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และประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
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ต�อสภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในที่เป�ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและ

ต�องป�ดประกาศไว�เป�นระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
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พอใจสูงสุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 ส�วนที ่ 1 
 

บทนํา 
 

          การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป�นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อให�องค�กรบรรลุผลเป�าหมาย  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเป�นองค�กรหนึ่งที่มีระบบการ

วางแผนในการดําเนินงานเป�นประจําทุกป� เพื่อทบทวน เปลี่ยนแปลง แก�ไขให�สอดคล�องกับเหตุการณ�ที่ปรับเปลี่ยน

ตามสถานการณ�ป�จจุบัน การมีแผนพัฒนาท�องถิ่นที่ดีเท�าไรก็ตาม แต�หากไม�สามารถบ�งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น

ได�  ก็ไม�สามารถที่จะบ�งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท�องถิ่นได�  “ระบบติดตาม” จึงเป�นเครื่องมือสําคัญที่ช�วยใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป�นตัวบ�งชี้ว�า ผลจากการดําเนินงาน

เป�นไปตามหรือบรรลุตามเป�าหมายหรือไม�อย�างไร เพื่อนําข�อมูลดังกล�าวมาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ขยายขอบเขต 

หรือแม�แต�ยุติการดําเนินงาน  

       การติดตามและการประเมนิผลถือได�ว�าเป�นเครือ่งมอืที่จาํเป�นในการปรับปรงุประสิทธิภาพของโครงการ

ที่ดําเนินการอยู�โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให�ข�อมลู

ป�อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ป�ญหาที่กําลังเผชิญอย�ูและประสิทธิภาพของวิธีการ

ดําเนินงาน หากไม�มีระบบติดตามของโครงการแล�ว ย�อมส�งผลให�เกิดความล�าช�าในการดําเนินงานให�ลุล�วง ค�าใช�จ�าย

โครงการสูงเกินกว�าที่กําหนดไว� กล�ุมเป�าหมายหลักของโครงการไม�ได�รับประโยชน�หรอืได�รับน�อยกว�าที่ควรจะเป�น เกิด

ป�ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายใน

หน�วยงานหรือระหว�างหน�วยงานกับกลุ�มเป�าหมายที่ได�รับประโยชน�จากโครงการ    ในทางตรงกันข�ามหากโครงการมี

ระบบติดตามที่ดีแล�ว จะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด�านต�างๆ  เป�นการให�

ข�อมูลป�อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป�าหมายของโครงการต�างๆ  การระบุป�ญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง

แก�ป�ญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข�าถึงโครงการของกลุ�มเป�าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของส�วนต�างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส�วนใหญ�แล�วผู�บริหารโครงการ

มักจะไม�ให�ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว�าเป�นสิ่งที่ต�องใช�เทคนิคเชิงวิชาการค�อนข�างสูง จึง

ปล�อยให�เป�นหน�าที่ของหน�วยงานระดับสูงกว�าเป�นผู�ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค�าใช�จ�ายสูง และก�อให�เกิดความ

ย�ุงยากซับซ�อนในทางปฏิบัติ อย�างไรก็ตามในความเป�นจริงแล�วขึ้นอย�ูกับความจําเป�นและทรัพยากรที่มีอย�ูในแต�ละ

โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได�ว�าการวางระบบติดตามไม�จําเป�นที่จะต�องแบกรับภาระต�นทุนที่สูงหรือมีความซับซ�อน

แต�อย�างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน�าที่จัดทํา

รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มี

ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช�วิธีติดตามที่ก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุนสูงสุดใน

ส�วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป�นสิ่งหนึ่งทีจ่ําเป�นสาํหรบัการดําเนินการเช�นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได�จาก

การประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอย�ูกับวัตถุประสงค�ของ

การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งที่จะบ�งชี้ว�าแผนงานที่กําหนดไว�ได�มีการปฏิบัติหรือไม� อย�างไร อันเป�น



2 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ตัวชี้วัดว�าแผนหรือโครงการที่ได�ดําเนินการไปแล�วนั้นให�ผลเป�นอย�างไร นําไปสู�ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว�

หรือไม� อีกทั้งการติดตามและประเมนิผลยังเป�นการตรวจสอบดูว�ามีความสอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร (งบประมาณ) 

เพียงใด ซึ่งผลที่ได�จากการติดตามและประเมินผลถือเป�นข�อมูลย�อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุง

และการตัดสินใจต�อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการตัดสินคุณค�าและการตัดสินใจอย�างมี

หลักเกณฑ�โดยใช�ข�อมูลที่เก็บรวบรวม   

           ดังนั้นแล�วการติดตามและประเมินผลจึงเป�นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่นเพื่อให�เกิดความโปร�งใส เป�นเข็มทิศที่จะชี้ได�ว�าการพัฒนาท�องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการต�อหรือ

ยุติโครงการต�างๆ  เป�นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร�างระบอบประชาธิปไตยในท�องถิ่น  เพราะว�าการดําเนินการ

ใดๆ  ของหน�วยงานหรือองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว�แล�วและที่ได�จัดทําเป�น

งบประมาณรายจ�ายได�รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล

โดยหน�วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท�องถิ่น  ประชาชนในท�องถิ่นล�วนเป�นกระบวนการ

มีส�วนร�วมเพื่อให�เกิดความโปร�งใส  เป�นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป�าหมายขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ซึ่ง

อาจจะเป�นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด�วย แผน

ยุทธศาสตร�การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป�  

          เทศบาลตําบลกรูด  ได�ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  พ.ศ.  2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559 ข�อ 13   โดยผู�บริหารของเทศบาลตําบลกรูด ได�แต�งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  เพื่อทําหน�าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลกรูด  เพื่อให�ทุกส�วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผล  

โดยฝ�ายแผนทําหน�าที่รวบรวมและจดัทํารายงานสรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  เพื่อพิจารณาและ

เสนอความเห็นต�อผู�บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศให�ประชาชนใน

ท�องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย�างน�อยป�ละ  2 ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและธันวาคม ของทุกป�  

   

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

1.1.1  การติดตาม 

 เป�นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของแผนงานโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร�การ

พัฒนาและแผนพัฒนาสามป�ว�าได�ปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมทีก่ําหนดไว�ในแผนงานโครงการหรอืไม�ม ี การใช�

ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพหรือไม�และอยู�ในระยะเวลา งบประมาณที่ใช�ในการดําเนินการตามที่กําหนดไว�

หรือไม�  เพื่อเป�นข�อมูลย�อนกลับให�ตนเอง  ผู�บังคับบัญชา ตลอดจนผู�รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ   

เพื่อให�คําแนะนําช�วยเหลือ แก�ไขอํานวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให�การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

บรรลุเป�าหมายที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.1.2  การประเมินผล 
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 เป�นขั้นตอนการตรวจสอบความก�าวหน�าของแผนงานโครงการ  ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์

ของแผนงานโครงการว�ามีมากน�อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดขึ้น  การประเมินผลจึงเป�น

กระบวนการบ�งชี้ถึงคุณค�าของแผนงานโครงการ  ว�าได�ผลตามวัตถุประสงค�ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม�

เพียงใด 

1.2 วัตถุประสงค�ของการติดตามและประเมินผลแผน 

1.2.1  เพื่อให�การติดตามและการประเมินผลเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  เพื่อให�ทราบป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะนําไปสู�การปรับปรุงการดําเนินงานให�มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.2.3  เพื่อให�ทราบผลสมัฤทธิ์โดยรวมของแผนพฒันาเทศบาล  และนําข�อมูลที่ได�ไปเป�นข�อชี้แนะแก�ผู�บริหาร

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ต�อไป 

 

 

1.3 กรอบแนวคิดในการติดตาม 

1.3.1  ความสําคัญของการติดตาม 

การติดตามเป�นเครื่องมือที่จําเป�นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอย�ู  หากไม�

มีระบบติดตามของโครงการแล�ว  ย�อมส�งผลให�เกิดความล�าช�าในการดําเนินงาน  ค�าใช�จ�ายโครงการสูงเกิน

กว�าที่กําหนดไว�  กล�ุมเป�าหมายหลักของโครงการไม�ได�รับประโยชน�หรืได�รับน�อยกว�าที่ควรจะเป�น เกิดป�ญหา

ในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งในการปฏิบัติงานภายใน

หน�วยงานหรือระหว�างหน�วยงานกับกลุ�มเป�าหมายที่ได�รับประโยชน�จากโครงการ  ในทางตรงกันข�ามหาก

โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล�วจะก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน(Cost-effective) ดําเนินงานต�างๆ 

ยากตัวอย�างเช�นการระบุป�ญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแก�ป�ญหาการติดตามความสามารถ

ในการเข�าถึงโครงการของกล�ุมเป�าหมายการติดตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส�วนต�างๆในโครงการ

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

1.3.2 ความสําคัญของการประเมินผล 

การประเมินผลนั้น  เป�นสิ่งหนึ่งที่จาํเป�นสําหรับการดําเนินการ เช�นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได�

จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ  ซึ่งขึ้นอย�ูกับ

วัตถุประสงค�ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป�นสิ่งที่จะบ�งชี้ว�าแผนงานที่กําหนดไว�  ได�มีการ

ปฏิบัติหรือไม�  อย�างไร อันเป�นตัวชี้วัดว�าแผนหรือโครงการที่ได�ดําเนินการไปแล�วนั้น ให�ผลเป�นอย�างไร  

นําไปส�ูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว�หรือไม�  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป�นการตรวจสอบว�า

มีความสอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร(งบประมาณ)เพียงใด  ซึ่งผลที่ได�จากการติดตามและประเมินผล ถือ

เป�นข�อมูลย�อนกลับ(Feedback) ที่สามารถนําไปใช�ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต�อไป  นอกจากนี้  การ

ประเมินผลยังถือเป�นกระบวนการตัดสินคุณค�า  และการตัดสินใจอย�างมีหลักเกณฑ�โดยใช�ข�อมูลทีเก็บ

รวบรวมอย�างเป�นระบบมีความเที่ยงตรง  เชื่อถือได� 
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1.4 ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป�นที่สําคัญมาก และเป�นหัวใจของการใช�แนวทางเชิงยุทธศาสตร�เพื่อ

การบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต�อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติอย�างต�อเนื่องจะมี

ประโยชน�ต�อองค�กรและผู�บริหารดังนี้ 

1) สามารถเฝ�าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว�ในแผน 

2) สามารถหาแนวโน�มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป�าหมายที่กําหนดไว�  และให�หลักสําหรับแก�ไข

สถานการณ�ที่เกิดขึ้นระหว�างการปฏิบัติได�ตามความจําเป�น 

3) สามารถจัดทําระบบเตือนล�วงหน�า  เนื่องจากได�เห็นถึงป�ญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4) มีข�อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินว�า  จะบรรลุเป�าหมายและวัตถุประสงค�ตามแผนหรือไม�สําหรับการ

ประเมินผลทีไ่ด�จากการติดตามผลและระบปุ�ญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทําให�ทราบถึงการเปลีย่นแปลงอันเป�นผล

จากการดําเนินงาน  โดยการประเมินผลจะเป�นการเป�ดโอกาสให�ทบทวนว�า 

- การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม� 

- วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�แต�แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได�จริงหรือไม� 

- ความสามารถที่บรรลุได�ตามเป�าหมาย 

- ตัวชี้วัดที่นํามาใช�วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 

- มีเรื่องอะไรที่ประสบความสําเร็จและควรสานต�อบ�าง 

- ได�เรียนรู�ป�ญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได�ในอนาคต 

- ควรปรับวัตถุประสงค�และเป�าหมายในแผนอย�างไร 

 

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 

1.5.1  การติดตาม (Monitoring) 

เป�นการติดตามเพื่อให�ทราบความก�าวหน�าในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและตาม

แผนพัฒนาสามป� ซึ่งดูจากโครงการต�างๆ  ที่ได�รับงบประมาณและได�บรรจุไว�ในแผนดําเนินการประจําป� พ.ศ.  

2560 และในกรณีที่พบป�ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  จะได�พิจารณาแนวทางในการแก�ไขปรับปรุงให�

โครงการต�างๆให�สําเร็จละล�วงไปด�วยอย�างมีประสิทธิภาพ  วิธีการติดตามการดําเนินงาน  โดยให�ทุก

หน�วยงานในสังกัดเทศบาล ติดตามการดําเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบและจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานพร�อมทั้งจํานวนงบประมาณที่ใช�จริง  

1.5.2  การประเมินผล (Evaluation)  

เป�นการรวบรวมผลการติดตามความก�าวหน�าของตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและตาม

แผนพัฒนาสามป� ดูจากโครงการและการประเมินผลโครงการของทุกส�วนราชการ  เพื่อวิเคราะห�และ

ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใช�เป�นข�อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการนั้น  

และเป�นข�อมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณในป�ต�อไป  โดยมีการประเมินผลเป�น 2 

ประเภทได�แก� 
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ก) การประเมินผลเชิงปริมาณ  เป�นการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการ

ใช�งบประมาณในแต�ละโครงการ  โดยพิจารณาจากเป�าหมายของโครงการที่ได�กําหนด

ไว�ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป� จํานวนงบประมาณที่ได�ใช�จ�าย

จริง โดยมีเครื่องมือ 

(1)  แบบตัวบ�งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด    

ที่ มท     0810.2/ว 0600   ลงวันที่   29 มกราคม   2559 เรื่อง  แนวทางและ 

หลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น   

     (2)  แบบอื่นๆ : ตามค�ูมือกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร� 

(3)  ข�อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

  ข) การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป�นการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป�นการ 

             ประเมินผลความสําเร็จของเป�าหมายเชิงคุณภาพที่ได�กําหนดไว�ตามแผนยุทธศาสตร�การ 

    พัฒนาและแผนพัฒนาสามป� โดยเครื่องมือที่ใช�  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการ 

    วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความ 

    พึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดย 

    เครื่องมือที่ใช�ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลกรูดในแต�ละยุทธศาสตร� 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผ�ูรับบริการในงานบริการ 

ของเทศบาลตําบลกรูด (ให�หน�วยงานภายนอกดําเนินการ) 

 

1.6   ประโยชน�ของการติดตามประเมินผล 

1)  ทํารู�ว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน�อยเพียงใด 

2)  เห็นจุดสําคัญที่จะต�องปรับปรุงแก�ไขอย�างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค�ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต�องใช� ช�วงเวลาที่จะต�องกระทําให�เสร็จ  ซึ่งจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�บรรลุ

วัตถุประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3)  ทําให�ทราบว�าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ�างให�เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน�อยแค�

ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค�บางส�วน การ

เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป�นต�น 

4)  ทําให�ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช�อย�ูมีข�อบกพร�องอะไรบ�าง  ข�อบกพร�องดังกล�าวเกิดจากสาเหตุ

อะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให�เหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให�บรรลุ

วัตถุประสงค�ยิ่งขึ้น 

5)  ทําให�ทราบว�าขั้นตอนใดบ�างที่มีป�ญหาอุปสรรค  และป�ญหาอุปสรรคเหล�านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ

ทราบข�อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป�นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให�มีความ

กระจ�างชัด  เพื่อขจัดป�ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต�ละขั้นตอนให�หมดไป 

6)  ทําให�ทราบว�าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ�อน (weaknesses)  อะไรบ�าง และ

จุดอ�อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย�างไร  เมื่อได�ทําการวิเคราะห�ข�อมูลครบถ�วนแล�ว ผลการวิเคราะห�

จะนําไปส�ูการพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ทําให�ผู�ให�การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค�เพียงใด  มีป�ญหาอุปสรรคที่จะต�องปรับปรุงแก�ไขโครงการหรือไม�   (ผู�สนับสนุน

ทางการเงินมี 2 ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู�สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพื่อให�การนําโครงการไปปฏิบัติประสบ

ผลสําเร็จ  และส�วนที่สอง  คือ ผู�ให�การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู�ให�การสนับสนุน

การนําโครงการไปปฏิบัติและผู�สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต�างๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ให�เห็นว�าแนวความคิดริเริ่มใหม�ในการแก�ไขป�ญหาของท�องถิ่นประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�เพียงใด มีป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไรบ�าง และป�ญหาอุปสรรคเหล�านี้ได�ผล

เพียงใด  และหรือจะต�องปรับปรุงในส�วนใดบ�าง       

9)  การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควรจะขยายโครงการ

ให�ครอบคลุมกว�างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีป�ญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล�องกับการแก�ไขป�ญหาของสังคมควร

จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสยีให�น�อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกันการประเมินผลจะทํา

ให�ทราบว�าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขป�ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให�ดําเนินการต�อไป ส�วน

โครงการที่ไม�ประสบความสําเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

1.7 กําหนดหน�วยงานที่รับผิดชอบ 

1. นายสุพล ส�มแก�ว  ผู�ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

2. นายประยุทธ  ผ�องแก�ว ผู�ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

3. นายสมโชค  สังฆ�สําราญ สมาชิกสภาฯ  กรรมการ 

4. นายประยงค�  เพชรหนู สมาชิกสภาฯ  กรรมการ 

5. นายสหัส  จันทร�เพ็ง  สมาชิกสภาฯ  กรรมการ 

6. นายดนัย  ผ�องแผ�ว  ผู�แทนประชาชน  กรรมการ 

7. นายนิคม  จันทร�เรือง  ผู�แทนประชาชน  กรรมการ 
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8. ครูศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําตําบลกรูด   

    ผู�แทนหน�วยงาน  กรรมการ 

9. เกษตรตําบลกรูด  ผู�แทนหน�วยงาน  กรรมการ 

10. นายเชิงชาย  สมุทร�เก�า ผู�อํานวยการกองช�าง กรรมการ 

11. นางสาวอารมย� สุวรรณประเสริฐ ปลัดเทศบาล  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอต�อสภาท�องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบใน

ที่เป�ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอผลการติดตามและ

ประเมินผลดังกล�าวและต�องป�ดประกาศโดยเป�ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดย

 

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล

แผนพัฒนาท�องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ ึ่งได�จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผ�ูบริหาร

ท�องถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส�วนที ่2 
 

แผนยุทธศาสตร�  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต�องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว�า  มี

ความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร�ประเทศ  

ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น

ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและ

แหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู�บริหาร  รวมทั้งป�ญหา 

ความต�องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร�ดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

แผนยุทธศาสตร� 
 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับที่ 12   

เนื่องด�วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต�องสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได�สิ้นสุดลงและการจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห�งชาติ  ฉบับที่ 12  อยู�ระหว�างการดําเนินการและยังไม�ประกาศใช� แต�ได�กําหนดทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว�แล�ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่  12 

มีรายละเอียดดังนี้  

Ø  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล�อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ที่อาจก�อให�เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเป�ดเศรษฐกิจเสรี ความท�าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ การ

เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ�ด�านต�างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ของประเทศในป�จจุบันที่ยังคงประสบป�ญหาในหลายด�าน เช�น ป�ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน 

คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป�นต�น ทําให�การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป�นต�องยึด

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1)  การน�อมนําและประยุกต�ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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(2)  คนเป�นศูนย�กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  

(3)  การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(4)  การพัฒนาสู�ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1)  การยกระดบัศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกบัดักรายได�ปานกลางส�ูรายได�สงู 

2)  การพฒันาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรปูระบบเพือ่สร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 

3)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสงัคม 

4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป�นเมือง 

5)  การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย�างเป�นมิตรกบัสิง่แวดล�อม 

6)  การบรหิารราชการแผ�นดินที่มปีระสิทธิภาพ 

 

2.  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมของ

ประชาชน  เพื่อเป�ดโอกาสให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ�สิทธิของตนได�เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ�ง

เพิ่มประสิทธิภาพ  สร�างความโปร�งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินและการให�บริการประชาชน  

ทั้งนี้  เพื่อสร�างความเป�นธรรมในสังคมและเอื้อต�อการพัฒนาประเทศทั้งในป�จจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ

บริหารราชการแผ�นดินที่เกี่ยวข�องกับการบริหารราชการส�วนท�องถิ่น ดังนี้ 

 นโยบายที่  1  นโยบายเร�งด�วนที่จะเริ่มดําเนินการในป�แรก     

 นโยบายที่  2  นโยบายความมั่นคงแห�งรัฐ     

 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      

 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      

 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  

 นโยบายที่  7  การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี  

  

3.  ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหวัหน�าระดับปลดักระทรวง

หรือเทียบเท�า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร�วมกันวาง

ยุทธศาสตร� วิสัยทัศน� เป�าหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในป�งบ 2556 และเป�นกรอบ ในการจัดทํา

งบประมาณป�  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ�านมา ซึ่งเดิมประกอบด�วย 4 

ยุทธศาสตร� 28 ประเด็นหลัก 56แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได�มีการบูรณาการ ร�วมกับยุทธศาสตร�การเข�าสู�

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข�าสู�ประชา อาเซียน ป� 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห�องประชุม 501  ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพร�อมของหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
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ในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด�วย 8 ยุทธศาสตร� โดยหลังจากการบูรณาการเป�นยุทธศาสตร�ประเทศ 

(Country Strategy) ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร� 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป�นกรอบการ

จัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน�     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเป�นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร�    

“ต�อยอดรายได�จากฐานเดิม  สร�างรายได�จากโอกาสใหม�  สมดุล  และการพัฒนาอย�างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค�  

1)  รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม�     

2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว�าป�จจุบัน)     

3)  ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส�)     

เป�าหมายเชิงยุทธศาสตร�     

1)  การเพิ่มรายได�จากฐานเดิม    

2)  การสร�างรายได�จากโอกาสใหม�     

3)  การลดรายจ�าย     

4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข�งขัน    

ยุทธศาสตร�  ประกอบด�วย 4  ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ�นจากประเทศ

รายได�ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร�ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร�ที่  3  :  การเติบโตที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร�ที่  4  :  การสร�างความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด�วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดําเนินการ 
 

4.  ค�านิยมหลักของคนไทย   

ค�านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร�างสรรค�ประเทศไทยให�เข�มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย�  ซึ่งเป�นสถาบนัหลักของชาติในป�จจุบัน 

2)  ซื่อสัตย�  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ�ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส�วนรวม 

3)  กตัญ�ู  ต�อพ�อแม�  ผู�ปกครอง  ครูบาอาจารย� 

4)  ใฝ�หาความรู�  หมั่นศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ�อม 

5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
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6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย�  หวังดีต�อผู�อื่น  เผื่อแผ�และแบ�งป�น 

7)  เข�าใจ  เรียนรู�  การเป�นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุขที่ถกูต�อง 

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จกัการเคารพผู�ใหญ� 

9)  มีสติ  ร�ูตัว  รู�คิด  ร�ูทํา  รู�ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ�าอย�ูหัว 

10) รู�จักดํารงตนอย�ูโดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอย�ูหัว

รู�จักอดออมไว�ใช�เมื่อยามจําเป�น  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร�อม

โดยภูมิค�ุมกันที่ดี 

11) มีความเข�มแข็งทั้งร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ�ายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต�อ

บาปตามหลักของศาสนา 

12) คํานึงถึงผลประโยชน�ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน�ของตนเอง 

 

5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร�ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ�จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร�ประชารัฐขึ้นเพื่อเป�น

แนวนโยบายในการสร�างความสามัคคีรวมพลังของผ�ูคนในสังคมไทยโดยไม�แยกฝ�กแยกฝ�ายและไม�กันใครออกไปจาก

สังคมอีกทั้งยังเป�นสานึกและหน�าที่ที่คนไทยทุกคนจะต�องร�วมมือกันในการปกป�องแผ�นดินแม�จากภยันตรายทั้งปวง

และร�วมกันพัฒนาชุมชนท�องถิ่นและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร�างชาติที่ต�อง

เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให�เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร� ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ

ร�วมมือร�วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร�วมแก�ป�ญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น

เพราะว�า ประชารัฐ เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข�าย โยงใยสัมพันธ�กัน

เสริมสร�างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเป�นแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินยุคป�จจุบันที่เกิดจากการหล�อหลอม

รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู�เหล�า เห็นได�จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว�า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ

ไทยเป�นประชารัฐไผทของไทยทุกส�วนอย�ูดํารงคงไว�ได�ทั้งมวลด�วยไทยล�วนหมายรักสามัคคี...” 

5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ�  จันทร�โอชา   

       ประกอบด�วยนโยบาย  11 ด�าน  ดังนี้ 

1)  การปกป�องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย� 

2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 

3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสงัคม และการสร�างโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐ 

4)  การศึกษาและเรียนรู� การทะนบุํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

5)  การยกระดบัคุณภาพบริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7)  การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซยีน 

8)  การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน�จากวิทยาศาสตร�  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
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9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�

ประโยชน�อย�างยั่งยืน 

10)  การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการป�องกันปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3 ยุทธศาสตร�และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  

1)  การแก�ไข ป�ญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู�ผลิต ผู�ค�าผู�มี

อิทธิพล และผ�ูประพฤติมิชอบโดยบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นนําแนวนโยบายของ

รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช�ตามอํานาจหน�าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน�วยดําเนิน 

การปราบปรามและจับกุมผู�ผลิตผู�ค�า ผู�นําเข�า และส�งออกรวมทั้งผู�สมคบและสนับสนุนช�วยเหลือให�ได�ผลอย�างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว�า

ด�วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย�สถานที่  ที่จัดให�มีการเล�นบิลเลียด สนุกเกอร� รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว�า

ด�วยโรงงานและสถานประกอบการมิให�เจ�าของหรือผ�ูประกอบการปล�อยปละละเลยให�มีการซุกซ�อนหรือค�ายาเสพติด

หากพบให�ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ รับผิดชอบนําผู�เสพยาเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษา

โดยทันที และติดตามดูแลให�ความช�วยเหลือให�สามารถกลับมามีชีวิตอย�างปกติสุข 

1.4)  ดําเนินการลงโทษเจ�าหน�าที่รัฐที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับยาเสพติด (ข�าราชการองค�การ

บริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง) ทั้งนี้ 

ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ยึดหลัก ผู�เสพคือผู�ป�วยที่ต�องได�รับการบําบัดรักษาให�กลับมาเป�นคนดีของสังคม พร�อม

ทั้งมีกลไกติดตามช�วยเหลือ อย�างเป�นระบบ ดําเนินการ อย�างจริงจังในการป�องกันป�ญหาด�วยการแสวงหาความ

ร�วมมือเชิงรุกกับองค�กรภาครัฐต�างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต�นในการผลติยาเสพติด 

ที่ลักลอบเข�าสู�ประเทศภายใต�การบริหารจดัการอย�างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการป�องกันกลุ�มเสี่ยง

และประชาชนทั่วไปไม�ให�เข�าไปเกี่ยวข�องกับยาเสพติดด�วยการรวมพลังทุกภาคส�วนเป�นพลังแผ�นดินในการต�อสู�กับยา

เสพติด 

 

 

2)  มาตรการป�องกันและแก�ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร�าง จิตสานึกและค�านิยมให�กับเจ�าหน�าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏบิตัิ

หน�าที่การปลูกจิตสานึกค�านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน ร�วมรวมพลังแผ�นดินป�องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงให�ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป�องกันและ

แก�ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถิ่นดังนี้ 
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2.1)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน�าที่ของแต�ละหน�วยงานที่

เกิดหรือน�าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น�าจะเกิดการทุจริต ตําแหน�งหรือตัวเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบและ

วิธีการกระทําผิด 

2.2)  กําหนดแนวทางวิธีการแก�ไขลดโอกาสและป�องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ

เสี่ยง 

2.3)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให�เกิดผลเป�นรูปธรรมอย�างจริงจังกับการ

กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป�นที่ประจักษ�อย�ูโดยทั่วไปที่ทาให�ประชาชนมีความรู�สึกว�าเจ�าหน�าที่ไม�ดําเนินการใดๆเพราะ

รับผลประโยชน� 

2.4)  สํารวจและจัดทําข�อมูลการกระทําผิดที่ เห็นเป�นที่ประจักษ�ในพื้นที่ของแต�ละ

หน�วยงานพร�อมทั้งระบุตัวเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ 

2.5)  จัดทําข�อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได�รับงานจัดซื้อจัดจ�างย�อนหลัง  5  ป� 

2.6)  จัดทําข�อมูลเรื่องที่หน�วยงานร�องทุกข�ต�อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผ�ูกระ ทําผิด

ตามอํานาจหน�าที่ของหน�วยงานนั้นและยังอย�ูระหว�างการสอบสวนให�นาแนวทางดังกล�าวมาจัดทาํยุทธศาสตร�หรือแนว

ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเพื่อเป�นมาตรการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

๖.  ยุทธศาสตร�การพัฒนา กลุ�มจังหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย (ชุมพร  สุราษฎร�ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง)

(แผนพฒันากลุ�มจงัหวัดภาคใต�ฝ��งอ�าวไทย พ.ศ. 2557-2560 ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน� 

  “ศูนย�กลางการสร�างสรรค�เศรษฐกิจการเกษตรและการท�องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานราก

ของชุมชนที่เข�มแข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตร�  (Strategic  Issues) เป�าประสงค�  (Goals) 

1.  การบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มมลูค�าพชืเศรษฐกิจ

ยางพาราและปาล�มน้ํามัน 

1.1 ยางพาราและปาล�มน้ํามันมีศักยภาพการแข�งขันทาง

เศรษฐกจิและมูลค�าเพิ่มสูงขึ้น 

2.  การพัฒนาการท�องเที่ยวนานาชาติบนฐาน

ทรัพยากรและเอกลักษณ�ของพื้นที ่

2.1 การท�องเที่ยวได�รับการพฒันาอย�างยัง่ยืนบนฐาน

ทรัพยากรทีห่ลากหลายและเอกลักษณ�ของพื้นที่ส�ูระดับ

นานาชาติ 

3.  การพัฒนาสินค�าเกษตรให�ปลอดภัยและมี

ศักยภาพในการส�งออก 

3.1 การเป�นแหล�งผลิตอาหารปลอดภัยและมีศักยภาพ 

(ปรมิาณและคุณภาพ) ในการส�งออก 

4.  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางคมนาคมขนส�ง

และระบบโลจิสตกิส�ให�รองรบัการค�า การลงทุนการ

ท�องเที่ยว การเกษตรและการพฒันาคุณภาพชีวิต 

4.1 การคมนาคมขนส�งและระบบโลจสิติกส�ของกลุ�มจังหวัด

เพิ่มศักยภาพในการแข�งขันและพฒันาคุณภาพชีวิต 

  

 



14 
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7.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร�ธานี พ.ศ.2558-2561 

วิสัยทัศน�ของจังหวัดสุราษฎร�ธานี 

“ เมืองเกษตรคุณภาพการท�องเที่ยวยั่งยืนสังคมเป�นสขุ” 

ประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issues) ประกอบด�วย 

1. ยุทธศาสตร�ที ่1 การเพิ่มศักยภาพการแข�งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ยุทธศาสตร�ที ่2 การส�งเสริมการท�องเที่ยวที่ยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร�ที ่3 การเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมและศูนย�โลจสิติกส� (Logistics) ภาคใต�ตอนบน 

4. ยุทธศาสตร�ที ่4 การพฒันาสงัคมปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแข�งขัน 

5. ยุทธศาสตร�ที ่5 การสร�างฐานทรพัยากรธรรมชาติทีม่ั่นคงและมีสภาพแวดล�อมที่เหมาะสม 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร�เป�าประสงค�ตัวชี้ว ัดกลยุทธ� 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้ว ัด กลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1:  

การเพิ่มศักยภาพการ

แข�งขันภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

1.1 มูลค�าทางเศรษฐกิจของ

ยางพาราและปาล�มน�ามัน

เพิ่มสูงขึ้น 

1) ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิต

ยางพารา 

2) ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค�าการแปรรูป

ยางพารา 

3) ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิต

ปาล�มนํ้ามัน 

4) อัตราการสกัดน�ามันปาล�ม(Palm oil 

yield) (ร�อยละ)  

1.1.1 พัฒนาภาคการผลิต

และอุตสาหกรรม 

ยางพาราและปาล�ม 

น�ามันแบบครบวงจร 

(การผลิตการแปรรูป 

การตลาด) เพื่อเพิ่ม 

มูลค�าและศักยภาพ 

ในการแข�งขัน 

1.2 สินค�าเกษตรมีคุณภาพ

ปลอดภัยระดับมาตรฐาน 

1) ร�อยละของฟาร�มที่ได�รับการรับรอง

มาตรฐานด�านพืชเทียบกับฟาร�มที่ยื่นขอ 

2) ร�อยละของฟาร�มที่ได�รับ 

การรับรองมาตรฐาน 

(ประมง) เทียบกับฟาร�มที่ยื่นขอ 

3) ร�อยละของผลิตภัณฑ�อาหารและ

ผลิตภัณฑ�ชุมชนได�รับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ�ชุมชน (มผช.) 

1.2.1 ส�งเสริมและพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานสินค�า

เกษตร (พืช, ประมง) 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2:  

การส�งเสริมการท�องเที่ยวที่

ยั่งยืน 

2.1. จังหวัดมีการจัดการ

ศักยภาพทางการท�องเที่ยวที่

ยั่งยืน 

สอดคล�องกระแสโลก 

1) ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได�จากการ

ท�องเที่ยว 

2.1.1 พัฒนาแหล�ง

ท�องเที่ยวและกิจกรรมการ 

ท�องเที่ยวอันเป�น 

เอกลักษณ�จังหวัดให� 

ตอบรับกระแสการ 

ท�องเที่ยวโลก 

2.1.2 บริหารจัดการแหล�ง

ท�องเที่ยวหลักให�

นักท�องเที่ยวมีความพึง
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พอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้ว ัด กลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3:  

การเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคม

และศนูย�โลจิสติกส� (Logistics) 

ภาคใต�ตอนบน 

3.1. ระบบโครงสร�างพื้นฐาน

ด�านคมนาคมขนส�งและ 

โลจิสติกส�ของจังหวัดมี

ศักยภาพในการแข�งขัน

ระดับประเทศ 

1) ผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด (GPP) 

สาขาการขนส�งสถานที่เก็บสินค�า

และการคมนาคม (ล�านบาท) ที่

เพิ่มขึ้น 

3.1.1 พัฒนาโครงข�าย

คมนาคมขนส�งและ 

ศูนย�โลจิสติกส� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4:  

การพัฒนาสังคมปลอดภัย

คุณภาพชีว ิตที่ดแีละมีศกัยภาพ

ในการแข�งขัน 

4.1. ชุมชนและแหล�ง

ท�องเที่ยวหลักมีความ

ปลอดภัยและสงบสุข 

 

 

4.2. เยาวชนได�รับการพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

1) สัดส�วนคดียาเสพย�ติด 

2) สัดส�วนคดีเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

 

 

1) จานวนป�การศึกษาเฉลี่ย 

(15 ป�)  

2) ค�าเฉลี่ย O-net ม.3  

(เพิ่มขึ้นร�อยละ 3 ต�อป�)  

4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษาความปลอดภัยพื้นที่

ท�องเที่ยวนานาชาติ 

และชุมชน 

 

4.2.1 พัฒนาเครือข�ายการ

เรียนรู�ของเยาวชน 

เพื่อการแข�งขัน 

 4.3. ประชาชนมีสุขภาวะ 

 

1) สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพ

มาตรฐานที่กําหนด (HA) (ร�อยละ 

100)  

2) ร�อยละของประชาชนอายุ 

15 ป�ขึ้นไปที่ได�คัดกรอง 

เบาหวาน (ร�อยละ 90)  

3) ร�อยละของประชาชนอายุ 15 ป�

ขึ้นไปที่ได�รับการ 

คัดกรองความดันโลหิตสูง 

(ร�อยละ 90)  

4) ร�อยละของผู�ป�วยความดันโลหิต

สูงที่ควบคุมระดับ 

ความดันได�ดี (ร�อยละ 80)  

5) อัตราทารกตาย/เกิดมีชีพ 

4.3.1 เพิ่มระสิทธิภาพ 

เครือข�ายระบบบริการ

สาธารณสุข 
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พันคน (6.2 )  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5:  

การสร�างฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่มั่นคงและมีสภาพแวดล�อมที่

เหมาะสม 

5.1. ชุมชนและเมืองท�องเที่ยว

หลัก 

มีสภาพแวดล�อมที่ดี 

 

 

 

 

 

5.2. พื้นที่ป�ายังคงความอุดม

สมบูรณ�และมีพื้นที่สีเขียว

เพิ่มขึ้น (ป�าบกป�าชายเลน)  

 

5.3 ชุมชนเสี่ยงภัยมีความ

พร�อมในการ 

1) อัตราการนาขยะมูลฝอยมาใช�

ประโยชน�เพิ่มขึ้น 

(ร�อยละ 3 ต�อป�)  

2) คุณภาพน�า (ผิวดิน /ทะเลและ

ชายฝ��ง) มีคุณภาพอย�ูในเกณฑ�ระดับ

พอใช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ

สถานีที่มีการตรวจวัด 

1) ร�อยละของพื้นที่สีเขียว 

ที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ป�าของ 

จังหวัด (ร�อยละ 0.05 ต�อป�)  

 

 

1) ร�อยละของชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยที่

ได�รับการเตรียม 

5.1.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วม

ในการจัดการ 

สิ่งแวดล�อมจากแหล�งกําเนิด

มลพิษ 

(ขยะ/น้ําเสีย)  

 

 

 

5.2.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วม 

ในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ให�มีประสิทธิภาพ 

5.3.1 ลดความเสี่ยงและเพิ่ม

ขีด 

  

ประเด็นยุทธศาสตร� เป�าประสงค� ตัวชี้ว ัด กลยุทธ� 

 จัดการภัยพิบัติและสาธารณะ

ภัย 

ความพร�อมในการรับมอืภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ/เพิ่มขึ้นร�อยละ 10 

ต�อป�(ฐาน 127 หม�ูบ�าน) 

ความสามารถของชุมชนใน

การจัดการภัยพิบัติและ 

สาธารณภัย 

 

8.  กรอบยุทธศาสตร�องค�กรปกครองท�องถิ่นจังหวัดสุราษฎร�ธานี พ.ศ.  2558-2562 

 

วิสัยทัศน�  

 “บริหารตามหลักธรรมาภิบาล  โครงสร�างพื้นฐานดี  ประเพณี  

วัฒนธรรมเด�นเน�นคณุภาพชีวิต  รักษ�สิง่แวดล�อม” 

พันธกิจ  

1. บริหารจัดการองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน วางผังเมืองสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐาน 

3. ส�งเสริม  อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาท�องถิ่น และทํานุบํารุง

ศาสนา 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต 

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

6. ส�งเสริมการท�องเที่ยวให�ได�มาตรฐาน 

7. ส�งเสริม พัฒนา สร�างความเข�มแข็งด�านเศรษฐกิจ 
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8. พัฒนาบริการสาธารณะสู�ประชาคมอาเชียน 

เป�าประสงค� 

1. ส�งเสริมการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาเส�นทางคมนาคมขนส�งให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

3. พัฒนาเส�นทางสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ไฟฟ�าแสงสว�าง และบริหารจัดการน้ํา 

4. พัฒนาด�านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

5. พัฒนาด�านการส�งเสริมอาชีพ  การลงทุนและพาณิชยกรรม 

6. ส�งเสริมด�านสวัสดิการสังคม  สังคมสงเคราะห�และสาธารณสุข 

7. ส�งเสริมการจัดการศึกษา 

8. ส�งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 

9. ส�งเสริมด�านการกีฬาและนันทนาการ 

10. อนุรักษ�  ส�งเสริม ฟ��นฟู สร�างเครือข�ายและเฝ�าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

11. พัฒนาบุคลากร  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  เพื่อเข�าสู�ประชาคมอาเชี่ยน 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร�ที่  1   การพัฒนาการบริการจัดการบ�านเมืองที่ดี 

 ยุทธศาสตร�ที่  2  การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร�ที่  3 การส�งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิป�ญญาท�องถิ่น 

 ยุทธศาสตร�ที่  4  การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร�ที่  5  การพัฒนาการท�องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร�ที่  6 การพัฒนาบริการสาธารณะเข�าสู�ประชาคมอาเชี่ยน 

 

9. ยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอกาญจนดิษฐ� 

วิสัยทัศน� 

“กาญจนดิษฐ�  เป�นเมืองครัวอาหารทะเลไทยเกษตรกรรมหลากหลาย 

ครบวงจร ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมเมืองน�าอย�ู” 

พันธกิจ  

1. ครัวทะเลไทย 

2. เมืองเกษตรกรรมครบวงจร 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 

 

10.  นโยบายการพัฒนาของผ�ูบริหารท�องถิ่น 

1.  นโยบายการพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 มีแนวนโยบายการจัดการศกึษาเด็กก�อนวัยเรียน  พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
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สนับสนุนให�ประชาชนมีความรู�  ความเข�าใจในวัฒนธรรมจารีตประเพณีและสร�างเสรมิจิตสํานักให�มีความรบัผิดชอบ

ต�อสังคมพร�อมการอนุรักษ�เอกลักษณ�ที่ดีงามของท�องถิ่น  ส�งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาส�งเสรมิสนบัสนุนและ

พัฒนาความสามารถด�านกีฬาแก�เยาวชนและชุมชนอย�างทั่วถึงและมรีะบบ  ดูแลกิจกรรมด�านนันทนาการ  ดนตรี

พื้นบ�าน  โดยให�ทุกภาคส�วนเข�ามามสี�วนร�วมทัง้เด็ก  สตรี  เยาวชน  และผ�ูสงูอายุ  ผู�ด�อยโอกาส  เน�นกระบวนการมี

ส�วนร�วม  การเรียนรู�ร�วมกัน  โดยมีแนวทางการพฒันาคือ 

1.1จัดศูนย�พัฒนาเดก็เล็กให�เป�นสัดส�วน  มีระบบและมีมาตรฐานเป�นที่ยอมรบัของชุมชนส�งเสริมและ

สนับสนุนคุณภาพทางการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.  2542  ของโรงเรียนในพื้นทีเ่ทศบาลตําบลกรูด  

พร�อมส�งเสริมนกัเรียนที่มีความเป�นเลิศในด�านการเรียน 

1.2 ทุกชุมชน  หมู�บ�าน  มีศูนย�ข�อมลูข�าวสารที่ประชาชนสามารถเรียนรู�ได�ตลอดเวลา  พร�อมส�งเสรมิ

สนับสนุนและบูรณาการวัฒนธรรมแบบไทยๆ  ให�ความสาํคัญแก�สถาบันทางศาสนาทกุศาสนา  สืบทอดภูมิป�ญญา

ท�องถิ่นอย�างมีระบบ  อนุรกัษ�ประเพณีท�องถิ่นที่มมีาแต�โบราณที่ดีงาม 

1.3 ส�งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการต�างๆ  จัดตั้งศูนย�เยาวชนเทศบาลตําบล 

กรูดและเสริมสร�างประสบการณ�ในการดําเนินงานต�างๆ  การจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ  จัดหารและบํารุง

อุปกรณ�กีฬา  สถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ 

1.4 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมในกีฬาประเภทต�างๆเพื่อให�ประชาชน เยาวชน  ผู�สูงอายุ  สตรี   

ผู�ด�อยโอกาส  ได�ทํากิจกรรมร�วมกัน 

2.นโยบายการพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

 มีแนวนโยบายมุ�งเน�นทีจ่ะพฒันาโครงสร�างพื้นฐานอย�างมรีะบบเร�งรัดพฒันาด�าน 

สาธารณูปโภคสาธารณปูการและมกีารบรหิารสาธารณะในทุกด�านให�มีคุณภาพที่มมีาตรฐาน  สนองตอบต�อการพฒันา

ศักยภาพและสภาพแวดล�อมทางกายภาพของเมือง  อันจะเป�นส�วนสําคัญในการเพิ่มความสะดวกในการดํารงชีวิต  

การคมนาคมสัญจร  และการประกอบอาชีพของประชาชนโดยมีแนวทางในการพฒันาคือ 

2.1 การพัฒนาระบบผงัเมอืงเพื่อรองรับความเจรญิในโอกาสต�อไป  การควบคุมอาคาร   

ระบบการจราจร ถนนสายหลัก สายรอง  สะพาน ท�อระบายน้ํา  การบํารงุรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณปูการ  

สิ่งก�อสร�างอื่นๆ  พร�อมการปรับภูมทิัศน�ของเทศบาล  หมู�บ�าน  ชุมชน  วัด  มัสยิด  และที่สาธารณะ 

2.2 พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐาน  ของทุกหมู�บ�าน  สร�างเครือข�ายเชื่อมโยงกบัทุก 

ตําบล 

2.3 ดูแลและอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนในระบบไฟฟ�าประปา  ถนน  ให�ประชาชนได�รับการบริการ 

อย�างทั่วถึงมากที่สุดตามความจําเป�นและถูกหลกัของ พรบ.เทศบาลนโยบายด�านสาธารณสุข  

    3.ด�านคุณภาพชีวิต  ด�านสังคมและชุมชน 

มีนโยบายวางแผนมุ�งเน�นแนวทางในการส�งเสริม  ป�องกัน  รักษาและฟ��นฟู  พร�อมทัง้การยกระดับคุณภาพ

ของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบรูณ�  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  ปลอดภัยจาก

โรค  ดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนทั้งด�านขยะและมลพษิ  ส�งเสริมการสนบัสนุนความเข�มแข็งของชุมชน  หมู�บ�าน  

เน�นการมีส�วนร�วม  โดยมีแนวทางในการพฒันา  คือ 
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 3.1 ส�งเสรมิสนบัสนุนให�ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง  โดยเน�นการมีส�วนร�วมเป�นรปูแบบเครือข�ายมีการ

ออกคลินิกเคลื่อนที่  ตรวจรักษาสุขภาพในกรณีเกิดโรคร�ายแรงเร�งด�วน 

3.2 จัดฝ�กอบรมสร�างแกนนําประจําครัวเรือนที่รบัผิดชอบเพือ่การแก�ป�ญหาสุขภาพแก�ประชาชนเป�นการ 

เบื้องต�น  พร�อมการสนบัสนุนวัสดุ  อุปกรณ�  ครุภัณฑ�ที่จําเป�นแก�แกนนําหรือชุมชน หม�ูบ�าน 

3.3 จัดสร�างสถานที่ออกกําลงักายประจําชุมชนพร�อมวสัดุอุปกรณ�  ที่ใช�ในการออกกําลังกายเพือ่ประชาชนมี 

สุขภาพอนามัยที่ดีและได�ใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� 

3.4 จัดตั้งศูนย�กู�ชีพ  ก�ูภัย  อปพร. อส.ตชต.  พร�อมกับการจัดตัง้ป�อมยามสายตรวจประจําหมู�บ�านและจัด 

ฝ�กอบรมให�ความรู�ในการปฏิบัตงิานช�วยเหลือประชาชนเป�นการเบื้องต�น  พร�อมกบัการสนบัสนุนวัสดุอุปกรณ�จําเป�น

เบื้องต�น 

3.5 จัดตั้งศูนย�ประสานงานระดบัชุมชน  หม�ูบ�าน  เทศบาลในการรบัฟ�งป�ญหาและข�อเสนอแนะจาก 

ประชาชน  เพื่อเป�นการสร�างกระบวนการเรียนรู�นําไปสู�การจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 

3.6 จัดตั้งกลุ�มผู�สงูอายุ  ผู�พิการ  ผู�ติดเชื้อเอดส�  ผู�ด�อยโอกาส  เพื่อการทํากิจกรรมร�วมกันพร�อมกบัการ 

สนับสนุนบุคลากร  งบประมาณและอื่นๆตามความจําเป�น 

4. นโยบายด�านเศรษฐกิจ  กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว 

มีแนวนโยบายที่จะส�งเสรมิในการพฒันาเศรษฐกิจพื้นฐานของครัวเรือนและชุมชน  เพื่อสร�างความมั่นคงใน

ด�านการประกอบอาชีพและยกระดบัรายได�ให�แก�ประชาชนในชุมชนอย�างยั่งยืน  โดยยึดหลักในแบบเศรษฐกจิพอเพียง  

พัฒนาเพิม่ศักยภาพของเกษตรทัง้ในด�านการผลิตให�มีคุณภาพที่มาตรฐาน ปรับปรงุศักยภาพการจัดเกบ็รายได�  โดยมี

แนวทางในการพฒันาคือ 

4.1สนับสนุนการจัดตั้งกลุ�มอาชีพทุกกลุ�มที่มีในเขตเทศบาลตําบลกรูด  พร�อมกบัส�งเสรมิสนบัสนุนให�มีการ

ฝ�กอบรม  กระบวนการเรียนรู�เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนําไปสู�การปฏิบัติจริง 

4.2 พัฒนาส�งเสรมิสินค�าเกษตรชุมชนให�เป�นรูปแบบเศรษฐกิจชมุชนพอเพียงแบบยัง่ยืน  โดยใช�แนวทางตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิแบบพอเพียง 

4.3 จัดตั้งกลุ�มตลาดกลางเพือ่ประกันราคาสินค�าทางด�านการเกษตร  พร�อมส�งเสรมิสนบัสนุนกลุ�มให�มีความ 

เข�มแข็งเพิม่ศักยภาพในการผลิตให�ได�มาตรฐาน  เพื่อเป�นการสร�างงาน  รายได�ให�กบัชุมชน 

4.4 ปรับปรงุ  ฟ��นฟูสถานทีส่าธารณะทีส่ามารถพัฒนาเป�นแหล�งท�องเที่ยวเชิงอนรุักษ�  พร�อมกับการเพิม่การ 

ประชาสมัพันธ�ให�เป�นที่ดงึดูดใจแก�นักท�องเที่ยวและผู�สนใจ 

4.5 จัดทําโครงการสร�างแรงจงูใจในการชําระภาษี  พร�อมกบัการออกบริการเคลื่อนที่แก�ประชาชนผู�เสียภาษี 

ในหมู�บ�านและชุมชน  พร�อมกบัการให�คําปรึกษาภาษีอื่นๆทีเ่กี่ยวข�อง 

 

 

 

       5.นโยบายด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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มีแนวนโยบายมุ�งเน�นให�ประชาชนมสี�วนร�วมกบัชุมชน  ในการบํารงุรกัษา  ดูแลบรหิารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนพัฒนาเทศบาล

ให�เป�นเทศบาลที่น�าอย�ู  น�าอาศัย  โดยมีแนวทางในการพฒันา  คือ 

5.1 จัดตั้งหน�วยงานที่รบัผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล�อมของเทศบาล  พร�อมกับการ 

ให�ความรู�แก�ประชาชน เยาวชน  นักเรียน  และการสร�างจติสํานึกและตระหนักในการรักษา  ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 

5.2 เสริมสร�างกระบวนการมีส�วนในการใช�  การดูแลและการรกัษาทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีคุณค�าพร�อม 

กับการป�องกัน  การบําบัดและฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  5.3  ให�ความรู�แก�ประชาชน  เยาวชน   นักเรียน  พร�อมกบัการสร�างจิตสํานึกและตระหนึกในการกําจัดขยะ

และสิง่ปฏิกลู  โดยสามารถคัดแยกแล�วนํากลบัมาใช�ใหม�  พร�อมรณรงค�เรื่องการใช�สารเคมี  สารพิษ  วัตถุอันตรายที่มี

ผลต�อสิ่งแวดล�อมและมนุษย� 

5.4 ปรับปรงุแหล�งน้ํา  ขุดลอกแหล�งน้ําเพือ่การอปุโภค-บริโภค  และเพื่อการเกษตร  เพื่อป�องกันน้ําท�วม  

ปรับปรงุทีส่าธารณะทีเ่ป�นแหล�งอนุรกัษ�เชิงนิเวศน�แบบยั่งยนื 

     6. นโยบายด�านการเมืองและบริหาร 

มีแนวนโยบายมุ�งเน�นทีจ่ะพฒันาตามระบบรัฐธรรมนญูแห�งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ตามมาตร  87

บัญญัติให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพฒันาท�องถิ่น  ที่มีอยู�ร�วมกันทัง้ในระดบัหมู�บ�าน  

ชุมชน  อําเภอ  จังหวัด  และระดับประเทศในทกุๆด�านตลอดจนมุ�งเน�นให�องค�กรได�ใช�หลกัการบรหิารราชการตาม

หลักธรรมาภบิาลในการบริการประชาชน  เพื่อให�ประชาชนได�รับประโยชน�สงูสุด  โดยมีแนวนโยบายในการพฒันา  

คือ 

6.1 ส�งเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยใช�หลักปกครองธรรมาภิบาลในการปกครอง 

โดยมุ�งเน�นให�ประชาชนเข�ามามสี�วนร�วมในกจิกรรมต�างๆของเทศบาล  ยึดหลักสจุริต  โปร�งใส  และสามารถ

ตรวจสอบได� 

      6.2 ใช�หลักการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี 6 ประการคือ 

6.2.1  หลักการมีส�วนร�วมทุกฝ�าย 

6.2.2 หลักการโปร�งใสตรวจสอบได� 

6.2.3 หลักการมีคุณภาพ 

6.2.4 หลักการมีคุณธรรม 

6.2.5 หลักการมีความรบัผิดชอบ 

6.2.6 หลักมีคุณธรรม 

       6.3 พัฒนาและปรบัปรุงการให�บริการแก�ประชาชนผู�มาติดต�อราชการแบบเบ็ดเสรจ็  สะดวก  รวดเร็ว  ลด

ขั้นตอนการทํางานและการบริหาร ให�บริการเท�าเทียมกัน ไม�เลอืกปฏบิัติ 

       6.4 จัดฝ�กอบรมเพิม่ความรู�ความสามารถแก�บุคลากรผู�ปฏิบัตงิาน ผู�นํา  ผ�ูบรหิารเทศบาล  สมาชิกสภาและสร�าง

ขวัญกําลังใจ  ความสามัคคี  ให�เกิดข้ึนภายในองค�กร  สร�างจิตสํานึกที่ดีต�อการปฏิบัตหิน�าที่การงาน 
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       6.5  ส�งเสริมสนับสนุนให�เกิดเวทีประชาคมในทุกระดบั  ทุกชุมชน  ทุกหมู�บ�าน  พร�อมการเผยแพร�ข�าวสารของ

เทศบาล และการพัฒนาระบบข�อมลูข�าวสารให�มีความทันสมัย  รวดเร็ว 

       6.6 ปรับปรงุและพัฒนารายได�ของเทศบาล  โดยการนําระบบแผนที่ภาษีและทรพัย�สิน  มาพัฒนาจัดเก็บรายได�

ต�างๆที่อย�ูในอํานาจหน�าที่   และปรบัปรุงแหล�งรายได�  ระบบการจัดเกบ็ภาษี  เงินรายได�อื่นๆ 
 
 

วิสัยทัศน� (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ�งหมายการพัฒนา 

ของเทศบาลตําบลกรูด 

 

วิสัยทัศน�(Vision) 

วิสัยทัศน�การพฒันาเทศบาลตําบลกรูด  

“ประชาชนเป�นศูนย�กลาง  โครงสร�างพื้นฐานพร�อม  สิ่งแวดล�อมน�าอย�ู   

ชุมชนแห�งการเรียนรู�  มุ�งส�ูการพฒันาเทศบาลกรูดอย�างยัง่ยืน ” 

 

พันธกิจของการพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด (Mission) 

 1.   พัฒนาการจัดการศึกษา ส�งเสริมอนรุักษ�ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิป�ญญาท�องถิ่นการกีฬาให�

ชุมชนเข�มแข็ง   

 2.   พัฒนาระบบโครงสร�างพื้นฐานผังเมือง สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให�ได�มาตรฐานครอบคลุมพื้นที ่

 3.พัฒนาและส�งเสรมิด�านสาธารณสุข  ด�านคุณภาพชีวิต ด�านสังคมและชุมชนเพื่อให�ชุมชนเข�มแข็งสามารถ

พึ่งตนเองได� ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

 4.   พัฒนาและส�งเสริมด�านเศรษฐกจิกล�ุมอาชีพ ส�งเสริมให�ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจ 

ที่มั่นคงอย�างยัง่ยืน ภายใต�หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  และเสรมิสร�างศักยภาพพฒันาการ ท�องเที่ยว 

5.   พัฒนาการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมโดยการมสี�วนร�วมของทุกภาคส�วน 

6.   พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบรหิารตําบลแบบบรูณาการ  

เป�าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด (Goals) 

 จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท�องถิ่นของเทศบาลตําบลกรูด ทีจ่ะดําเนินการในแผนยทุธศาสตร�การพฒันานี้ได�

กําหนดให�สอดคล�องกบัพันธกิจ  หรือภารกจิหลัก  จํานวน 17 จุดม�ุงหมาย ดังนี ้

1) จัดศูนย�พัฒนาเดก็เล็กให�เป�นสัดส�วน สนบัสนุนการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.  2542   

พร�อมส�งเสริมนกัเรียนที่มีความเป�นเลิศทางการเรียน 

2) ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิป�ญญาท�องถิ่นดํารงอยู�สบืทอดต�อไป 

3) ส�งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ โดยการมสี�วนร�วมของประชาชนทุกเภททกุวัย 

4) การคมนาคมขนส�ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง และครอบคลมุ

ทุกพื้นที่และได�มาตรฐาน 

5) ประชาชนมีงานทํา  มีอาชีพ มีรายได�เพียงพอต�อการดํารงชพี 
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6) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เกิดความสงบเรียบร�อยภายในชุมชน 

7) กล�ุม องค�กร ต�างๆ มีความเข�มแข็งช�วยเหลือตนเองได� 

8) เด็ก เยาวชน ห�างไกลยาเสพติด 

9) ประชาชนมีความเป�นอย�ูที่ดีและดํารงชีวิตตามหลักปรญัชาเศรษฐกิจพอเพียง 

10) ชุมชนเข�มแข็ง ประชาชนได�รับสวัสดิการสงัคม ได�รับบริการสาธารณสุขทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ�วนหน�า 

11) มีแหล�งท�องเที่ยวที่สวยงามและดงึดูดใจนักท�องเที่ยว 

12) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการดูแลรักษาอย�างยั่งยืน 

13) ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 

14) ประชาชนและหน�วยงานต�างๆมีความเข�าใจอันดีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและเกิดการมีส�วนร�วมใน

การบริหารและพัฒนาท�องถิ่นจากทุกภาคส�วน 

15) การบริหารด�านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได�ของเทศบาลมปีระสทิธิภาพ 

16) ประชาชนได�รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ 

17) บุคลากรเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลัก 

-ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด  มีดังนี้ 

   ยุทธศาสตร�ที่   1   การพัฒนาด�านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ยุทธศาสตร�ที่   2  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

   ยุทธศาสตร�ที่  3  การพัฒนาด�านสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

   ยุทธศาสตร�ที่   4  การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ  กล�ุมอาชีพ  และการท�องเที่ยว 

   ยุทธศาสตร�ที่   5  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   ยุทธศาสตร�ที่   6  การพัฒนาด�านการเมืองการบรหิาร 
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ส�วนที ่3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance  Indicators) 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลกรูด  ได�กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ�  สิ่งที่ใช�เป�นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช�ในการ

รวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาที่ได�กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาท�องถิ่น  ข�อมูลดังกล�าวเป�นได�ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณ  

และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน�ที่ได�รับจากแผนพัฒนา  เป�น

แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล�องของ

ยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห�ทาง

สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต�างๆ ที่สอดคล�องกับบริบทของท�องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช�ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  

(ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559   ถึง มีนาคม 2560)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช�แบบการติดตาม

และประเมิลผลแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   

 

1.  ลักษณะของแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

 เป��นเครื่องมือที่ใช��วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด�านต�างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ

วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข�อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท�อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 

เป�นเครื่องมือที่ใช�ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ�/แผนงาน  ซึ่งตัวบ�งชี้

การปฏิบัติงานจะเป�นการรวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับป�จจัยน้ําเข�า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  

และผลกระทบ (impact)  อันจะช�วยในการวิเคราะห�การดําเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช�เป�นข�อมูลในการปรับปรุง
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การทํางานต�อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ�งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (key 

stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ�งชี้ เพราะจะเป�นการสร�างความเข�าใจร�วมกัน  ตลอดจนการใช�ตัวบ�งชี้เหล�านั้นใน

การดําเนินการช�วยในการตัดสินใจได�ต�อไป การใช�ตัวบ�งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเป�าหมายในการปฏิบัติ

และแนวทางการประเมินความสําเร็จตามตัวบ�งชี้ที่กําหนดไว�ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล�วงหน�า 

(eariy warning system)  เพื่อให�ทราบข�อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว�าเป�นไปตามแนวทางที่ได�วางไว�

หรือไม�  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให�ทราบรายละเอียดของข�อมูลที่จําเป�น    

 

2.  ความสําคัญของการใช�แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

2.1 ทําให�ทราบได�ว�าสิ่งที่ได�ดําเนินการไปนั้นมีความก�าวหน�ามากน�อยเพียงใด สําเร็จหรือไม�สําเร็จเพราะเหตุ

ใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม�  

2.2  สามารถคาดการณ�ล�วงหน�าได�ว�าอะไรจะเกิดข้ึน  ต�อไปในอนาคตผู�ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล�านั้นจะหา

วิธีการแก�ไขป�ญหาที่จะเกิดข้ึนได�ทันต�อ เหตุการณ� หรือแม�ว�าเหตุการณ�จะสิ้นสดุแล�วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได�

จะเป�นประโยชน�ในการวางแผนการ   ปฏิบัติงานในอนาคต   เพื่อให�การปฏิบัติงานต�อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงค�อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพื่อนําไปส�ูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่ดีขึ้น 

2.4  เป�นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช�เป�นเกณฑ�พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus)    แก�ข�าราชการและลูกจ�างของส�วนราชการต�างๆ        โดยคาดหวังว�าจะเป�นเครื่องมอืกระต�ุนให�

ข�าราชการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป�นธรรม  

 

3.  วัตถุประสงค�ในการใช�แบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

3.1  เพื่อให�ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพฒันา 

3.2  เพื่อให�ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

3.3  เพื่อให�ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

 

4.  ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  
4.1  กําหนดตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน 

การกําหนดตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

   (1)  แผนยุทธศาสตร�การพฒันา (พ.ศ. 2559-2563) ดังนี้  
                 ตัวบ�งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยทุธศาสตร� (5  คะแนน) 

ตัวบ�งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร� (5  คะแนน)     
   (2)  แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)   

ตัวบ�งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามป� (5  คะแนน) 

ตัวบ�งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป� (5  คะแนน)    
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(3)  การนําแผนไปปฏิบัต ิ

ตัวบ�งชี้ที่  5  :  การดําเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตัวบ�งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ  
(5  คะแนน) 

4.2  กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ�งชี้ 
กําหนดเกณฑ�การประเมินตัวบ�งชี ้ คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  25   ข้ึนไป  =  พอใช� 

ต่ํากว�า   24     =   ต�องปรับปรุง 
4.3  ดําเนินการประเมินตามตัวบ�งชี้ 

ตัวบ�งชี้ที่  1   :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 

เกณฑ�ตัวชี้ว ัด   :   มีการดาํเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
Ø  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)    ได�  5  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการ 8-9  ขั้นตอน     ได�  4  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการ 6-7  ขั้นตอน   ได�  3  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการไม�ถึง 6  ขั้นตอน   ไม�ได�คะแนน 
 

 

 

 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ�งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได�    4  . 

ลําดับที่ การดําเนินการ 
มีการดําเนินการ 

(ใส�เครื่องหมาย ü)  

1 คณะกรรมการพฒันาท�องถิ่นจัดประชุมประชาคมท�องถิ่น  ส�วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข�อง เพื่อแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถิ่น  รับทราบป�ญหา  

ความต�องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นทีเ่กี่ยวข�องตลอดจนความ

ช�วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏบิัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ

นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  โดยให�นําข�อมูล

ü 
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พื้นฐานในการพฒันามาจากหน�วยงานต�างๆ และข�อมลูในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  

2 คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพฒันา   ü 

3 คณะกรรมการได�นําข�อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน�วยงานต�างๆ และ

ข�อมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนยทุธศาสตร�การพัฒนา 

ü 

4 มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร� - 

5 มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมท�องถิ่น ü 

6 มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร� ü 

7 มีการจัดลําดบัความสําคัญของโครงการ ü 

8 มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดทําร�างแผนยทุธศาสตร� ü 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร�างแผนยุทธศาสตร� ü 

10 ผู�บริหารประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาได�ทันภายในเดือนมถิุนายน 

พ.ศ. 2558   

ü 

มีการดําเนินการ        9     ขั้นตอน   

 

ตัวบ�งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร� 
เกณฑ�ตัวชี้ว ัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  100   คะแนน     ได�  5  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  90-99 คะแนน   ได�  4  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  80-89 คะแนน   ได�  3  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว�า  80   คะแนน  ไม�ได�คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร� 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนที่ได�   4    . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได� 

แผนยุทธศาสตร�การพฒันา 

(พ.ศ. 2559– 2563) 

การประเมินคุณภาพ 

ของแผน 

90 4 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563)  

ของเทศบาลตําบลกรูด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 

1.  ข�อมูลสภาพทั่วไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 10 10 
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2.  การว ิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 25 23 

3.  ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย 65 57 

    3.1   วิสัยทัศน� (5) (4) 

    3.2   พันธกิจ (5) (4) 

    3.3   ประเด็นยุทธศาสตร� (10) (8) 

    3.4   เป�าประสงค�ของแต�ละยุทธศาสตร� (5) (4) 

    3.5   ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) (14) 

    3.6  กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (10) (9) 

    3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) (14) 

รวม 100 90 

 

ตัวบ�งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  

เกณฑ�ตัวชี้ว ัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)    ได�  5  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการ 8-9  ขั้นตอน     ได�  4  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการ 6-7 ข้ันตอน    ได�  3  คะแนน 

Ø  มีการดําเนินการไม�ถึง 6  ขั้นตอน   ไม�ได�คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ที่  3 : ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนที่ได�    5   . 

ลําดับที ่ การดําเนินการ มีการดําเนินการ 

(ใส�เครื่องหมาย ü) 

1 กําหนดสดัส�วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด�วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที ่29 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและ

หลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น   

ü 

2 มีผ�ูเข�าร�วมประชุมประชาคมท�องถิ่นมากกว�าร�อยละ 60 ของสัดส�วน ü 

3 มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร�และแนวทางการพฒันาของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจงัหวดัรวมทัง้วิสัยทศัน�  พันธกิจ  จดุมุ�งหมาย 
ü 

4 มีการทบทวนแผนพฒันา ü 

5 มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท�องถิ่น ü 

6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ü 

7 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ü 

8 มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร�างแผนพัฒนา ü 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร�างแผนพัฒนา ü 

10 ผู�บริหารประกาศใช�แผนพฒันาได�ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ü 

มีการดําเนินการ       10     ขั้นตอน   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

ตัวบ�งชี้ที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป�  
เกณฑ�ตัวชี้ว ัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  100    คะแนน     ได�  5  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  90-99   คะแนน   ได�  4  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณา  80-89  คะแนน   ได�  3  คะแนน 

Ø  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว�า  80   คะแนน   ไม�ได�คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป� 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนที่ได�     4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได� 

แผนพัฒนาสามป� 

(พ.ศ. 2560 – 2562) 

การติดตามและประเมินผล

โครงการสาํหรับแผนพัฒนาเพื่อ

ความสอดคล�องของยุทธศาสตร�

และโครงการ 

91 4 

 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)  

เพื่อสอดคล�องกบัยุทธศาสตร�และโครงการ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได� 

1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามป�ไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10 10 

3. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามป�ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา  10 10 

5. โครงการพฒันาประกอบด�วย  60 53 

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 (4) 

   5.2 กําหนดวัตถปุระสงค�สอดคล�องกับโครงการ  5 (4) 

   5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 (3) 

   5.4 เป�าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู�การตั้งงบประมาณได�ถูกต�อง  5 (4) 

   5.5 เป�าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเน่ืองกับระยะเวลาป� 

  (3 ป�)  

3 (2) 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคล�องกับเป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 (3) 

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 (4) 

   5.8 มีงบประมาณที่ผ�านมา ๓ ป�ย�อนหลงั ตามความเป�นจรงิ  3 (3) 

   5.9 โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป� ทุกโครงการ  5 (4) 

   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวตัถปุระสงค�และผลที่คาดว�าจะได�รับ  5 (5) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

   5.11 ตัวชี้วดั (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ  4 (4) 

   5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกบัโครงการ  5 (5) 

   5.13 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกบัวัตถุประสงค�   5 (5) 

   5.14 หน�วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล�องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 (3) 
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ตัวบ�งชี้ที่  5  :  การดําเนินโครงการ  

เกณฑ�การประเมิน  :  การดําเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
Ø  ดําเนินการได�มากกว�าร�อยละ 50    ได�  5  คะแนน 

Ø  ดําเนินการได�มากกว�าร�อยละ 40  ได�  4  คะแนน 

Ø  ดําเนินการได�ร�อยละ 30 ขึ้นไป  ได�  3  คะแนน 

Ø  ดําเนินการได�ต่ํากว�าร�อยละ 30  ไม�ได�คะแนน 

  

ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ�งชี้ที่  5  :  การดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนที่ได�   0   . 

การดําเนินการ จํานวน

โครงการ 
ร�อยละ 

 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560–2562) 130 - - 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 

2560 

105 80.77 - 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

102 97.14 - 

การจ�ายขาดเงินสะสมประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

3 2.86 - 

การดําเนินงานจริง ประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (ระหว�างตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 

2560) 

22 16.92 0 

 

หมายเหตุ  :  คํานวณร�อยละจากแผนพัฒนาสามป� (เฉพาะป�งบประมาณ พ.ศ. 2560) ทั้งแผนพัฒนาสามป�

เพิ่มเติม(ฉบับที่1-2) 

ตัวบ�งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 
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เกณฑ�การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

Ø  ไม�มีผลกระทบ      ได�  5  คะแนน 

Ø  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได�  4  คะแนน 

Ø  มีผลกระทบ 2-3  โครงการ   ได�  3  คะแนน 

Ø  มีผลกระทบมากกว�า 3  โครงการ  ไม�ได�คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ�งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   5    

คะแนนที่ได�   5     . 

โครงการที่ดําเนินการ จํานวน

โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ดําเนินการ 

(ตุลาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560)   
22 - 5 

 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ�งชี้ 

 

ลําดับที่ ตัวบ�งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 

1 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� 5 4 

2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร� 5 4 

3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามป� 5 5 

4 คุณภาพแผนพัฒนาสามป� 5 4 

5 การดําเนินโครงการ 5 0 

6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 22 

 

 
 

ข�อคิดเห็น   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ�งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได�  22  คะแนน  คือต�องปรบัปรุง  โดยคะแนนที่มี

ค�าน�อยคือ  ตัวบ�งชี้ที่ 5  การดําเนินโครงการ  ได�  0  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน   

 
ข�อเสนอแนะ   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

เพื่อให�การดําเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป�าหมายที่กําหนดเอาไว�ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู�บริหาร

เร�งรัดการดําเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งป�งบประมาณ  เทศบาลสามารถดําเนินการได�เพียง  22 โครงการจาก

ทั้งหมด 105 โครงการ คิดเป�นร�อยละ  16.92  ซึ่งไม�ถึงร�อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด อาจจะทําให�สิ้นป�งบประมาณ

เทศบาลจะไม�สามารถดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�ในแผนพัฒนาได�   ส�งผลให�บางโครงการที่ประชาชน

ต�องการไม�ได�สนองความต�องการของประชาชน จะทําให�เกิดการลดความเชื่อมั่นต�อการบริหารของเทศบาล ขึ้นได� 

ประกอบกับมีจาํนวนโครงการที่จะดําเนินการมากเกนิไปการตั้งเป�าหมายโครงการไว�มากแต�ไม�คํานึงถึงจาํนวนบุคลากร

ที่จะดําเนินการที่มีอย�ูว�าสามารถดําเนินการได�ทันตามป�งบประมาณหรือไม�   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 

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

ผู�รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .................................................ตําแหน�ง .............................................. 
 

สังกัด : สํานัก/กอง ................................................................................................................................... 

 

คําอธิบาย  :  ให�ใส�เครื่องหมาย ü ในช�องที่เลือก 

ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ�งชี้)  ใช� ไม�ใช� 

แบบตัวบ�งชี้การปฏบิัตงิานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

1 เป�นโครงการที่ประชาคมท�องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน

ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและ

แหล�งน้ํา) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เป�นโครงการที่อย�ูในแผนพัฒนา   

3 สอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   

4 ได�ดําเนินโครงการ   

5 ดําเนินโครงการตามห�วงเวลาที่กําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงาน   

6 งบประมาณเพียงพอในการดําเนินโครงการ    

7 กล�ุมเป�าหมายร�อยละ  50  ขึ้นได�รับประโยชน�   

8 การเบิกจ�ายงบประมาณได�ร�อยละ 50 ขึ้นไป   

9 มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 

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

  

10 ความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการร�อยละ 50 ขึ้นไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนที ่ 4 
ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาตามแบบ 1-3/1 

(แบบอื่นๆ : ตามคู�มือกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น)และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลกรูด  ได�กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ�  สิ่งที่ใช�เป�นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช�ในการ

รวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาที่ได�กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต�อการพัฒนาท�องถิ่น  ข�อมูลดังกล�าวเป�นได�ทั้งข�อมูลเชิงปริมาณ  

และข�อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน�ที่ได�รับจากแผนพัฒนา  เป�น

แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล�องของ
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร�และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข�อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห�ทาง

สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต�างๆ ที่สอดคล�องกับบริบทของท�องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช�ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  

(ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช�แบบติดตาม

และประเมินผลแบบ  1-3/1 (แบบอื่นๆ : ตามค�ูมือกรมการปกครองส�วนท�องถิ่น)  และการติดตามและประเมิน

คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

คําชี้แจง  :  แบบที่  1  เป�นแบบประเมนิตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  โดยจะ

ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�ประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�แล�ว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ......เทศบาลตําบลกรูด.....อําเภอกาญจนดิษฐ�.....จังหวัดสุราษฏร�ธานี................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 

ไม�มีการ

ดําเนินการ 

1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล P  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล P  

1.3  มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสม่ําเสมอ P  

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล P  

1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล P  

1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร�วมกับประชาคมท�องถิน่ และร�วมจัดทําร�าง

แผนพัฒนาท�องถิ่น 

P  

2  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

2.1  มีการรวมรวมข�อมูลและป�ญหาสําคัญของเทศบาลมาจดัทําฐานข�อมูล P  

2.2  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามสี�วนร�วมในการจดัทําแผน P  

2.3  มีการวิเคราะห�ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาเทศบาล 

P  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกจิหลักการพฒันาเทศบาลที่สอดคล�องกับ

ศักยภาพของท�องถิ่น 

P  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกจิหลักการพฒันาเทศบาลที่สอดคล�องกับ

ยุทธศาสตร�จงัหวัด 

P  

2.6  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน P  

2.7  มีการกําหนดเป�าหมายการพัฒนาเทศบาล P  

2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพฒันา P  

2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ทีส่อดคล�องกบัยุทธศาสตร�การพัฒนา P  

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา P  

2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนยุทธศาสตร� P  

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร� P  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  

คําชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นภายใต�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  5  ป� (พ.ศ. 2559-2563)  โดยมีกําหนดระยะเวลาใน

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต�สิ้นสุด

โครงการ  เดือน  ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 

 

ส�วนที่  1    ข�อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  เทศบาลตําบลกรูด 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน (เดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560) 

   

ส�วนที่  2  ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนา   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ผลการติดตามผลดาํเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563)   

สรุปตามยุทธศาสตร�การพัฒนาของ เทศบาลตําบลกรูด 

(ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559  ถึง มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ป� 2559 ป� 2560  ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

โครงการ 

(เป�าหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ 

(เป�าหมาย) 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ยังไม�ถึงป�งบประมาณ 

1.การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 19 10 42    

2.การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 14 23 14 14    

3.การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 22 20 22 18    

4.การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพ และการท�องเที่ยว 7 3 7 5    

5.การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 4 2 4 5    

6.การพัฒนาด�านการบริหาร 24 20 24 21    

รวมทั้งสิ้น 81 87 81 105    

คิดเป�นร�อยละของยุทธศาสตร�การพัฒนา 100 107.4 100 129.63    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามยุทธศาสตร�การพัฒนา 

คําชี้แจง  :  แบบที่ 3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อใช�ประเมินผลการดําเนินงานขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่นตามยุทธศาสตร�ที่กําหนดไว�ภายใต�แผนยุทธศาสตร� 5  ป� (พ.ศ. 2559 – 2563)  โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต�

สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 

 

ส�วนที่  1    ข�อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  เทศบาลตําบลกรูด 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2559- มีนาคม  2560) 

 

ส�วนที่  2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและโครงการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  

     

ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการที่ปรากฏอย�ูในแผนและจาํนวนโครงการที่ได�ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยู�ใน

แผนพัฒนา

สามป� 

บรรจุในเทศ

บัญญัติ/ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

(นําไปปฏิบัติ)  

คิดเป�นร�อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

1.การพฒันาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
44 42 32.30 

2.การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 23 14 10.77 

3.การพฒันาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคม

และชุมชน 
24 18 13.84 

4.การพฒันาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ และการ

ท�องเที่ยว 
6 5 3.84 

5.การพฒันาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
6 5 3.84 

6.การพฒันาด�านการบรหิาร 27 21 16.15 

รวม 130 105 80.77 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท�องถิ่น 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น     พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข�อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 13  และข�อ 14  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด�วนที่สุด 

ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ�  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาสามป�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว  0600  

ลงวันที่  29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ�การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป�ขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น ได�กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท�องถิ่น  จะต�องดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท�องถิ่น (แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา พ.ศ. 2559- 2563)  และ

การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล�องของ

ยุทธศาสตร�และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพื่อให�การติดตามและประเมินแผนแผนพฒันาของเทศบาลตําบลกรูด  เป�นไปด�วยความถูกต�องและมี

ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล�าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ตําบลกรูด  จึงได�ดําเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)  และการติดตามและ

ประเมินผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ  

ดังนี้ 
   

การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ของเทศบาลตําบลกรูด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 

1.  ข�อมูลสภาพทั่วไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 10 10 

2.  การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 25 23 

3.  ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย 65 57 

3.1  วิสัยทัศน� (5) (4) 

3.2  พันธกิจ (5) (4) 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตร� (10) (8) 
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3.4  เป�าประสงค�ของแต�ละยุทธศาสตร� (5) (4) 

3.5  ตัวชี้วัดและค�าเป�าหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) (14) 

3.6  กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (10) (9) 

3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) (14) 

รวม 100 90 

 

 

 

 

2.  การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)  เพื่อความสอดคล�องของ

ยุทธศาสตร�และโครงการ    

 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป�  

(พ.ศ. 2560 – 2562) เพื่อสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� 

1. การสรุปสถานการณ�การพัฒนา   10 10 

2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ  10 10 

3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 8 

4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร�การพัฒนา  10 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด�วย  60 53 

   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 (4) 

   5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ  5 (4) 

   5.3 จํานวนวัตถุประสงค�มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 (3) 

   5.4 เป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู�การตัง้งบประมาณ

ได�ถูกต�อง  

5 (4) 

   5.5 เป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�อง ต�อเนื่องกับระยะเวลาป� 

(3 ป�)  

3 (2) 

   5.6 งบประมาณมีความสอดคล�องกับเป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 (3) 

   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 (4) 

   5.8 มีงบประมาณทีผ่�านมา 3 ป�ย�อนหลัง ตามความเป�นจริง  3 (3) 

   5.9 โครงการแต�ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป� ทุกโครงการ  5 (4) 

   5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกบัวัตถุประสงค�และผลที่คาดว�า

จะได�รับ  

5 (5) 
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   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได�ถูกต�องตามหลักของการจัดทําโครงการ  4 (4) 

   5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกบัโครงการ  5 (5) 

   5.13 ผลที่คาดว�าจะได�รับ สอดคล�องกบัวัตถุประสงค�   5 (5) 

   5.14 หน�วยงานรบัผิดชอบหลักสอดคล�องกบั แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 (3) 

รวม 100 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส�วนที ่ 5 
ผลการตดิตามและประเมินผล 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น     พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข�อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 13  และข�อ 14  ประกอบกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นในฐานะหน�วยงานที่มีอํานาจหน�าที่

ส�งเสริมองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�มีการบริหารกิจการบ�านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมภิบาลและปรับระบบการ

ทํางานให�มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต�องการประชาชน  เพื่อให�การดําเนินงานมุ�งสู�เป�าหมาย

ดังกล�าว กรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นได�ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ

ประเมินผลการใช�จ�ายงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป�นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร�

ภายใต�แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต�ใช�อย�างเหมาะสม  ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นใช�เป�นข�อมูล

ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได�มีการดําเนินงานมาอย�างต�อเนื่องถึงป�จจุบัน 

 

 เพื่อให�ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ

เดือนเมษายน พ.ศ. 2560  (ระหว�างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) เป�นไปด�วยความถูกต�องและบรรลุ

เป�าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข�อสั่งการของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นดังกล�าว  เทศบาลตําบล

กรูด  จึงได�ดําเนินการนําเข�าข�อมูลแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562) ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  ในระบบ 
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e-plan  และได�นําข�อมูลในระบบอีแพลนดังกล�าวมาใช�ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตาม

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ป� 2560 

เทศบาลตําบลกรูด  
 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให�กับเด็ก

เล็ก-ป.6 

สํานักปลัดเทศบาล  1,433,340.00 

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน สํานักปลัดเทศบาล  2,644,000.00 

3. โครงการจัดกจิกรรมส�งเสริมเด็ก และเยาวชน

ของเทศบาลตําบลกรูด เนื่องในงานวันเด็ก

แห�งชาติ 

สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

4. โครงการปรบัปรุงภูมทิัศน�หรอืซ�อมแซม

สถานศึกษาในสังกัด(ศพด.กรูด) 

สํานักปลัดเทศบาล  250,000.00 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560   

(ระหว�างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

(www.dla.go.th) 
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5. โครงการเศรษฐกจิพอเพียง สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

6. โครงการส�งเสริมและพฒันาอาชีพเด็กและ

เยาวชน 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

7. โครงการเศรษฐกจิพอเพียง สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

8. โครงการนําหลกัของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

สู�สถานศึกษา 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

9. โครงการส�งเสริมการเรียนรู�หลักการใช�

ห�องสมุดเพื่อเข�าสู�อาเซี่ยน 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

10. โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม ให�กับเด็ก

และเยาวชนของชุมชนมุสลิมมัสยิดสิดรอตุลมุนตา

ฮา 

สํานักปลัดเทศบาล  40,000.00 

11. โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม ให�กับเด็ก

และเยาวชนของชุมชนมุสลิมมัสยิดนรููลอามาล 

สํานักปลัดเทศบาล   

 

20,000.00 

12. โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม ให�กับเด็ก

และเยาวชนของชุมชนมุสลิมมัสยิดนอูัสซอลามา

มาต�ุล 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

13. โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม ให�กับเด็ก

และเยาวชนของชุมชนมุสลิมมัสยิดอันซอรุลลอฮ 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

14. โครงการส�งเสริมเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล

ตําบล เรียนร�ูก�าวสู�พลเมืองอาเชี่ยน 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

15. โครงการส�งเสริมการเรียนรู�มารยาทไทยของ

เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

16. โครงการส�งเสริมพฒันาการตามช�วงวัยของ

เด็กเล็กศูนย�พฒันาเด็กเลก็บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

17. โครงการส�งเสริมการเรียนรู�รอบด�าน ของศูนย� สํานักปลัดเทศบาล  15,000.00 
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พัฒนาเด็กเลก็บ�านกรูด 

18. โครงการวันสําคัญที่เกี่ยวข�องกบัของ ศพด.

บ�านกรูด เช�น วันวิสาขบูชา วันเข�าพรรษา วันแม�

แห�งชาติ วันพ�อ ฯลฯ 

สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

19. โครงการส�งเสริมการพฒันาห�องเรียนเด็กเล็ก

ของศูนย�พัฒนาเดก็เล็กบ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

20. โครงการส�งเสริมอนรุักษ�ประเพณีและภูมิ

ป�ญญาท�องถิ่น ของ ศพด.บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  5,000.00 

21. โครงการส�งเสริมการมสี�วนร�วมของผ�ูปกครอง

และชุมชน ของ ศพด.บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

22. โครงการส�งเสริมประสบการณ�การเรียนรู� 

ของ ศพด. บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  15,000.00 

23. โครงการส�งเสริมสุขภาพเด็กเล็กของ ศพด.

บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล   

5,000.00 

24. โครงการเตรียมความพร�อมก�าวไกลสู�

ประชาคมอาเซียน ของ ศพด.บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  5,000.00 

25. โครงการส�งเสริมระบบการประกันคุณภาพแก�

สถานศึกษา 

สํานักปลัดเทศบาล รายได�อื่น ๆ 0.00 

26. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา

การศึกษา ของ เทศบาลตําบลกรูด และ

สถานศึกษาในสังกัด (ศพด.บ�านกรูด) 

สํานักปลัดเทศบาล  5,000.00 

27. โครงการจัดหา/จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

สําหรับห�องปฏิบัติการบุคลากรของศพด.บ�านกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  26,000.00 

28. โครงการจัดซื้อโทรทัศน� ของศพด.บ�านกรูด สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

29. โครงการส�งเสริมกจิกรรมวันสําคัญทาง

ศาสนา 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

30. โครงส�งเสรมิการจัดกิจกรรมการปฏบิัติ

ศาสนกิจในเดือนรอมฎอน 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
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การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

31. โครงการเพื่ออุดหนุนจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี 

และวันสําคัญทางราชการ 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

40. โครงการแข�งขันกีฬานักเรียนนกัศึกษา

ประชาชนของอําเภอกาญจนดิษฐ� 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

41. โครงการส�งเสริมทักษะการออกกําลังกายอย�าง

ถูกวิธี 

สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน    

42. โครงการซ�อมแซมถนนหินคลุกภายในตําบล

กรูด หม�ูที่ 1 - 10 

กองช�าง เงินสะสม 75,800.00 

43. โครงการซ�อมแซมถนนลาดยางภายในตําบล

กรูด หม�ูที่ 1 - 10  

กองช�าง เงินสะสม 7,531,000.00 

44. โครงการซ�อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในตําบลกรูด  

กองช�าง เงินสะสม 307,000.00 

45. โครงการยกระดบัถนนพร�อมเทคอนกรีตผิว

จราจรเสริมเหล็กถนนสายข�างเทศบาล หมู�ที่ 2 

กองช�าง  1,242,000.00 

46. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็

สายตาวัน ?ฤทธิรงค� หมู�ที่ 8 

กองช�าง  1,267,000.00 

47. โครงการยกระดบัถนนพร�อมเทคอนกรีตผิว

จราจรเสริมเหล็กถนนสายวังเทวดา หม�ูที่ 6 

กองช�าง  818,000.00 

48. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สาย

บ�านนายอารมณ�-สํานักไฟ หมู�ที่ 3 

กองช�าง  3,143,000.00 

49. ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซะงาม 

? แม�โมกข� หมู�ที่ 1 

กองช�าง  2,829,000.00 

50. โครงการขยายเขตไฟฟ�าริมถนนสายซอย

พัฒนา 2  

กองช�าง  471,000.00 

51. โครงการขยายเขตไฟฟ�าแรงต่ําจํานวน 4 จุด  กองช�าง  609,000.00 

52. โครงการขยายเขตประปาหม�ูบ�าน หมู�ที่ 10 กองช�าง  661,000.00 

53. โครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบหอ

ถังสูง (บรเิวณ จุดแยกอู�ซ�อมรถ) หมู�ที่ 4 

กองช�าง  692,000.00 

54. โครงการขยายเขตประปาซอยพัฒนา 2 กองช�าง  121,000.00 
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เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชมุชน 

55. โครงการป�องกันและควบคุมโรคติดต�อ นําโดย

แมลง 

สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

56. โครงการพฒันาระบบสุขาภิบาลอาหาร สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

57. โครงการป�องกันโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

58. โครงการสร�างหลักประกันรายได�แก�ผู�สงูอาย ุ สํานักปลัดเทศบาล  8,930,000.00 

59. โครงการสนับสนุนการเสรมิสร�างสวัสดิการทาง

สังคมให�แก�คนพิการหรือทุพพลภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล  1,200,000.00 

60. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห�เบี้ยยงัชีพ

ผู�ป�วยเอดส� 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

61. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาล

ตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  300,000.00 

62. โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับคนพิการ ผู�

ทุพพลภาพ ผู�ด�อยโอกาส และคนไร�ทีพ่ึงของ

เทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

63. โครงการพฒันาและส�งเสรมิคุณภาพชีวิตให�กับ

เด็กเยาวชนของเทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

64. โครงการพฒันาและส�งเสรมิคุณภาพชีวิตกลุ�ม

สตรีและเสรมิสร�างความเข�มแข็งของครอบครัว

เทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

65. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

66. โครงการแก�ไขป�ญหาความเดอืดร�อนของ

ประชาชน  

สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

67. โครงการอบรมและฝ�กซ�อมแผนการป�องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ของอปพร. ทต.กรูด  

สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

68. โครงการป�องกันภัยและระงบัอัคคีภัย สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

69. โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา สํานักปลัดเทศบาล  230,000.00 
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ศักยภาพของกล�ุมสตรี และกลุ�มองค�กร และผู�นํา

ท�องที่ ผ�ูนําท�องถิ่นของเทศบาลตําบลกรูด 

70. โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุ�มสมาชิกผู�สงูอายุของเทศบาลตําบล

กรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

 
 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวติ สังคมและชมุชน 

71. โครงการอบรมรณรงค�ต�อต�านป�ญหายาเสพติด สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

72. โครงการการป�องกันและแก�ไขป�ญหายา สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพและการ

ท�องเที่ยว 

   

73. โครงการศูนย�เรียนรู�ตามวิถีไทย วิถีชีวิต

เศรษฐกจิพอเพียง 99 ศูนย�เรียนรู� 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

74. โครงการชุมชนน�าอย�ู หมู�บ�านน�ามอง 

ครอบครัวพอเพียงเทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

75. โครงการจัดอบรมกล�ุมอาชีพทางการเกษตร สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

76. โครงการสนับสนุนศูนย�เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

77. โครงการปรบัปรุงแหล�งท�องเที่ยวค�ายลกูเสือ

แม�โมกข� 

กองช�าง  97,000.00 

การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล�อม 

   

78. โครงการส�งเสริมการจัดกําจัดขยะในครัวเรือน สํานักปลัดเทศบาล  60,000.00 

79. จัดซื้อถังขยะ จัดซือ้ถังขยะ จัดซื้อถงัขยะ 

จัดซื้อถังขยะ  

สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

80. โครงการอบรมแกนนําเยาวชนรักษ�สิ่งแวดล�อม สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

81. โครงการรณรงค�สร�างจิตสํานึกการประหยัด

พลังงาน(บ�านประหยัดพลังงาน) 

สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 



48 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

82. โครงการพฒันาศูนย�เรียนรู�และถ�ายทอด

เทคโนโลยีพลงังานระดับตําบล 

สํานักปลัดเทศบาล  40,000.00 

การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร    

83. จัดจ�างสถาบัน/หน�วยงาน สํารวจความพงึ

พอใจการบริการของ เทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล  25,000.00 

84. โครงการจัดตั้งศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการ

จัดซื้อจัดจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล  15,000.00 

85. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

86. โครงการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

87. โครงการจัดทําเทศบัญญัต ิ สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

 
 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

88. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู�บริหารและสมาชิก

สภาเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล  250,000.00 

89. โครงการรังวัดทีส่าธารณประโยชน� กองช�าง  30,000.00 

90. โครงการอบรมความรู�แก�ประชาชนเกี่ยวกบั

กฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของราชการ 

สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

91. โครงการบรกิารประชาชนนอกเวลาราชการ สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

92. โครงการจ�างเหมาติดต้ังผ�าม�านอาคารสํานกังาน

เทศบาลตําบลกรูด 

สํานักปลัดเทศบาล  160,000.00 

93. โครงการจัดหา ครุภัณฑ� ของสํานัก กองต�าง ๆ 

ในหน�วยงาน  

สํานักปลัดเทศบาล  368,900.00 

94. โครงการฝ�กอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทุกระดับของเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตงิาน 

สํานักปลัดเทศบาล   

 

200,000.00 

95. โครงการฝ�กอบรมหลักสูตรส�งเสริมคุณธรรมและ สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 
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จริยธรรมข�าราชการและเจ�าหน�าที่ของรัฐยุคใหม� 

96. โครงการกิจกรรม 5 ส. สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

97. โครงการ Big Cleaning Day สํานักปลัดเทศบาล  3,000.00 

98. โครงการประหยัดพลังงาน กองคลงั  30,000.00 

99. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร กองคลงั  50,000.00 

100. โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกบังานพสัด ุ กองคลงั  20,000.00 

101. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย�สิน 

กองคลงั  500,000.00 

102. โครงการจัดเกบ็ภาษีนอกสถานที ่ กองคลงั  20,000.00 

103. โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกบัการชําระภาษี 

ค�าธรรมเนียมและใบอนุญาตต�างๆ 

กองคลงั  20,000.00 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

104. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบรหิาร

สถานศึกษา 

สํานักปลัดเทศบาล  574,200.00 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด  หน�วยงานที่รับผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบตามข�อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

105. โครงการติดตั้งหม�อแปลงไฟฟ�าสําหรบัประปา

หมู�บ�าน หมู�ที่ 1,2,3,10 ตําบลกรูด 

กองช�าง  800,000.00 

  รวม 41,268,240.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ป� 2560 

เทศบาลตําบลกรูด 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให�กับเด็ก

เล็ก-ป.6 

1 สัญญาซื้อขายเลขที่ 

1/2560 
31/10/2559 150 647,583.80 

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
1 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

2/2560 
03/11/2559 1 122,000.00 

  
2 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

1/2560 
03/11/2559 1 174,000.00 

  3 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 09/11/2559 1 67,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

3/2560 

  
4 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

5/2560 
14/11/2559 1 50,000.00 

  
5 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

6/2560 
22/11/2559 1 240,000.00 

  
6 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

10/2560 
25/01/2560 1 174,000.00 

  
7 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

8/2560 
25/01/2560 1 67,000.00 

  
8 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

7/2560 
25/01/2560 1 122,000.00 

  
9 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

11/2560 
26/01/2560 1 50,000.00 

  
10 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

7/2559 
31/01/2560 1 240,000.00 

3. โครงการเพื่ออุดหนุนจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี 

และวันสําคัญทางราชการ 

1 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 

7/2560 
22/11/2559 1 20,000.00 

4. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่องวัน

ลอยกระทง 

1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

8/2560 
09/11/2559 5 3,500.00 

  
2 บันทึกตกลงจ�างเลขท่ี

4/2560 
09/11/2559 5 41,000.00 

  3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี1/2560 09/11/2559 5 2,000.00 

  
4 ใบสั่งจ�างเลขท่ี

7/2560 
09/11/2559 5 1,980.00 

5. โครงการการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี 

และวันสําคัญทางราชการ 

1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

3/2560 
18/10/2559 7 2,000.00 

  
2 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

2/2560 
18/10/2559 7 2,475.00 

  
3 บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขที่ 5/2560 
18/10/2559 7 48,660.00 

 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

6. โครงการสร�างหลักประกันรายได�แก�ผู�สูงอายุ 1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 12/10/2559 1 727,200.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 07/11/2559 1 724,400.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

  3 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 08/12/2559 1 721,000.00 

  4 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 09/01/2560 1 718,800.00 

  5 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 06/02/2560 1 718,200.00 

7. โครงการสนับสนุนการเสริมสร�างสวัสดิการทาง

สังคมให�แก�คนพิการหรือทุพพลภาพ 
1 เบี้ยยังชีพคนพิการ 12/10/2559 1 90,400.00 

  2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 07/11/2559 1 89,600.00 

  3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 08/12/2559 1 91,200.00 

  4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 09/01/2560 1 96,800.00 

  5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 06/02/2560 1 96,800.00 

8. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ

ผู�ป�วยเอดส� 
1 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 10/10/2559 1 2,000.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 07/11/2559 1 2,000.00 

  3 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 07/12/2559 1 2,500.00 

  4 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 09/01/2560 1 2,500.00 

  5 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 06/02/2560 1 2,500.00 

9. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทาง

ถนนในเขตตําบลกรูด 

1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

18/2560 
27/12/2559 3 7,000.00 

  
2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

5/2560 
27/12/2559 3 1,500.00 

  
3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

17/2560 
27/12/2559 3 880.00 

10. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของกลุ�มสตรี และกล�ุมองค�กร และผู�นํา

ท�องที่ ผ�ูนําท�องถิ่นของเทศบาลตําบลกรูด 

1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

16/2560 
16/12/2559 5 1,584.00 

  
2 สัญญาเลขท่ี 

B00011/60 
20/12/2559 1 85,960.00 

11. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพกลุ�มสมาชิกผ�ูสูงอายุของเทศบาลตําบล

กรูด 

1 สัญญาเลขท่ี 

B00010/60 
20/12/2559 1 85,570.00 

  
2 สัญญาจ�างเลขท่ี 

3/2560 
20/12/2559 3 105,000.00 

  
3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

4/2560 
16/12/2559 5 3,000.00 

 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี
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ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กลุ�มอาชีพและการท�องเที่ยว 

12. โครงการศูนย�เรียนร�ูตามวิถีไทย วิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย�เรียนร�ู 

1 บันทึกตกลงจ�างเลขท่ี 

8/2560 
22/03/2560 1 12,375.00 

  2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2560 21/03/2560 3 7,155.00 

  
3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

21/2560 
21/03/2560 5 8,280.00 

การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
    

13. โครงการส�งเสริมการจัดกําจัดขยะในครัวเรือน 1 สัญญาเลขท่ี 00009/60 16/12/2559 1 3,600.00 

  
2 บันทึกตกลงจ�างเหมา

เลขที่ 5/2560 
14/12/2559 3 12,000.00 

  3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 3/2560 14/12/2559 3 3,438.00 

  4 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 5/2560 14/12/2559 2 660.00 

การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร     

14. โครงการจัดตั้งศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการ

จัดซื้อจัดจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วน

ท�องถิ่น 

1 เงินอุดหนุนองค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 
14/11/2559 1 15,000.00 

15. โครงการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น 
1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 5/2560 21/10/2559 5 825.00 

  2 ใบสั่งจ�างเลขท่ี10/2560 29/11/2559 7 1,377.00 

  
3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 

12/2560 
07/12/2559 7 5,000.00 

16. โครงการจัดหา ครุภัณฑ� ของสํานัก กองต�าง 

ๆ ในหน�วยงาน  

1 บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขที่ 10/2560 
08/02/2560 9 15,000.00 

  2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 9/2560 28/02/2560 5 9,500.00 

  
3 บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขทที่ 14/2560 
16/03/2560 5 26,700.00 

  
4 บันทึกตกลงซื้อขาย

11/2560 
28/02/2560 5 13,050.00 

  5 บันทึกตกลงซื้อขาย 22/03/2560 5 85,800.00 

  
6 บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขที่ 12/2560 
28/02/2560 5 29,900.00 

  
7 สัญญาซื้อขายเลขที่ 

4/2560 
31/03/2560 7 92,540.00 

17. โครงการ Big Cleaning Day 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี9/2560 17/11/2559 5 660.00 
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  2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี /2560 18/11/2559 7 2,100.00 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 
ระยะเวลา 

ดําเนินงาน(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

18. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหาร

สถานศึกษา 
1 สฎ 5501.2/109 07/11/2559 1 109,200.00 

  2 สฎ.5501.2/124 01/12/2559 7 142,800.00 

รวม 7,048,552.80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานโครงการที่เบิกจ�าย ป� 2560 

เทศบาลตําบลกรูด 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ 

เปอร�เซ ็นต� 

การ

ดําเนินการ 

ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลา 

การ

ดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม)ให�กับเด็กเล็ก-ป.6 
0 1 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2560 150 647,583.80 0.00 

2. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 1 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 2/2560 1 122,000.00 122,000.00 

    2 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 1/2560 1 174,000.00 174,000.00 

    3 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 3/2560 1 67,000.00 67,000.00 

    4 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 5/2560 1 50,000.00 50,000.00 

    5 บันทกึข�อตกลงเลขท่ี 6/2560 1 240,000.00 240,000.00 

    6 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 10/2560 1 174,000.00 174,000.00 

    7 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 8/2560 1 67,000.00 67,000.00 

    8 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 7/2560 1 122,000.00 122,000.00 

    9 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 11/2560 1 50,000.00 50,000.00 

    10 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 7/2559 1 240,000.00 240,000.00 

3. โครงการเพื่ออุดหนุนจัดการ

งานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสําคัญ

ทางราชการ 

100 1 บันทึกข�อตกลงเลขท่ี 7/2560 1 20,000.00 20,000.00 

4. โครงการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 
100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 8/2560 5 3,500.00 3,500.00 

    2 บันทึกตกลงจ�างเลขท่ี4/2560 5 41,000.00 41,000.00 
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    3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี1/2560 5 2,000.00 2,000.00 

    4 ใบสั่งจ�างเลขท่ี7/2560 5 1,980.00 1,980.00 

5. โครงการการบริหารจัดการ

งานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสําคัญ

ทางราชการ 

100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 3/2560 7 2,000.00 2,000.00 

    2 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 2/2560 7 2,475.00 2,475.00 

    
3 บันทึกตกลงซื้อขายเลขที่ 

5/2560 
7 48,660.00 48,660.00 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลา 

การ

ดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

6. โครงการสร�างหลักประกันรายได�

แก�ผู�สูงอายุ 
100 1 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 727,200.00 727,200.00 

    2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 1 724,400.00 724,400.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 1 721,000.00 721,000.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 1 718,800.00 718,800.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู�สูงอาย ุ 1 718,200.00 718,200.00 

7. โครงการสนับสนุนการเสริมสร�าง

สวัสดิการทางสังคมให�แก�คนพิการ

หรือทุพพลภาพ 

100 1 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 90,400.00 90,400.00 

    2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 89,600.00 89,600.00 

    3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 91,200.00 91,200.00 

    4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 96,800.00 96,800.00 

    5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1 96,800.00 96,800.00 

8. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห�

เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 
100 1 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 1 2,000.00 2,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

    2 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 1 2,000.00 2,000.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 1 2,500.00 2,500.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 1 2,500.00 2,500.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 1 2,500.00 2,500.00 

9. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด 
100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 18/2560 3 7,000.00 7,000.00 

    2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 5/2560 3 1,500.00 1,500.00 

    3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 17/2560 3 880.00 880.00 

10. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ�มสตรี 

และกลุ�มองค�กร และผู�นําท�องที่ ผ�ูนํา

ท�องถิ่นของเทศบาลตําบลกรูด 

100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 16/2560 5 1,584.00 1,584.00 

    2 สัญญาเลขท่ี B00011/60 1 85,960.00 85,960.00 

11. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพกล�ุมสมาชิก

ผู�สูงอายุของเทศบาลตําบลกรูด 

100 1 สัญญาเลขท่ี B00010/60 1 85,570.00 85,570.00 

    2 สัญญาจ�างเลขท่ี 3/2560 3 105,000.00 105,000.00 

    3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 4/2560 5 3,000.00 3,000.00 

 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กลุ�มอาชีพและการท�องเที่ยว 

12. โครงการศูนย�เรียนร�ูตามวิถีไทย 

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย�

เรียนร�ู 

100 
1 บันทึกตกลงจ�างเลขท่ี 

8/2560 
1 12,375.00 12,375.00 

    2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 11/2560 3 7,155.00 7,155.00 

    3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 21/2560 5 8,280.00 8,280.00 

การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

13. โครงการส�งเสริมการจัดกําจัด

ขยะในครัวเรือน 
100 1 สัญญาเลขท่ี B00009/60 1 3,600.00 3,600.00 

    
2 บันทึกตกลงจ�างเหมา

เลขที่ 5/2560 
3 12,000.00 12,000.00 

    3 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 3/2560 3 3,438.00 3,438.00 

    4 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 15/2560 2 660.00 660.00 
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การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

14. โครงการจัดตั้งศูนย�รวมข�อมูล

ข�าวสารการจัดซื้อจัดจ�างของหน�วย

การบริหารราชการส�วนท�องถิ่น 

100 
1 เงินอุดหนุนองค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 
1 15,000.00 15,000.00 

15. โครงการจัดทําแผนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 
100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 5/2560 5 825.00 825.00 

    2 ใบสั่งจ�างเลขท่ี� 10/2560 7 1,377.00 1,377.00 

    3 ใบสั่งจ�างเลขท่ี 12/2560 7 5,000.00 5,000.00 

16. โครงการจัดหา ครุภัณฑ� ของ

สํานัก กองต�าง ๆ ในหน�วยงาน  
100 

1 บันทึกตกลงซื้อขายเลขที่ 

10/2560 
9 15,000.00 15,000.00 

    2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 9/2560 5 9,500.00 9,500.00 

    
3 บันทึกตกลงซื้อขายเลขทท่ี 

14/2560 
5 26,700.00 26,700.00 

    
4 บันทึกตกลงซื้อขาย

11/2560 
5 13,050.00 13,050.00 

    5 บันทึกตกลงซื้อขาย 5 85,800.00 85,800.00 

    
6 บันทึกตกลงซื้อขายเลขที่ 

12/2560 
5 29,900.00 29,900.00 

    
7 สัญญาซื้อขายเลขที่ 

4/2560 
7 92,540.00 92,540.00 

17. โครงการ Big Cleaning Day 100 1 ใบสั่งจ�างเลขท่ี9/2560 5 660.00 660.00 

    2 ใบสั่งซื้อเลขท่ี 2/2560 7 2,100.00 2,100.00 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธาน ี

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อคู�สัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตาม

สัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

18. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ

บริหารสถานศึกษา 
100 1 สฎ 5501.2/109 1 109,200.00 109,200.00 

รวม 7,048,552.80 6,400,969.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� 2560(ระบบ e-plan) 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี  

ยุทธศาสตร� 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ�าย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป�น งบประมาณ คิดเป�น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป�น งบประมาณ คิดเป�น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป�น งบประมาณ คิดเป�น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป�น งบประมาณ คิดเป�น 

จํานวน 

โครงการ 
คิดเป�น งบประมาณ คิดเป�น 

1.การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 23.0 17.69 49,380,000.00 61.72 14.0 13.33 20,566,800.00 49.84 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

2.การพัฒนาด�านการเมอืงการบรหิาร 27.0 20.77 3,708,000.00 4.63 21.0 20.00 1,871,900.00 4.54 4.0 22.22 297,452.00 4.22 4.0 23.53 297,452.00 4.65 4.0 23.53 297,452.00 4.65 

3.การพัฒนาด�านการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
44.0 33.85 7,060,200.00 8.82 42.0 40.00 6,332,540.00 15.34 6.0 33.33 2,327,198.80 33.02 5.0 29.41 1,679,615.00 26.24 5.0 29.41 1,679,615.00 26.24 

4.การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กลุ�มอาชีพ

และการท�องเที่ยว 
6.0 4.62 6,280,000.00 7.85 5.0 4.76 277,000.00 0.67 1.0 5.56 27,810.00 0.39 1.0 5.88 27,810.00 0.43 1.0 5.88 27,810.00 0.43 

5.การพัฒนาด�านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 
6.0 4.62 1,265,000.00 1.58 5.0 4.76 380,000.00 0.92 1.0 5.56 19,698.00 0.28 1.0 5.88 19,698.00 0.31 1.0 5.88 19,698.00 0.31 

6.การพัฒนาด�านการสาธารณสุข 

คุณภาพชีว ิต สังคมและชุมชน 
24.0 18.46 12,310,000.00 15.39 18.0 17.14 11,840,000.00 28.69 6.0 33.33 4,376,394.00 62.09 6.0 35.29 4,376,394.00 68.37 6.0 35.29 4,376,394.00 68.37 

รวม 130.0 
 

80,003,200.00 
 

105.0 
 

41,268,240.00 
 

18.0 
 

7,048,552.80 
 

17.0 
 

6,400,969.00 
 

17.0 
 

6,400,969.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

โครงการทีด่ําเนินการเบกิจ�ายประจําป�งบประมาณ  2560 

ติดตามแผนดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ  2560 

(ตั้งแต�ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 
เทศบาลตําบลกรูด อําเภอกาญจนดิษฐ� จังหวัดสุราษฏร�ธานี 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

1. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม 

(นม) 1,433,340.00 0 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวัน 
2,644,000.00 1,306,000.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสนบัสนนุค�าใช�จ�ายการ

บรหิารสถานศึกษา 574,200.00 252,000.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

4. โครงการเพือ่อุดหนุนจัดการงาน

ราชพิธี/รัฐและวันสําคัญทาง

ราชการ 

 

 

20,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

5. โครงการสบืสานประเพณี

วัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 

 

50,000.00 

 

48,480.00 

 

แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

6. โครงการบริหารจัดการราชพิธี/

รัฐพิธี และวันสําคัญทางราชการ 

 

95,000.00 

 

53,135.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

7. โครงการวันสําคัญทีเ่กี่ยวข�องกับ

ศูนย�พัฒนาเด็กเลก็บ�านกรูด 10,000.00 - 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

8. โครงการส�งเสรมิการมีส�วนร�วม

ของผู�ปกครองและชุมชนของ

ศูนย�พัฒนาเด็กเลก็บ�านกรูด 10,000.00 - 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

9. โครงการส�งเสรมิประสบการณ�

เรียนรู�ของศูนย�พฒันาเด็กเล็ก

บ�านกรูด 

 

 

15,000.00 - 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

       

รวม 4,851,540.00 1,679,615.00  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

3. การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

1. โครงการสร�างหลกัประกันรายได�

แก�ผู�สงูอาย ุ 8,930,000.00 3,609,600.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสนบัสนุนเสริมสร�าง

สวัสดิการทางสังคมให�แก�คน

พิการหรือทุพพลภาพ 

 

 

1,200,000.00 

 

 

464,800.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสนบัสนุนการสงเคราะห�

เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 

 

30,000.00 

 

11,500.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

4. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางท�องถนนในเขต

ตําบลกรูด 

 

 

50,000.00 

 

 

9,380.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

5. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพฒันาศักยภาพของกลุ�มสตรี

และกลุ�มองค�กรและผู�นําท�องที่ 

ผู�นําท�องถิ่นของเทศบาลตําบล

กรูด 

 

 

 

 

230,000.00 

 

 

 

 

87,544.00 

 

 

 

 

แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

6. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพฒันาศักยภาพกลุ�มสมาชิก

ผู�สงูอายุของเทศบาลตําบลกรูด 

 

 

200,000.00 

 

 

193,570.00 

 

 

แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

       

รวม 10,640,000.00 4,376,394.00    

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผลการ ประเภท หน�วยงาน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ตั้งไว� เบิกจ�าย ดําเนินงาน งบประมาณ รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว 

1. โครงการศูนย�เรียนรู�ตามวิถีไทย 

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 

ศูนย�เรียนรู� 30,000.00 

 
 

27,810.00 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

รวม 30,000.00 27,810.00    

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

5. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

1. โครงการส�งเสรมิการจัดกําจัด

ขยะในครัวเรือน 60,000.00 19,698.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

รวม 60,000.00 19,698.00    

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

1. โครงการจัดตัง้ศูนย�รวมข�อมลู

ข�าวสารการจัดซื้อจัดจ�างของ

หน�วยการบรหิารราชการส�วน

ท�องถิ่น 15,000.00 15,000.00 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการจัดทําแผนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 20,000.00 7,202.00 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. โครงการจัดหา ครุภัณฑ� ของ

สํานัก กองต�าง ๆ ในหน�วยงาน 368,900.00 272,490.00 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

4. โครงการ Big Cleaning Day 3,000.00 2,760.00 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

5. โครงการบริการประชาชนนอก

เวลาราชการ 30,000.00 - 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

       

รวม 436,900.00 297,452.00    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

สรุปการตดิตามผลการดําเนนิงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2560  ( 1  ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม  2560) 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน(จํานวนโครงการ) 

หมายเหต ุ
ตั้งไว� เบิกจ�ายแล�ว ร�อยละ ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แล�วเสร็จ 

กําลัง

ดําเนินการ 

ยังไม�ได�

ดําเนินการ 

1. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6,332,540 1,679,615.00 26.24 42 2 7 33  

2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 19,766,800 0.00 0.00 14 0 0 14  

3. การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพ

ชีวิตสังคมและชุมชน 
11,810,000 4,376,394.00 68.37 18 2 4 12  

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ 

การท�องเที่ยว 
1,077,000 27,810.00 0.43 5 1 0 4  

5. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม 
410,000 19,698.00 0.31 5 0 1 4  

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 1,871,900 297,452.00 4.65 21 2 3 16  

รวม 41,268,240 6,400,969.00 15.51 105 7 15 83  

 

 

 

 

 



67 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ส�วนที่  6 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รอบเดือนเมษายน 2560  

(ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 
 

1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)   

1.1  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป�นไปด�วยความถูกต�อง  สรุปได�ดังนี้ 

  (1)  ตัวบ�งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร� ได� 4  คะแนน  โดยมีการดําเนินการ   9

ขั้นตอน  (รายละเอียดดูส�วนที่  3  หน�า  22 ) 

(2)  แบบที่  1  :  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  โดยมีการ

ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส�วนที่  4  หน�า 29 ) 

1.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได�ดังนี้  

(1)  ตัวบ�งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร� ได�  4  คะแนน (รายละเอียดดูส�วนที่ 3  หน�า  22) 

(2)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ได� 90  คะแนน  (รายละเอียดดูส�วนที่  4  หน�า  33) 

 1.3  ผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร� 

(1)  แบบที่  2  :  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตามยุทธศาสตร�การ

พัฒนา (รายละเอียดดูส�วนที่  4  หน�า  31)  โดยสรุปได�ดังนี้               

Ø  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน   81  โครงการ 

   Ø  สามารถดําเนินการได�     จํานวน   105  โครงการ    

   Ø  คิดเป�นร�อยละ  129.63  ของแผนยทุธศาสตร�              

2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2560 – 2562)  

2.1  กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป�เป�นไปด�วยความถูกต�อง  สรุปได�ดังนี้ 

  (1)  ตัวบ�งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ได� 5  คะแนนเต็ม  โดยมีการดําเนินการ

ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส�วนที่  3  หน�า  23) 

2.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได�ดังนี้  

(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ

แผนพัฒนาสามป� เพื่อสอดคล�องของยุทธศาสตร�และโครงการ ได�  91  คะแนน (รายละเอียดดูส�วนที่  4  หน�า  34) 

 (2)  ตัวบ�งชี้ที่  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามป�  ได� 4  คะแนน (รายละเอียดดูส�วนที่ 3  หน�า  24) 

 2.3  ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป� 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

(1)  แบบที่  3/1  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร�การพัฒนา  (รายละเอียดดูส�วนที่  4  หน�า  32)  โดยสรุปได�ดังนี้               

Ø  โครงการทีบ่รรจุในแผน    จํานวน   130   โครงการ 

Ø  โครงการทีบ่รรจุในเทศบญัญัต ิ จํานวน   105   โครงการ 

   Ø  คิดเป�นร�อยละ  80.77 ของแผนพฒันาสามป� 

  (2)  ตัวบ�งชี้ที่  5  :  การดําเนินโครงการ  ไม�ได�คะแนน (รายละเอียดดูส�วนที่ 3 หน�า  25)     

(3)  ผลการติดตามและประเมินผล:  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� 2560  (รายละเอียดดูส�วนที่  

5  หน�า  35 )   

Ø  โครงการทีบ่รรจุในแผน   จํานวน    130   โครงการ 

   Ø  สามารถดําเนินการได�     จํานวน     22            โครงการ    

   Ø  คิดเป�นร�อยละ  16.92  ของแผนพัฒนาสามป� 

 
3.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 3.1  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ 
     3.1  ตัวบ�งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได�  5  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม�มผีลกระทบในการดําเนินโครงการ (รายละเอียดดูส�วนที่  3 หน�า  25)     
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

ป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการของเทศบาล  มีดังนี้ 

ลําดับที่ โครงการ ป�ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะ 

 1 โครงการกจิกรรม 5 ส. -ไ ม�เ ป�น ไ ป ต า ม เ ป�า ห ม า ย แ ล ะ

วัตถุประสงค�ที่วางไว� เนื่องจากแต�ละ

ส�วนราชการ ยังไม�ให�ความสําคัญกับ

การปฏิบัติตามโครงการกิจกรรม 5 ส.

ที่กําหนดให�ทําเป�นกิจกรรมทุกวันศุกร�

สุดท�ายของเดือน พนักงานแต�ละคนจะ

ให�ความสําคัญกับงานในหน�าที่ของ

ตนเองโดยลืมดูภาพรวมของกิจกรรม

ต�างๆที่กําหนดขึ้น 

ควรจัดให�มกีารรณรงค� ประชาสัมพันธ�

มากขึ้นรวมถึงเสนอแนะให�ผู�บรหิาร

กําชับเจ�าหน�าที่ให�ความสําคัญของ

โครงการ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ� 

2 โครงการสนบัสนุนอาหารเสริม(นม)ให�กบั

เด็ก-ป.6 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างให�กับเด็ก

เล็กและโรงเรียนยงัไม�มีความเข�าใจใน

ระเบียบการเบิกจ�ายและไม�ได�ทํา

เอกสารตามแบบฟอร�มที่กําหนด 

ควรมีการประชุมช้ีแจงให�กบัผู�บริหาร

สถานศึกษา และคณะครูทราบถึง

รายละเอียดการเบิกจ�าย 

ควรมีเจ�าหน�าทีร่ับผิดชอบ

โดยตรง 

3 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันเด็ก

นักเรียน 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างให�กับเด็ก

เล็กและโรงเรียนยงัไม�มีความเข�าใจใน

ระเบียบการเบิกจ�ายและไม�ได�ทํา

เอกสารตามแบบฟอร�มที่กําหนด 

ควรมีการประชุมช้ีแจงให�กบัผู�บริหาร

สถานศึกษา และคณะครูทราบถึง

รายละเอียดการเบิกจ�าย 

ควรมีเจ�าหน�าทีร่ับผิดชอบ

โดยตรง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

4.   ป�ญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

 ป�ญหา 

1)  เทศบาลบรรจุโครงการ/กจิกรรมไว�ในเทศบัญญัติได�ร�อยละ  80.77  ไม�ถึงร�อยละ  100  ของแผนพัฒนา

สามป�   

2)  เทศบาลสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว�ในเทศบัญญัติได�ร�อยละ  16.92  ไม�ถึงร�อยละ 50 ของ

แผนพัฒนาสามป�  

3) โครงการที่ตั้งไว�เพื่อดําเนินการในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 105 โครงการแต�ได�ดําเนินการ  ในระหว�าง

ช�วงเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม  2560  ได�จํานวน  22 โครงการ ยังไม�ได�ดําเนินการอีก 83  โครงการ  และในช�วง

เวลาที่เหลืออีก  6 เดือน  เทศบาลสามารถดําเนินการได�ตามเป�าหมายหรือไม� 

 อุปสรรค 

1)  เทศบาลมปี�ญหา ความต�องการที่จะต�องดําเนินการอยู�เป�นจํานวนมาก   

2)  เทศบาลมงีบประมาณที่จํากัด        

ข�อเสนอแนะ  

      1)  เห็นควรพิจารณาโครงการทีม่ีความจําเป�นเร�งด�วนบรรจุในแผนพัฒนาสามป�     

2)  เห็นควรเร�งรัดการดําเนินโครงการที่ตั้งไว�ในเทศบัญญัติให�ได�มากว�าร�อยละ 80.77  ของแผนพัฒนาสามป�   

3) เห็นควรดําเนินโครงการตามแผนดําเนินตามเป�าหมายโครงการที่วางไว�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ 

โครงการตามแผนดําเนินงานทั้งหมด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

ส�วนที่  7 

 
ภาพกิจกรรมโครงการที่ดําเนินการในแผนดําเนินงานประจําป�งบประมาณ  2560 

ในห�วงเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 

******** 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเพื่อบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสําคัญของทางราชการ 
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โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและชุมชน 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกล�ุม

สตรีและกลุ�มองค�กร และผู�นําท�องที่ ผ�ูนําท�องถิ่นของ

เทศบาลตําบลกรูด 
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกล�ุมสมาชิกผ�ูสูงอายุเทศบาลตําบลกรูด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนย�เรียนรู�ตามวิถีไทย วิถีชีว ิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย�เรียนรู� 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพ การท�องเที่ยว 
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โครงการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560) 

โครงการ Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 เอกสาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว�างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) 

เทศบาลตําบลกรูด  อําเภอกาญจนดิษฐ�  จังหวัดสุราษฏร�ธานี 
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