณการราคากลาง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ  มียอดลดลงเหลือท่ีสามารถต่อรองราคาได้ให้ลดลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
สามารถประหยัดงบประมาณและสามารถน าไปต้ังโอนเป็นรายการอื่นๆท่ีจ าเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามกฏหมาย  ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่าย
งบประมาณ 
   

5.4  เวลา(Time) 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการ จ านวน  92  

โครงการและด าเนินการแล้วเสร็จและก าลังด าเนินการ 70 โครงการ  ร้อยละ 76.08 ท าแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือ
สัญญาจ้างและสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ล่าช้ากว่าตามก าหนดเวลา เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณท่ี
ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ตลอดการชะลอตัวของการด าเนินโครงการต่างๆ ในแผนด าเนินงาน
เนื่องมาจากไวรัสโคโลน่า หรือโควิด – 19   แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้และ
สนองความต้องการของประชาชนได้ แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคล่ือนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการแต่อย่างใด



81 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลกรูด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) 
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