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บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนท่ี 1  บทน า 

   
  การบริหารที่ประสบความส าเร็จเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญในองค์กรส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของ
ผู้บริหารในการน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ งของความส าเร็จของงาน  อันจะน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงร่วมกันของหน่วยงาน  การติดตามและประเมินผล  

    การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับปจจัยน าเขา (Input) 
การด าเนินงาน (Process) และผลการด าเนินงาน (Output) และขอมูลยอนกลับ (Feedback System) ส าหรับการ
ก ากับ ทบทวน และ แกไขปญหาขณะด าเนินการ 

การประเมิน (Evaluation)  หมายถึง   กระบวนการตรวจสอบและตัดสิน    คุณคา    (Value  
Judgement) เกี่ยวกับปจจัยนาเข้า การด าเนินงาน และผลการดาเนินงาน เพื่อเปนสารสนเทศส าหรับการปรับปรุง
การด าเนินงานสรุปผลส าเร็จของงานและพัฒนางานต่อไป 

  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม

โครงการซึ่งให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆตลอดจนปัจจัยท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ

ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

 3.  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่า ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรการด าเนินการโครงการท้องถิ่น 

 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ท่ีจะน าไปจัดท า
เป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและการ
ยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น แก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 6. วินิจฉัย  ส่ังการได้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี และสามารถปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดได้ 

 7. ท าภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลต าบลกรูด 
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ส่วนที ่2 
การติดตามและประเมินผล 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
      เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564 )และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561ท่ีประกาศใช้เมื่อ20 เมษายน 2561 ตาม
กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริง  ของ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี การติดตามครั้งนี้จะติดตามเฉพาะปี 2562 ในการด าเนิน
โครงการดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 
ในระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 

บรรจุในเทศบัญญัติ/ 
จ่ายขาดเงินสะสม/และ

ไม่ใช้งบประมาณ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

38 30 24.00 

    1.1 แผนงานการศึกษา 21 19 15.20 
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17 11 
8.80 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 10 8.00 
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 10 8.00 
3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

22 20 16.00 

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

8 5 4.00 

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

1 1 0.80 

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

รวมทั้งสิ้น 125 81 64.80 
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จากยุทธศาสตร์การพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวนโครงการ

ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มีท้ังหมด  38 โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 
จ านวน  30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  24.00 ของโครงการท้ังหมด 

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2562   มี
ท้ังหมด  24  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 จ านวน  15 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  12.00 ของโครงการท้ังหมด 

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

1.2 ผลจากการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2562 
เทศบาลต าบลกรูด  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) และเพิม่เติมเปล่ียนแปลง ตาม 

กระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2561 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เช่นการ
จัดจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น การสนับสนุนจัดท าแผนชุมชนของหมู่บ้านท้ัง 10 หมู่บ้าน  เพื่อรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี  ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ต่อไป 
โดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันท่ี   30 พฤศจิกายน  2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปีเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 เมื่อวันท่ี  20 เมษายน  2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เมื่อวันท่ี  19 มีนาคม  2562   จ านวนโครงการท่ีบรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
และท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงในปีงบประมาณ  2562 มีการด าเนินการจริงตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562  และการใช้จ่ายเงินต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ 

ก.  เชิงปริมาณ (Quantity) 
            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกรูดได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม ต้ังแต่วันท่ี  1 ตุลาคม  2561 ถึงวันท่ี  30 กันยายน  2562  พบว่าโครงการท้ังไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงปีงบประมาณ  2562  จ านวน  125 โครงการ งบประมาณต้ังไว้  จ านวน  68,785,800  
บาท โครงการท่ีต้ังจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 จ านวน  81 โครงการ  จ านวน 
36,474,340 บาท  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  51 โครงการ งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  19,790,917.42  บาท  
โครงการท่ีก าลังด าเนินการ จ านวน  9 โครงการ  และรอเบิกจ่าย  จ านวน  9,271,000  บาท   โครงการท่ีไม่
ด าเนินการ จ านวน  21 โครงการ งบประมาณท่ีไม่เบิกจ่าย 1,700,000 บาท  
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1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการท่ีต้ังไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน 
125   โครงการ และน ามาต้ังงบประมาณรายจ่าย จ านวน  81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  64.80 ของการต้ัง
งบประมาณตามแผน จะเห็นได้ว่าการน าโครงการมาต้ังงบประมาณ นั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณ
แต่ละปท่ีีได้รับการจัดสรร 40-60 ล้านบาท  

2) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ     จ านวน    81     โครงการ ด าเนินการจ านวน  51  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  62.96  ของ
การตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จะเห็นได้ว่าการน าโครงการมาต้ังงบประมาณควร
ด าเนินการให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 80  อาจเนื่องมาจากจ านวน 30 โครงการท่ีต้ังไว้  มีข้อก าหนดกฎหมายท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือถ้าด าเนินการต่อไปอาจไม่คุ้มค่า จึงเป็นปัจจัยท่ีน่าสนใจท่ีว่า ควรมีการกล่ันกรองโครงการ
ก่อนทุกครั้งท่ีจะต้ังงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้คิดเป็นร้อยละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 125  
โครงการและผลส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน   51     โครงการ คิดเป็นร้อยละ  40.80  ของการโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าผลส าเร็จของโครงการนั้นอย่างน้อยร้อยละ 70  จึงจะประสบความส าเร็จในด้านเชิง
ปริมาณของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข.  เชิงคุณภาพ (Quality) 
   การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกรูด ท าให้ประชาชนในต าบลท่ีสัญจร
ผ่านเส้นทางในพื้นท่ีต าบลกรูดมีถนนท่ีได้มาตรฐานมั่นคงและปลอดภัย มีความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนไม่ว่าทางตรงและ
ทางอ้อม มีความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแล ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านอาชีพสุขภาพอนามัย แหล่งน้ าด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้  มีการส่งเสริมด้านการศึกษากิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เปิดช่องทางการเข้าถึงของประชาชนในด้านการ
แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาต าบล โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  ค.  ค่าใช้จ่าย(Cost) 
    ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการก่อหนี้ผูกพันสอดคล้องกับท่ีต้ังงบประมาณหรือประมาณการราคากลาง
และการเบิกจ่ายงบประมาณ  มียอดลดลงเหลือท่ีสามารถต่อรองราคาได้ให้ลดลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
สามารถประหยัดงบประมาณและสามารถน าไปต้ังโอนเป็นรายการอื่นๆท่ีจ าเป็นได้ การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามกฏหมาย  ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของการใช้จ่าย
งบประมาณ 
  ง.  เวลา(Time) 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส าหรับรอบการประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการ จ านวน   
81 โครงการและด าเนินการแล้วเสร็จ 51 โครงการ  ร้อยละ 62.97. ท าแล้วเสร็จตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้างและ
สามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนได้ตามก าหนดเวลา เป็นไปตามแผนด าเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตาม
ก าหนด แม้ว่าบางโครงการอาจมีความคลาดเคล่ือนไปบ้างแต่ก็มิได้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่อย่างใด 

1.3 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข 
  1.3.2 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2562 

1)  โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  



 
จ 

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ถนนหลาย
สายยังไม่ได้ปรับปรุงให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมี
ดินโคลนไหล 

2) การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสร้างใหม่ 
ท่ีเกิดขึ้นริมถนนท่ีบุกเบิก  และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และภัยจากอาชญากรรม 

3) การจัดการขยะท่ีตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค้น 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อมูล
ของพื้นท่ีต าบลใกล้เคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงการบรูณาการของแผนพัฒนาในระดับและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเช่ือมั่น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
ความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

5) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลกรูด ให้มากขึ้นเพื่อให้เทศบาลมี 
รายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น  เช่น  การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้องสามารถ
น ามาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อมูลอาคารป้าย สถานท่ีประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกปี 
เพื่อจะได้จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

1.3.2 แนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ 2562 
1) ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้งบประมาณ 

เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูดต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพสามารถใช้
การได้อย่างเหมาะสม 

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข    ปรับปรุงได้    โดยการจัดหา 
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อต าบลข้างเคียง 
หรือโครงการท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงและประสานแผนพัฒนา
ร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อด าเนินการของบสนับสนุน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลต าบลกรูด ต้องพิจารณาความเหมาะสมของ 
งบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีไ ด้รับในแต่ละปี  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านใน
ภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย 

4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็นปัจจุบัน 
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด  และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าวไปสู่
โลกใหม่โลกของการเปล่ียนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้ท้ังความท้าทาย
และโอกาสส าหรับเทศบาลต าบลกรูด จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ  2563 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   เป็นแบบท่ีก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย



 
ฉ 

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย  การติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลโครงการ   มีรายละเอียด  ดังนี้ 

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อเป็นการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลา 5 ปี ของเทศบาลต าบลกรูด 

โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาคมในพื้นท่ี
วิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส รวมถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อจะได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมีความสอดคล้องดังนี้ 

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอน 

การด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 
2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและแผนเพิ่มเติม       
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ส่วนที ่3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 

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

ตลอดจนการเพิ่มเติมแผน เป็นกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแ ผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น  การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการท่ีแท้จริง  ของประชาชนในพื้นท่ี
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นท่ี การติดตามครั้งนี้จะติดตามเฉพาะปี 2563 ในการด าเนินโครงการดังนี้ 

ตารางที่ 1 สรุป แผนพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ. 2561-2565) และฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ห้วงปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2563 

จ านวนโครงการ 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 คุณภาพชวีติ สังคมและชุมชน   
    3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 391,350.00 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 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 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 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 านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้
ในปี 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   มี
ท้ังหมด  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-กันยายน 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 
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2. จ านวนโครงการพัฒนาที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในประจ 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 
 จากตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ
สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 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   มีท้ังหมด 45  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  21โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  16.41 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา โดยแยกเป็น 

  -แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน  45 โครงการ  บรรจุในเทศ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 21  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.41 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 
   3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จ านวนโครงการ 
ท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 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 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเท่ียว จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ใน 
ปี 2563   มีท้ังหมด  3  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  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 
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม/และด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  จ านวน 1  โครงการ คิด
เป็นร้อยละ  0.78 ของโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนา 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในปี 2563   มี
ท้ังหมด  22  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  22 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  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  ของโครงการทั้งหมด 
 
3   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 
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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  อนุมัติตามแผนงาน
ด าเนินงาน  

จ านวน 27  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 21  โครงการ ไม่ด าเนินการ 6 โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อนุมติัตามแผนงานด าเนินงาน จ านวน 21 โครงการ  

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 
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   ส่วนที ่4 
การสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 ความส าเร็จการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
            จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563   มีท้ังหมด  
34 โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  27  โครงการ  และด าเนินการ
แล้วเสร็จ  21 โครงการ   ไม่ได้ด าเนินการ 6 โครงการ  

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1  คิดเป็น 77.77 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 
โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 คิดเป็น  61.46 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับพึงพอใจแม้บาง
โครงการไม่ได้ด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563 มี 

ท้ังหมด  45  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 และจ่ายขาดเงินสะสม  
จ านวน  21 โครงการ ซึง่ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  10 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการโดยการกันเงินต่อสภา
เทศบาลต าบลกรูดจ านวน  10 โครงการ  และไม่ด าเนินการจ านวน  1 โครงการ 

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2  คิดเป็น 95.24 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 
โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 คิดเป็น  44.44 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์   การด าเนินตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ี 2 จ าเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร แม้ว่าโครงการท่ีบรรจุตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจะมีความจ าเป็นแต่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและผลท่ีคาดว่าจะด าเนินการได้ในแต่ละปี พร้อมข้อมูลสถิติ
ท่ีผ่านมา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   คุณภาพชีวิต   สังคมและชุมชน     
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563   มี 

ท้ังหมด  23  โครงการ  น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  22  โครงการ  
ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน  13 โครงการและไม่ด าเนินการ จ านวน  9 โครงการ  ความส าเร็จคิดเป็น 59   
เปอร์เซ็นต์ของโครงการท่ีต้ังจ่ายตามงบประมาณ ความส าเร็จคิดเป็น 56.52 เปอร์เซ็นต์ของโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3  คิดเป็น 59.09 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 
โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 3  คิดเป็น  56.52 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจแม้
บางโครงการไม่ได้ด าเนินการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มอาชีพและการท่องเที่ยว  
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563      มี 

ท้ังหมด  3  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  3 โครงการ  และไม่
ด าเนินการท้ัง 3 โครงการ 
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สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 4  คิดเป็น 0 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 
โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 คิดเป็น  0 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับตัวให้สามารถเพิ่มรายได้ของครัวเรือนได้  ต้อง
ปรับปรุง เนื่องจากไม่ได้ด าเนินโครงการท้ังหมดของยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ปี 2563      มี 

ท้ังหมด  1  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน     1  โครงการ  
สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 5  คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 

โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร์ท่ี 5  คิดเป็น  100 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
เนื่องจากตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเพียง 1 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นโครงการท่ีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนและการแก้ไขปัญหาด้านขยะ ควรมีการเพิ่มโครงการตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   
         จ านวนโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565)ปี 2563      มี 

ท้ังหมด  22  โครงการ น ามาต้ังเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563 จ านวน  18 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  7 โครงการ และไม่ใช้จ่ายงบประมาณ  8  โครงการ รวม 15 โครงการ    ไม่
ด าเนินการจ านวน 3 โครงการ 

สรุปผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 6  คิดเป็น 83.33 เปอร์เซ็นต์ของจ านวน 
โครงการด าเนินการท่ีน ามาต้ังงบประมาณ  และผลความส าเร็จในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ท่ี 6 คิดเป็น  68.18 
เปอร์เซ็นต์ของโครงการด าเนินการตามแผนพัฒนาการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ยังอยู่ในระดับพึงพอใจแม้บาง
โครงการไม่ได้ด าเนินการ  
2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระท าน าไปสู่อนาคต 
1)  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างถนนท่ีต้องใช้ 

งบประมาณเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลกรูดต้องก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและคุ้มค่ากับงบประมาณ และมีคุณภาพ
สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม 

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข    ปรับปรุงได้    โดยการ 
จัดหางบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการท่ีเกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนเขตติดต่อกับต าบลข้างเคียงและประส าน
แผนพัฒนาร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อด าเนินการขอ
งบสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านของเทศบาลต าบลกรูด ต้องพิจารณาความเหมาะสม 
ของงบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ท่ีได้รับในแต่ละปี  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับของแต่ละหมู่บ้านใน
ภาพรวม ซึ่งควรต้องให้ความรู้กับประชาชน และหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความ
ร่วมมือด้วย 

4) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านและเป็น 
ปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนพัฒนาเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากท่ีสุด  และควรมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสังคมเพื่อก้าว
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ไปสู่โลกใหม่โลกของการเปล่ียนแปลงเพื่อฉายภาพของสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีเราต้องเผชิญหน้าซึ่งเป็นได้ท้ังความท้า
ทายและโอกาสส าหรับเทศบาลต าบลกรูด จะเปิดโลกทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
 ข้อสังเกต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกรูด    มีข้อสังเกตว่า     โครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6  จ านวน  6 โครงการเป็นโครงการท่ีดี ประกอบด้วย โครงการยกย่องพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง  โครงการปกป้องสถาบันของชาติ โครงการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงานในองค์กร 
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน โครงการเทศบาลพบประชาชน  เป็น
ต้น จะต้องสนับสนุน ส่งเสริม ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1) การก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกรูด  มีจ านวนโครงการแต่ละยุทธศาสตร์มากเกิน 
ความจ าเป็น จ าแนกย่อยรายละเอียดท าให้วัดผลประเมินได้ยาก  

2)  ควรก าหนดยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ/แผนงานให้ชัดเจน          เพื่อจัดกลุ่ม 
โครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ให้สามารถจ าแนกรายละเอียด    ได้ง่าย      เพื่อสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

3) การก าหนดเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)    ควรก าหนดให้ชัดเจน      ตรงประเด็นส่วนจะมี 
ข้อรายละเอียดปลีกย่อย หลายกิจกรรมท่ีเกิดจากเป้าหมายนั้น ก็สามารถด าเนินการได้ในรายละเอียดของโครงการ
ไม่ควรก าหนดเป็นตัวเลข เช่น หนึ่งครั้ง หนึ่งแห่ง ทุกครั้ง ทุกแห่ง ในลักษณะกว้างๆ เกินไป จนไม่สามารถแสดงให้
เห็นถึงการก าหนดคุณค่าของการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2 ข้อเสนอแนะ 
1) โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ถนนหลาย
สายยังไม่ได้ปรับปรุงให้ดีท าให้เกิดอุบัติเหตุ เวลาฝนตกมีน้ าท่วมขังระบายน้ าไม่ทัน  เกิดการกัดเซาะ จนบางแห่งมี
ดินโคลนไหล 

2) การขยายเขตไฟฟ้ามีครบทุกหมู่บ้านแต่ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนท่ี 
สร้างใหม่ท่ีเกิดขึ้นริมถนนท่ีบุกเบิก  และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท้ังต าบล  เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและภัยจากอาชญากรรม 

3) การจัดการขยะท่ีตกค้างตามหมู่บ้านให้ทันเวลาเนื่องจากสร้างปัญหามลภาวะส่ิงแวดล้อม 
4) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีการสืบค  น 

ข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน และข้อมูล
ของพื้นท่ีต าบลใกล้เคียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเช่ือมโยงการบรูณาการของแผนพัฒนาในระดับและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้ เกิดความเช่ือมั่น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา
ความจริงและความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ 

5) ควรมีโครงการกิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าเทศบาลต าบลกรูด ให้มากขึ้นเพื่อให้ 
เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาต าบลให้เจริญมากขึ้น  เช่น  การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนท่ีภาษีต้อง
สามารถน ามาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ การลงส ารวจข้อมูลอาคารป้าย สถานท่ีประกอบการท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทุกปี เพื่อจะได้จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

6)  ในทางปฏิบัติ ควรมีแผนท่ีน าทาง (Road Map)  เพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน 
มากยิ่งขึ้น 

7) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ซึ่งสภาพแวดล้อมท าให้
ยุทธศาสตร์ต้องเปล่ียนแปลงไป ระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีจะสอดคล้องระหว่างการต้ังงบประมาณใน
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แผนพัฒนาและการอนุมัติงบประมาณ และต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ก็จะได้การพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ต าบลกรูดโดยส่วนรวม 
 2.4  ผลสรุปการพัฒนาภาพรวม 

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เดือนตุลาคม   2562 -  กันยายน  2563   เทศบาลต าบลกรูด 
ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายของการพัฒนา 6 ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏผลการ
ด าเนินการเป็นท่ีน่าพึงพอใจ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงภัยพิบัติโรคระบาดโควิด 19 ต้ังแต่เดือนธันวาคม  2562 เป็นต้นมา
ท าให้การพัฒนาตามแผนพัฒนาท่ีต้ังไว้ต้องคลาดเคล่ือนและชะลอการด าเนินการไประยะหนึ่ง ประกอบงบประมาณ
ท่ีได้รับการอุดหนุนจากรัฐไม่เข้าตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เนื่องจากรัฐบาลจ าเป็นต้องน างบประมาณส่วนนี้ไปป้องกัน
และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าว  
     แต่อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นประสบความส าเร็จระดับหนึ่งเนื่องจาก
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกรูดได้ลงประชาคมทุกหมู่บ้านได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในระดับรากหญ้า แต่ความต้องการบางครั้งทางเทศบาลต าบลกรูดไม่สามารถด าเนินการได้ทุกด้าน  ตัว
แปรที่ส าคัญคืองบประมาณในการด าเนินการเป็นตัวขับเคล่ือนหลักต่อการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที   ในบางครั้งจึงต้องล าดับปัญหา ความต้องการของประชาชน  ส าหรับบุคลากรกร
ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีขับเคล่ือนให้กลุ่มและองค์กรภายในต าบลมีความเข้มแข็งและแข็งแรง ดังนั้นบุคลการมิใช่เฉพาะจาก
หน่วยงานเทศบาลแต่ต้องได้มีส่วนร่วมหรือบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆท่ีจะขับเคล่ือนความเข้มแข็งให้ยั่งยืน
และมั่นคง ต่อไปได้ 

 


