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คํานํา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ข�อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข�อ 13 และ  ข�อ 14  ได�กําหนดให�มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน�าที่ดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง  

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ

เสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอ

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

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป�     
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด  ได�ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560  

(ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ.  2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได�จากการ

ติดตามให�นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป�นว�ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป�น

ประโยชน�อย�างย่ิงในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก�ไขป�ญหาให�กับประชาชนได�  และประชาชนเกิดความพึง

พอใจสูงสุด   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 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
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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   

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 

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 
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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 

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 
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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

อย�างน�อยป�ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป� 

 

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 

การติดตามและประเมินผล 

 
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. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  

(ระหว�างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560   ถึง มีนาคม 2561) ดังนี้   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1 ยุทธศาสตร�การพัฒนา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.1.1 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลกรูดเป�นแผนยุทธศาสตร�ที่กําหนดระยะเวลา 4 ป�  

พ.ศ. 2561-2564  ซึ่งเป�นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลกรูด ที่กําหนดยทุธศาสตร� และแนวทาง

การพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูดซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย

สอดคล�องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ�นดิน ยุทธศาสตร�การพฒันาจงัหวัด

สุราษฏร�ธาน ี  อําเภอกาญจนดิษฐ�  และแผนชุมชนตําบลกรดู  

1.1.2 แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด มีรายละเอียด ดังนี ้

      1) ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย  

ยุทธศาสตร�ที่ 1    การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   ยุทธศาสตร�ที่ 2  การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

   ยุทธศาสตร�ที่ 3  การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

   ยุทธศาสตร�ที่ 4  การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว 

   ยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

  ยุทธศาสตร�ที่ 6  การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

    2) เป�าประสงค� 

   1   จัดศูนย�พัฒนาเด็กเลก็ให�เป�นสัดส�วน สนบัสนุนการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห�งชาติ 

พ.ศ.  2542   พร�อมส�งเสริม สนบัสนุนพัฒนาการศึกษาเพิม่ขึ้น 
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   2.ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิป�ญญาท�องถิ่นดํารงอย�ูสืบทอด

ต�อไป 

   3.  ส�งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ โดยการมสี�วนร�วมของประชาชนทุกเภททุกวัย 

   4. การคมนาคมขนส�ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 

และครอบคลุมทุกพื้นที่และได�มาตรฐาน 

   5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เกิดความสงบเรียบร�อยภายในชุมชน 

   6. กลุ�ม องค�กร ต�างๆ มีความเข�มแข็งช�วยเหลอืตนเองได� 

   7. เด็ก เยาวชน ห�างไกลยาเสพติด 

   8. ชุมชนเข�มแข็ง ประชาชนได�รับสวสัดิการสังคม ได�รับบริการสาธารณสุขทั่วถึง มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีถ�วนหน�า ประชาชนมีงานทํา  มีอาชีพ มีรายได�เพียงพอต�อการดํารงชีพ ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

   9.  มีแหล�งท�องเที่ยวที่สวยงามและดงึดูดใจนักท�องเที่ยว 

   10.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการดูแลรักษาอย�างยั่งยืน 

   11.ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

   12 .ประชาชนและหน�วยงานต�างๆมีความเข�าใจอันดีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและเกิด

การมสี�วนร�วมในการบริหารและพฒันาท�องถิ่นจากทุกภาคส�วน 

   13 .การบรหิารด�านการเงิน-การคลัง และการจัดเกบ็รายได�ของเทศบาลมปีระสทิธิภาพ 

   14.ประชาชนได�รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

   15.บุคลากรเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจรยิธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 3)ตัวชี้ว ัด 

   1. ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

    2. ร�อยละที่เพิม่ขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมประเพณี ศาสนา และ 

วัฒนธรรมท�องถิ่น 

   3. ร�อยละชองจํานวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมทีส่�งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

4. จํานวนถนนที่สะดวกในการสัญจรเพิ่มขึ้นและได�รับการบํารุงรักษา 

5. จํานวนไฟฟ�าสาธารณ ระบบประปา ได�รับการก�อสร�าง/บํารุงรักษาและเพิ่มขึ้น 

6. ระดับความสําเร็จของแหล�งน้ําที่ได�รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ นํ้าได�เพิ่มขึ้น 

7.ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของจาํนวนเด็ก สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาสคนพิการและผู�ป�วยเอดส�ที่ได�รับ 

การสงเคราะห� 

8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได�รับการส�งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด�าน การเกษตรและ 

การแปรรูปสินค�า 

9. ร�อยละของจํานวนประชากรที่ได�รับฝ�กอบรมการประกอบอาชีพ 

10.ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเข�มแข็งและเป�นระเบียบเรียบร�อยขึ้น 

11. ระดับความสําเร็จของแหล�งท�องเที่ยวที่ได�รับการพัฒนา ฟ��นฟู เพิ่มขึ้น 

12.  ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม การบริหารการ 
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จัดการขยะสิ่งปฏิกูล 

13. จํานวนประชาชนที่มีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ่น 

14. จํานวนบุคลากรของหน�วยงานที่ได�รับการอบรมเพิ่มพูนความรู�ในการปฏิบัติงาน 

15. จํานวนการให�บริการ การบรหิารจัดการองค�กรที่มปีระสิทธิภาพ โปร�งใส ตามหลักการ 

บรหิารจัดการบ�านเมอืงที่ดทีี่เพิม่ขึ้น 

16. ร�อยละของผ�ูรับบริการให�มีความพึงพอใจต�อการบริการ 

4)ค�าเป�าหมาย 

   1.   เพื่อเสรมิสร�างคนภายในชุมชนทั้งทางด�านจิตใจ ด�านการศึกษา ด�านสุขภาพอนามัย 

ด�านสวัสดิการและสังคม  ด�านสาธารณสุข ด�านกีฬา  ให�มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได� 

   2  ประชาชนมีความรู�และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีอันดีงาม  

 3.  ด�านการได�รับบริการด�านโครงสร�างพื้นฐานให�มีความสะดวกและรวดเร็ว   

4.  สิ่งแวดล�อมไม�เป�นพิษทําให�ชุมชนน�าอย�ูอย�างสงบสุข  

           5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี�วนร�วมจากทุกภาคส�วน  

5) กลยุทธ� 

  1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กลยุทธ� 

1)การพัฒนาและส�งเสริมการศึกษา 

2) การพัฒนาและสิ่งเสริมด�านกีฬา, นันทนาการ 

3) การพัฒนาด�านคุณธรรมจริยธรรม 

4) อนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ�ญญาท�องถิ่น 

5) ทํานุ บํารุง ส�งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา 

  2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

กลยุทธ� 

6) ก�อสร�างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายน้ําให�เป�นไป 

    ด�วยความสะดวก 

  7)  ก�อสร�างขยายเขตไฟฟ�าและไฟฟ�าสาธารณะ 

  8)  ก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปา 

  9)  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได�รับอย�างถ�วนหน�า 

10)  พัฒนาแหล�งน้ํา 

  3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการพฒันาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

กลยุทธ� 

11)การพัฒนาส�งเสริมด�านสาธารณสุขสุขภาพและอนามัย 

12) การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม 
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13) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

14) ป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด   

  15) ส�งเสรมิชุมชนให�เข�มแข็ง พฒันาบทบาทของผู�นําชุมชน  คณะกรรมการให�พฒันา

บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู�สูงอายุ  ผ�ูพิการ  ผู�ด�อยโอกาส  ประชาชน และค�ุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

  4.  ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านเศรษฐกิจ กลุ�มอาชีพและการท�องเที่ยว 

กลยุทธ� 

16)  เสริมสร�างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ�มอาชีพ 

17) พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวให�ได�มาตรฐาน 

  5.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

กลยุทธ� 

18) สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล�อม 

19) การบริหารจัดการและรณรงค�กําจัดขยะมูลฝอย 

  6.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

กลยุทธ� 

20) ส�งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค�กรให�มีขีดความสามารถใน 

    การพัฒนา 

               21) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนและองค�กรทุกภาคส�วนในการพัฒนา 

   ทางการเมืองและสังคม 

22) ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน  

    6)วิสัยทัศน�(Vision) 

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

ชุมชนแห�งการเรียนรู�  มุ�งสู�การพฒันาเทศบาลกรูดอย�างยั่งยนื ” 

1.2 โครงการตามแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� พ.ศ. (2561-2564) ห�วงป� 2561 

เทศบาลตําบลกรูด  ได�จัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564 )ตามกระบวนการที่บัญญัติไว�ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ.  2548 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2559   โดยผ�านการมีส�วนร�วมของประชาชน เช�น  การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟ�ง

ป�ญหาความต�องการที่แท�จริง  ของประชาชนในพื้นที่ก�อนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่บรรจุไว�ในแผนพัฒนา

ท�องถิ่นสี่ป�เทศบาลตําบลกรูด ได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อ 30 พฤศจิกายน   2559 

แล�วน้ันและการติดตามครั้งนี้จะติดตามเฉพาะป� 2561 ในการดําเนินโครงการดังนี้ 

ยุทธศาสตร� 

ป� 2561 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ(บาท) 
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1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

    1.1 แผนงานการศึกษา           16   5,215,000  

    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             14           1,430,000  

รวม             30           6,645,000  

2) ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน             18         58,574,000  

รวม             18         58,574,000  

3)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชมุชน   

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 2    100,000  

    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห� 2     50,000  

    3.3 แผนงานงบกลาง 4 11,836,000  

    3.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมขน 4    550,000  

    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 660,000  

รวม           16  13,196,000 

4) ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว   

     4.1 แผนงานการเกษตร 4    110,000  

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000,000  

รวม               5         10,110,000  

5)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม   

    5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1      50,000  

รวม 1      50,000  

6) ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร   

     6.1 แผนงานการบรหิารงานทั่วไป             19           2,150,000  

รวม 19 2,150,000 

รวมทั้งสิ้น             89         90,725,000  

จากตาราง สรุปได�ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนโครงการ

ทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  30 โครงการ เป�นเงิน     6,645,000  บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  จํานวนโครงการทัง้หมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   

มีทั้งหมด  18  โครงการ เป�นเงิน     58,574,000  บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จํานวนโครงการ

ทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  16  โครงการ  เป�นเงิน     13,196,000 บาท 
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ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว จํานวนโครงการทั้งหมดทีบ่รรจุไว�ใน

ป� 2561   มีทั้งหมด  5  โครงการ เป�นเงิน     10,110,000  บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม จํานวนโครงการทั้งหมดที่

บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  1  โครงการ เป�นเงิน          50,000  บาท 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหารจํานวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  

19  โครงการ เป�นเงิน     2,150,000 บาท 

รวมทั้งหมดทัง้ 6 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 89 โครงการทีบ่รรจุไว�ในป�  2561 เป�นเงินทั้งสิ้น 90,725,000 บาท
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1.3  แบบประเมิน   

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

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

ปกครองส�วนท�องถิ่นตามยุทธศาสตร�ที่กําหนดไว�ภายใต�แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564)  โดยมีกําหนด

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

สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

ส�วนที่  1    ข�อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น  เทศบาลตําบลกรูด 

1.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  6  เดือน  (เดือนตุลาคม  2560- มีนาคม  2561) 

ส�วนที่  2  ยุทธศาสตร�การพัฒนาและโครงการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2561  

    ยุทธศาสตร�และจํานวนโครงการที่ปรากฏอย�ูในแผนและจํานวนโครงการที่ได�ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยู�ใน

แผนพัฒนา

ท�องถิ่นสี่ป� 

บรรจุในเทศ

บัญญัติ/ 

จ�ายขาดเงินสะสม 

(นําไปปฏิบัติ)  

คิดเป�นร�อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

1) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
30 25 28.09 

    1.1 แผนงานการศึกษา 16  15   
    1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 14   7   

2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 18 9 10.11 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 18 9  
3)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพ

ชีว ิต สังคมและชุมชน 
16 15 16.84 

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1  

    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห� 2 2  

    3.3 แผนงานงบกลาง 4 4  

    3.4 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมขน 4 4  

    3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4  
4) ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพและการ

ท�องเที่ยว 
5 3 3.37 

     4.1 แผนงานการเกษตร 4 3  

     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 0  
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5)  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�ม 
1 1 1.12 

    5.1 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 1 1  

6) ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหาร             19  13 14.60 

     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 19 13  

รวมทั้งสิ้น 89 66 71.16 

จากแบบประเมิน สรุปได�ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนโครงการ

ทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  30 โครงการ นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 

จํานวน  25 โครงการ คิดเป�นร�อยละ  28.09 ของโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  จํานวนโครงการทัง้หมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   

มีทั้งหมด  18  โครงการ นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 จํานวน  9 โครงการ คิดเป�น

ร�อยละ  10.11 ของโครงการทัง้หมด 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน จํานวนโครงการ

ทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  15  โครงการ  นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 

จํานวน  9 โครงการ คิดเป�นร�อยละ  16.84 ของโครงการทัง้หมด 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 ยุทธศาสตร�ด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพและการท�องเที่ยว จํานวนโครงการทั้งหมดทีบ่รรจุไว�ใน

ป� 2561   มีทั้งหมด  5  โครงการ นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 จํานวน  3 โครงการ 

คิดเป�นร�อยละ  3.37 ของโครงการทัง้หมด 

ยุทธศาสตร�ที่ 5 ยุทธศาสตร�การพฒันาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม จํานวนโครงการทั้งหมดที่

บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  1  โครงการ นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 จํานวน     

1  โครงการ คิดเป�นร�อยละ  1.12 ของโครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร�ที่ 6 ยุทธศาสตร�ด�านการเมืองการบริหารจํานวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุไว�ในป� 2561   มีทั้งหมด  

19  โครงการ นํามาตั้งเป�นงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 จํานวน  13 โครงการ คิดเป�นร�อยละ  

14.60 ของโครงการทั้งหมด 

รวมทั้งหมดทัง้ 6 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 89 โครงการทีบ่รรจุไว�ในป�  2561 และนํามาตั้งโครงการ  66 

โครงการ คิดเป�นร�อยละ 71.16 ของโครงการทั้งหมด 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   

(ระหว�างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

(www.dla.go.th) 
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1.4 โครงการที่ได�รับอนุมัติประจําป�งบประมาณ  2561 ตามแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ

บริหารสถานศึกษา  
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  521,400.00 

2. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม

(นม)ให�กับเด็กเล็ก-ป.6 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  1,410,324.00 

3. โครงการส�งเสริมพัฒนาการตาม

ช�วงวัยของเด็กเล็กศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็กบ�านกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

4. โครงการส�งเสริมประสบการณ�

การเรียนร�ู ของ ศพด. บ�านกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  10,000.00 

5. โครงการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา ของ เทศบาล

ตําบลกรูด และสถานศึกษาในสังกัด 

(ศพด.บ�านกรูด) 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  5,000.00 

6. โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมเด็ก 

และเยาวชนของเทศบาลตําบลกรูด 

เนื่องในงานวันเด็กแห�งชาติ 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

7. โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม 

ให�กับเด็กและเยาวชนของชุมชน

มุสลิมในเขตเทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

8. โครงการส�งเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

9. โครงการส�งเสริมกิจกรรม 

ประเพณีชักพระ 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

10. โครงการรดน้ําขอพรผ�ูสูงอายุ

สืบสานประเพณี วัฒนธรรมเนื่องใน

เทศกาลวันสงกรานต� 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  70,000.00 
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11. โครงการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

12. โครงการการบริหารจัดการงาน

ราชพิธี/รัฐพิธี และวันสําคัญทาง

ราชการ 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

13. โครงการกีฬาต�านยาเสพติด

เทศบาลตําบลกรูดสัมพันธ� 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

14. โครงการส�งเสริมทักษะการออก

กําลังกายอย�างถูกวิธี 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
15. โครงการจัดส�งนักกีฬาหรือทีม

นักกีฬาเข�าร�วมทําการแข�งขันกีฬา

ตามรายการต�างๆ 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  150,000.00 

16. โครงการเกษตรเพื่อชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

17. โครงการส�งเสริมและพัฒนา

อาชีพเด็กและเยาวชน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

19. โครงการสืบสานภูมิป�ญญา

ท�องถิ่น 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

20. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  484,000.00 

21. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  292,000.00 

22. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  304,000.00 

23. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  632,000.00 

24. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  916,000.00 

25. โครงการจัดงานรฐัพิธี งานพิธี 

ศาสนพิธี ฯลฯ อําเภอกาญจนดิษฐ� 

จังหวัดสุราษฏร�ธานี ประจําป�

แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 
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งบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 

26. โครงการซ�อมสร�างถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายซอย

พัฒนา 1 หมู�ที่ 2 

แบบ ผ.01 กองช�าง  1,580,000.00 

27. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบ�านนายอารมณ�-สํานักไฟ 

หมู�ที่ 3 

แบบ ผ.01 กองช�าง  1,191,000.00 

28. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบ�านนายวินัย-นอกไร� หมู�ที่ 4 
แบบ ผ.01 กองช�าง  2,016,000.00 

29. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายนายผก หมู�ที่ 5 
แบบ ผ.01 กองช�าง  498,000.00 

30. โครงก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายแม�เหลง หมู�ที่ 6 
แบบ ผ.01 กองช�าง  498,000.00 

31. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายตาวัน-ฤทธิรงค� หมู�ที่ 8 
แบบ ผ.01 กองช�าง  496,000.00 

32. โครงการปรับปรงุถนนหินคลุก แบบ ผ.01 กองช�าง  1,631,000.00 
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พร�อมบดอัดสายป�าพัว- เขาหวาย หมู�ที่ 

9 

33. โครงการก�อสร�างถนนลาดยางผิว

จราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายข�าง

โรงเรียนกําสนราษฏร�อุทิศ - เขาพับผ�า 

หมู�ที่ 10 

แบบ ผ.01 กองช�าง  2,333,000.00 

34. โครงการซ�อมแซมถนนลาดยาง

ภายในตําบลกรูด หมู�ที่ 1 - 10  
แบบ ผ.01 กองช�าง  2,757,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านสาธารณสุข คุณภาพชีว ิตสังคมและชุมชน 

35. โครงการรณรงค�ป�องกันโรคติดต�อ แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

36. โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิตให�กับ

คนพิการ ผ�ูทุพพลภาพ ผู�ด�อยโอกาส และ

คนไร�ที่พึงของเทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

37. โครงการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพ

ชีวิตกล�ุมสตรีและเสริมสร�างความเข�มแข็ง

ของครอบครัวเทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

38. โครงการสร�างหลักประกันด�านราย

ได�แก�ผ�ูสูงอายุของเทศบาลตําบลกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  9,500,000.00 

39. โครงการสนับสนุนการเสริมสร�าง

สวัสดิการทางสังคมให�แก�คนพิการหรือ
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  1,400,000.00 
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ทุพพลภาพ ของเทศบาลตําบลกรูด 

40. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพสําหรับ

ผ�ูป�วยเอดส�เทศบาลตําบลกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  42,000.00 

41. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลตําบลกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  315,000.00 

42. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของกล�ุมสตรี และกล�ุม

องค�กร และผู�นําท�องที่ ผู�นําท�องถิ่นของ

เทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  250,000.00 

43. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกล�ุมสมาชิกผู�สูงอายุของ

เทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

44. โครงการอบรมรณรงค�ต�อต�านป�ญหา

ยาเสพติด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

45. โครงการการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

ยาเสพติด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

46. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  50,000.00 

47. โครงการแก�ไขป�ญหาความเดือดร�อน

ของประชาชน  
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  200,000.00 

48. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ป�องกันภัยฝ�ายพลเรือน 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  100,000.00 

49. โครงการก�อสร�างเสาอากาศแบบ

สามเหลี่ยมชนิดยึดโยงด�วยสลิง 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  189,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพ การท�องเที่ยว 

50. โครงการศูนย�เรียนรู�ตามวิถีไทย วิถี

ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย�เรียนรู�10 

หมู�บ�าน ของเทศบาลตําบลกรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

51. โครงการจัดอบรมส�งเสริมกล�ุมอาชีพ แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 
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ทางการเกษตร 

52. โครงการสนับสนุนศูนย�

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกรูด 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

     

 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

53. โครงการส�งเสริมการคัดแยกขยะ

อันตรายในชุมชน 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  70,000.00 
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ชื่อโครงการ แบบ หน�วยงานรบัผิดชอบ แหล�งที่มา 
งบประมาณ 

ตามเทศบญัญัต ิ
ด�านการเมืองการบริหาร 

54. จัดจ�างสถาบัน/หน�วยงาน สํารวจ

ความพึงพอใจการบริการของ เทศบาล 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  25,000.00 

55. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

56. โครงการจัดทําแผนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

57. โครงการจัดทําเทศบัญญัติ แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

58. โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู�บริหารและ

สมาชิกสภาเทศบาล 
แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  300,000.00 

59. โครงการอบรมให�ความรู�กฏหมาย

เบื้องต�นที่จําเป�นต�อชีวิตประจําวันของ

ประชาชน 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  30,000.00 

60. โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตําบล

กรูด 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  250,000.00 

61. โครงการกิจกรรม 5 ส. แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  20,000.00 

62. โครงการฝ�กอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของเทศบาลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แบบ ผ.01 สํานักปลัดเทศบาล  300,000.00 

63. โครงการประหยัดพลังงาน แบบ ผ.01 กองคลัง  30,000.00 

64. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ แบบ ผ.01 กองคลัง  20,000.00 

65. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย�สิน 
แบบ ผ.01 กองคลัง  500,000.00 

66. โครงการจัดตั้งศูนย�รวมข�อมูลข�าวสาร

การจัดซื้อจัดจ�างของหน�วยการบริหาร

ราชการส�วนท�องถิ่น 

แบบ ผ.02 สํานักปลัดเทศบาล  15,000.00 
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1.5 โครงการที่ลงนามในสัญญา ป� 2561 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

ด�านการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมและนนัทนาการ 

1. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ

บริหารสถานศึกษา  
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 27/11/2560 1 102,700.00 

  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 09/02/2561 1 74,800.00 

2. โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมเด็ก 

และเยาวชนของเทศบาลตําบลกรูด 

เนื่องในงานวันเด็กแห�งชาติ 

1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 22/2561 10/01/2561 1 3,240.00 

  2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2561 10/01/2561 2 3,500.00 

  3 ใบสั่งจ�างเลขที่ 23/2561 10/01/2561 2 13,000.00 

  4 บันทกึตกลงซื้อขาย 10/01/2561 3 10,000.00 

3. โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม

เนื่องวันลอยกระทง 
1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 10/2561 01/11/2560 1 33,000.00 

  2 ใบสั่งจ�างเลขที่ 9/2560 01/11/2560 2 1,875.00 

4. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 30/11/2560 1 121,000.00 

  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 07/02/2561 1 121,000.00 

5. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 15/11/2560 1 73,000.00 

  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 07/02/2561 1 73,000.00 

6. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 15/11/2560 1 76,000.00 

  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 07/02/2561 1 80,000.00 

7. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 15/11/2560 1 158,000.00 
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  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 01/02/2561 1 155,000.00 

8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน 22/11/2560 1 229,000.00 

  2 สนับสนุนอาหารกลางวัน 07/02/2561 1 220,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

ด�านสาธารณสุข คุณภาพชีว ิตสังคมและชุมชน 

9. โครงการสร�างหลักประกันด�านราย

ได�แก�ผ�ูสูงอายุของเทศบาลตําบลกรูด 
1 เบี้ยยังชีพผ�ูสูงอายุ 10/10/2560 1 764,600.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 08/11/2560 1 765,800.00 

  3 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 06/12/2560 1 761,800.00 

  4 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 10/01/2561 1 757,600.00 

  5 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 07/02/2561 1 755,200.00 

  6 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 07/03/2561 1 752,000.00 

10. โครงการสนับสนุนการเสริมสร�าง

สวัสดิการทางสังคมให�แก�คนพิการหรือ

ทุพพลภาพ ของเทศบาลตําบลกรูด 

1 เบี้ยยังชีพผ�ูพิการ 10/10/2560 1 100,000.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 08/11/2560 1 100,800.00 

  3 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 06/12/2560 1 104,000.00 

  4 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 10/01/2561 1 104,000.00 

  5 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 07/02/2561 1 104,800.00 

  6 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 07/03/2561 1 104,000.00 

11. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยังชีพ

สําหรับผู�ป�วยเอดส�เทศบาลตําบลกรูด 
1 เบี้ยยังชีพผ�ูป�วยเอดส� 10/10/2560 1 2,500.00 

  2 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 08/11/2560 1 2,500.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

  3 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 06/12/2560 1 2,500.00 

  4 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 10/01/2561 1 2,500.00 

  5 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 07/02/2561 1 2,500.00 

  6 เบี้ยยังชีพผู�ป�วยเอดส� 07/03/2561 1 2,500.00 

12. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลตําบลกรูด 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
04/12/2560 1 315,000.00 

13. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของกล�ุมสตรี และกล�ุม

องค�กร และผู�นําท�องที่ ผู�นําท�องถิ่นของ

เทศบาลตําบลกรูด 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�ม

สตรี 
18/01/2561 1 135,168.00 

  2 สัญญาจ�างเลขที่ 6/2561 17/01/2561 4 104,000.00 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ คู�สัญญา วันที่เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

14. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกล�ุมสมาชิกผู�สูงอายุ

ของเทศบาลตําบลกรูด 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผ�ูสูงอายุ 
15/02/2561 1 114,840.00 

  2 สัญญาจ�างเลขที่ 7/2561 15/02/2561 3 78,000.00 

  3 ใบสั่งจ�างเลขที่ 27/2561 15/02/2561 1 864.00 

  4 ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2561 15/02/2561 1 1,960.00 

15. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด 
1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 17/2561 27/12/2560 1 7,000.00 

  2 ใบสั่งจ�างเลขที ่16/2561 27/12/2560 5 720.00 

  
ด�านการเมืองการบริหาร 

16. โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 

1 โครงการสนับสนุนจัดทําแผน

ชุมชน 
21/03/2561 1 7,200.00 

17. โครงการจัดทําแผนขององค�กร 1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 29/2561 27/02/2561 7 810.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

ปกครองส�วนท�องถิ่น 

18. โครงการกิจกรรม 5 ส. 1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2561 06/03/2561 5 1,396.00 

19. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 15/2561 26/12/2560 5 8,273.00 

รวม 7,512,946.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 โครงการที่เบิกจ�าย ป� 2561 

 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อค�ูสัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

ด�านการพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมและนนัทนาการ 

1. โครงการสนับสนุน

ค�าใช�จ�ายการบริหาร

สถานศึกษา  

100 
1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 102,700.00 102,700.00 

    
2 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 74,800.00 74,800.00 

2. โครงการจัดกิจกรรม

ส�งเสริมเด็ก และเยาวชนของ
100 

1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

22/2561 
1 3,240.00 3,240.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลกรูด เนื่องใน

งานวันเด็กแห�งชาติ 

    
2 ใบสั่งซื้อเลขที่ 

10/2561 
2 3,500.00 3,500.00 

    
3 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

23/2561 
2 13,000.00 13,000.00 

    4 บันทึกตกลงซื้อขาย 3 10,000.00 10,000.00 

3. โครงการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 
100 

1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

10/2561 
1 33,000.00 33,000.00 

    2 ใบสั่งจ�างเลขที่ 9/2560 2 1,875.00 1,875.00 

4. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 

1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 121,000.00 121,000.00 

    
2 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 121,000.00 121,000.00 

5. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 

1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 73,000.00 73,000.00 

    
2 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 73,000.00 73,000.00 

6. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 

1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 76,000.00 76,000.00 

    
2 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 80,000.00 80,000.00 

7. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 

1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 158,000.00 158,000.00 

    
2 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 155,000.00 155,000.00 

 

 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อค�ูสัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

8. โครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 
100 

1 สนับสนุนอาหาร

กลางวัน 
1 229,000.00 229,000.00 

    2 สนับสนุนอาหาร 1 220,000.00 220,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

กลางวัน 

ด�านสาธารณสุข คุณภาพชีว ิตสังคมและชุมชน 

9. โครงการสร�างหลักประกัน

ด�านรายได�แก�ผ�ูสูงอายุของ

เทศบาลตําบลกรูด 

100 1 เบี้ยยังชีพผ�ูสูงอายุ 1 764,600.00 764,600.00 

    2 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 765,800.00 765,800.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 761,800.00 761,800.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 757,600.00 757,600.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 755,200.00 755,200.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 1 752,000.00 752,000.00 

10. โครงการสนับสนุนการ

เสริมสร�างสวัสดิการทางสังคม

ให�แก�คนพิการหรือทุพพลภาพ 

ของเทศบาลตําบลกรูด 

100 1 เบี้ยยังชีพผ�ูพิการ 1 100,000.00 100,000.00 

    2 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 1 100,800.00 100,800.00 

    3 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 1 104,000.00 104,000.00 

    4 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 1 104,000.00 104,000.00 

    5 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 1 104,800.00 104,800.00 

    6 เบี้ยยังชีพผู�พิการ 1 104,000.00 104,000.00 

11. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยัง

ชีพสําหรับผู�ป�วยเอดส�เทศบาล

ตําบลกรูด 

100 1 เบี้ยยังชีพผ�ูป�วยเอดส� 1 2,500.00 2,500.00 

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

    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 

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

12. สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ เทศบาล

ตําบลกรูด 

100 
1 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
1 315,000.00 315,000.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลกรูด กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร�ธานี 

ชื่อโครงการ 
เปอร�เซ ็นต� 

การดําเนินการ 
ชื่อค�ูสัญญา 

ระยะเวลา 

การดําเนินการ 

(ว ัน) 

วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 

เบิกจ�าย 

(บาท) 

13. โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

กล�ุมสตรี และกล�ุมองค�กร 

และผู�นําท�องที่ ผ�ูนําท�องถิ่น

ของเทศบาลตําบลกรูด 

100 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพกล�ุมสตรี 
1 135,168.00 135,168.00 

    
2 สัญญาจ�างเลขที่ 

6/2561 
4 104,000.00 104,000.00 

14. โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกล�ุม

สมาชิกผ�ูสูงอายุของเทศบาล

ตําบลกรูด 

100 
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู�สูงอายุ 
1 114,840.00 114,840.00 

    
2 สัญญาจ�างเลขที่ 

7/2561 
3 78,000.00 78,000.00 

    
3 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

27/2561 
1 864.00 864.00 

    
4 ใบสั่งซื้อเลขที่ 

15/2561 
1 1,960.00 1,960.00 

15. โครงการป�องกันและ

แก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตตําบลกรูด 

100 
1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

17/2561 
1 7,000.00 7,000.00 

    
2 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

16/2561 
5 720.00 720.00 

ด�านการเมืองการบริหาร 

16. โครงการสนับสนุนการ

จัดทําแผนชุมชน 
100 

1 โครงการสนับสนุน

จัดทําแผนชุมชน 
1 7,200.00 7,200.00 

17. โครงการจัดทําแผนของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
100 

1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

29/2561 
7 810.00 810.00 

18. โครงการกิจกรรม 5 ส. 100 
1 ใบสั่งซื้อเลขที่ 

16/2561 
5 1,396.00 1,396.00 

19. โครงการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่ 
100 

1 ใบสั่งจ�างเลขที่ 

15/2561 
5 8,273.00 8,273.00 

รวม 7,512,946.00 7,512,946.00 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

1.7  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป� 2561(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.ด�านการพัฒนาด�านการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
30.0 33.71 6,645,000.00 7.32 25.0 37.88 5,804,724.00 17.59 8.0 42.11 1,548,115.00 20.61 8.0 42.11 1,548,115.00 20.61 8.0 42.11 1,548,115.00 20.61 

2.ด�านพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน 18.0 20.22 58,574,000.00 64.56 9.0 13.64 13,000,000.00 39.39 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและ

ชุมชน 
16.0 17.98 13,196,000.00 14.55 15.0 22.73 12,496,000.00 37.87 7.0 36.84 5,947,152.00 79.16 7.0 36.84 5,947,152.00 79.16 7.0 36.84 5,947,152.00 79.16 

4.ด�านเศรษฐกิจ กล�ุมอาชีพ การท�องเที่ยว 5.0 5.62 10,110,000.00 11.14 3.0 4.55 80,000.00 0.24 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

5.ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 1.0 1.12 50,000.00 0.06 1.0 1.52 70,000.00 0.21 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ด�านการเมอืงการบริหาร 19.0 21.35 2,150,000.00 2.37 13.0 19.70 1,550,000.00 4.70 4.0 21.05 17,679.00 0.24 4.0 21.05 17,679.00 0.24 4.0 21.05 17,679.00 0.24 

รวม 89.0   90,725,000.00   66.0   33,000,724.00   19.0   7,512,946.00   19.0   7,512,946.00   19.0   7,512,946.00   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

1.8 โครงการที่ดําเนนิการเบิกจ�ายประจําป�งบประมาณ  2561 ตดิตามแผนดําเนนิงาน ประจําป�

งบประมาณ  2561 (ตั้งแต�ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

1. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ

บรหิารสถานศึกษา 524,400 177,500 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการจัดกจิกรรมส�งเสรมิเด็ก 

และเยาวชนของเทศบาลตําบล

กรูด เนื่องในงานวันเด็กแห�งชาติ 

100,000 29,740 
ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสบืสานประเพณี 

วัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 
50,000 

34,875 

 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

4. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวันเดก็นักเรียน 

โรงเรียนวัดเขานางเภา 

 

484,000 
242,000 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

5. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวันเดก็นักเรียนโรงเรียน

บ�านไสใน 

292,000 146,000 
ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

6. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวันเดก็นักเรียนโรงเรียน

บ�านบ�อน้ําร�อน 

 

304,000 156,000 
ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

7. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวันเดก็นักเรียนโรงเรียนกํา

สนราษฎร�อทุิศ 632,000 313,000 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

8. โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวันเดก็นักเรียนโรงเรียน

บ�านแม�โมกข� 916,000 449,000 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

รวม 3,302,400 1,548,115  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

3. การพัฒนาด�านการสาธารณสุข คุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 

1.  โครงการสร�างหลักประกันด�านราย

ได�แก�ผู�สูงอายุของเทศบาลตําบลกรูด 9,500,000 

 

4,557,000 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการสนบัสนุนการเสริมสร�าง

สวัสดิการทางสังคมให�แก�คนพิการ

หรือทุพพลภาพ ของเทศบาลตําบล

กรูด 

1,400,000 

 

617,600 

 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. โครงการสงเคราะห�เบี้ยยงัชีพสําหรบั

ผู�ป�วยเอดส�เทศบาลตําบลกรูด 
42,000 

15,000 

 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลตําบลกรูด 
315,000 315,000 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของกลุ�มสตรี และ

กล�ุมองค�กร และผู�นําท�องที่ ผู�นํา

ท�องถิ่นของเทศบาลตําบลกรูด 

250,000 

 

239,168 

 

 

 

แล�วเสร็จ 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

6. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกลุ�มสมาชิกผู�สูงอายุ

ของเทศบาลตําบลกรูด 

200,000 

 

195,664 

 

แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

7. โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหา

อุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด 
50,000 7,720 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง 
เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

รวม 11,757,000 5,947,152    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการ

ดําเนินงาน 

ประเภท

งบประมาณ 

หน�วยงาน

รับผิดชอบ ตั้งไว� เบิกจ�าย 

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 

1 โครงการสนบัสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 20,000 7,200 

กําลัง

ดําเนินการ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

2. โครงการจัดทําแผนขององค�กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น 20,000 810 

กําลัง

ดําเนินการ เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

3. 
โครงการกจิกรรม 5 ส. 

20,000 1,396 

ดําเนินการ

ต�อเนื่อง เทศบัญญัต ิ สํานักปลัดฯ 

4. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่ 20,000 8,273 แล�วเสร็จ เทศบัญญัต ิ กองคลงั 

รวม 80,000 17,679    

รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 15,139,400 7,512,946    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9  จํานวนโครงการที่ได�รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดําเนินงานที่กําหนดห�วง

ระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแต�เดือนตุลาคม 2560 -มีนาคม 2561 

 

ยุทธศาสตร� 

 

จํานวนโครงการที่กําหนดระยะเวลาการดาํเนินกิจกรรมตามแผนการ

ดําเนินงานในระหว�างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 

ตามแผน

ดําเนินงาน 

ดําเนินการแล�ว

เสร็จตามแผน 

ไม�แล�วเสร็จตาม

แผน 
หมายเหต ุ

1.ด�านการพัฒนาด�าน

การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

18 

 

8 

 

10 

 

2.ด�านพัฒนาโครงสร�าง

พื้นฐาน 
0 0 0 

 

3.ด�านสาธารณสุข คุณภาพ

ชีวิตสังคมและชุมชน 
12 7 5 

 

4.ด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ 

การท�องเที่ยว 

 

3 

 

0 

 

3 

 

5.ด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม 
0 0 0 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

6.ด�านการเมืองการบริหาร 9 4 5  

รวม 42 19 23  
ที่มา : แผนดําเนินงานประจําป�งบประมาณ 2561 

บทสรุป  

1. ในป� 2561 เทศบาลตําบลกรูด ได�ดาเนินกิจกรรมต�าง ๆ แล�วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามแผนการ

ดําเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 -31 มีนาคม 2561 ) จํานวน 19  โครงการ คิดเป�นร�อย

ละ 45.23 ไม�ถึงร�อยละ 50 ของโครงการที่ดําเนินการในช�วงดังกล�าว 

2. โครงการที่ไม�สามารถดาเนินการตามแผนดําเนินงานได�เกดิจากสาเหตุดงันี ้ 

2.1 โครงการ สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให�กับเด็กเล็ก-ป.6 

ป�ญหา/อุปสรรค........อย�ูในระหว�างขั้นตอนการเบิกจ�าย....................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา...........................-..................................................... 

 

2.2 โครงการ ส�งเสริมพัฒนาการตามช�วงวัยของเด็กเล็กศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านกรูด 

ป�ญหา/อุปสรรค........เป�นโครงการที่อย�ูระหว�างเดือนพฤศจกิายน 2560- กันยายน 2561.............  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.....อย�ูในระหว�างการเบิกจ�ายดําเนนิการแล�วเสร็จเมื่อวันที  26 มีนาคม   

2561.. 

 

2.3โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลกรูดและสถานศึกษาใน 

สังกัด (ศพด.บ�านกรูด) (ช�วงเดือนธันวาคม 2560-มีนาคม 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............อย�ูในระหว�างดําเนินการ....................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.4 โครงการส�งเสริมนักกีฬาหรือทีมกีฬาเข�าทาํการแข�งขนักีฬาตามรายการต�างๆ 

(ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.....เป�นโครงการที่ตั้งไว�สํารองเพื่อส�งตัวแทนเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาระดับต�างๆ........  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.5 โครงการส�งเสริมทักษะการออกกําลังกายอย�างถูกวิธ ี

(ช�วงเดือนธันวาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............อย�ูระหว�างดําเนินการ.............  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.6 โครงการส�งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

(ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค...........................ดําเนินการตลอดป� อาจไม�มีการเบิกงบประมาณ.........................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.7 โครงการบริหารจัดการงานราชพิธี/รัฐพิธแีละวันสําคัญทางราชการการ 

(ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค...................ดําเนินการตลอดป� อาจไม�มกีารเบกิงบประมาณ....................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.8 โครงการค�ายคุณธรรม จริยธรรม ให�กับเด็กและเยาวชนของชุมชนมุสลิม 

(ช�วงเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค....................อยู�ระหว�าดําเนินการ...............................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.9 โครงการรดน้ําขอพรผู�สูงอายุสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องเทศกาลวันสงกรานต� 

(ช�วงเดือนกุมภาพันธ�-เมษายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค..............กําลงัดําเนินการ....................................................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................. 

 

2.10 โครงการเพื่ออุดหนุนการจัดงานราชพิธี/รัฐพิธี และวันสําคัญทางราชการ  

      อําเภอกาญจนดิษฐ� (ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค..............เป�นโครงการอุดหนุนอําเภอฯ................................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา................................................................................................................ 

 

2.11 โครงการรณรงค�ป�องกันโรคติดต�อ  (ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค..............กําลงัดําเนินการ................................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา..................................................................................................................
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

2.12 โครงการพัฒนาและส�งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ�มสตรแีละเสรมิสร�างความเข�มแข็งของ

ครอบครัวเทศบาลตําบลกรูด(ช�วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค....................................กําลังดําเนินการ....................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.13 โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด(ช�วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค...............................กําลังดําเนินการ..........................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.14 โครงการแก�ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชน(ช�วงเดือนตุลาคม 2560- 

กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............ตั้งไว�เพื่อรองรบัเหตุสาธารณภัยต�างๆ.............................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.15 โครงการก�อสร�างเสาอากาศแบบสามเหลีย่มชนิดยึดโยงด�วยสลิง (ช�วงเดือนมกราคม-

พฤษภาคม 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค............. ...................กําลังดําเนินการ................................................. 

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.16 โครงการศูนย�เรียนรู�ตามวิถีไทย วิถีชีว ิตเศรษฐกิจพอเพียง 99 ศูนย�เรียนรู� 10 หมู�บ�าน 

(ช�วงเดือนกุมภาพันธ�-มิถุนายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค............. ...........กําลังดําเนินการ........................................................... 

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.17 โครงการจัดอบรมกลุ�มอาชีพทางการเกษตร (ช�วงเดือนกุมภาพันธ�-มิถุนายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค............. ..................กําลงัดําเนินการ......................................................... 

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.18 โครงการสนับสนุนศูนย�เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลกรูด(ช�วงเดือนตุลาคม 2560- 

กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.....................จนท.ประจําศูนย�ฯไม�มีไม�สามารถดําเนินการได�...............................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 



39 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

2.19 โครงการจัดตั้งศูนย�รวมข�าวการจัดซื้อจัดจ�างของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถิ่นของ

องค�การบริหารส�วนตําบลท�าทอง (ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............ไม�สามารถดําเนินการได�ไม�เป�นไปตามระเบียบฯ.....................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

2.20 โครงการจัดการเลือกตั้งผู�บริหารและสมาชิกผ�ูบริหารและสมาชิกสภาท�องถิ่น(ช�วงเดือน

มีนาคม 2561-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............ตั้งงบประมาณไว�เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง.............................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.21 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตําบลกรูด(ช�วง

เดือนมีนาคม -พฤษภาคม2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............กําลังดําเนินการ....................................................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.22 โครงการประหยัดพลังงาน(ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.............................กําลงัดําเนินการ......................................................  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา.................................................................................................................. 

 

2.23 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน(ช�วงเดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561) 

ป�ญหา/อุปสรรค.................จนท.ไม�เพียงพอต�อการดําเนินการประกอบกับการไม�มีความชัดเจน........  

แนวทางการแก�ไขป�ญหา..................................................................................................................
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

1.20  สรุปการติดตามผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.  2561  ( 1  ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม  2561) 
 

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 
5,804,724.00 1,548,115.00 26.67 25.0 2.0 6.00 17.00  

2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 13,000,000.00 0.00 0.00 9.0 0.0 0.00 9.00  

3. การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพ

ชีวิตสังคมและชุมชน 
12,496,000.00 5,947,152.00 47.59 15.0 3.0 4.00 8.00  

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ 

การท�องเที่ยว 
80,000.00 0.00 0.00 3.0 0.0 0.00 3.00  

5. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล�อม 
70,000.00 0.00 0.00 1.0 0.0 0.00 1.00  

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 1,550,000.00 17,679.00 1.14 13.0 1.0 3.00 9.00  

รวม 33,000,724.00 7,512,946.00 22.77 66.0 6.0 13.00 47.00  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

ยุทธศาสตร� 

โครงการพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงินที่ดําเนินการจริง

(บาท) 

เป�าหมายที่ได�หรือได�ผล

จริง(ผลผลิตของโครงการ) 

1. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 1,548,115.00 8 

2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 0 0.00 0 

3. การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 7 5,947,152.00 7 

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ การท�องเที่ยว 0 0.00 0 

5. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 0 0.00 0 

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 4 17,679.00 4 

 รวม 7,512,946.00 19 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร� 

โครงการพัฒนาที่

ดําเนินการจริง 

(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงินที่

ดําเนินการจริง

(บาท) 

เป�าหมายที่ได�หรือ

ได�ผลจริง 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

ผลที่ได�รับจริงหรือที่เกิดขึ้นจริงจาก

เป�าหมายที่ประชาชนได�รับ 

1. การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 1,548,115.00 8  

2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน 0 0.00 0  

3. การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน 7 5,947,152.00 7  

4. การพัฒนาด�านเศรษฐกจิ กล�ุมอาชีพ การท�องเที่ยว 0 0.00 0  

5. การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 0 0.00 0  

6. การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 4 17,679.00 4  

 รวม 7,512,946.00 19  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

ส�วนที่  3 
ผลการวิเคราะห�การติดตามและประเมนิผล  

รอบเดือนเมษายน 2561  

(ระหว�างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพื่อความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�  

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร� 
ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� ร�อยละคะแนนเต็ม 

1 ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐานของ

เทศบาลตําบลกรูด 

20 19 19 

 การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ  15 13 13 

3 ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย  65 61 61 

 3.1 ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลกรูด  10 (9)  

 3.2 ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลกรูดในเขต

จังหวัด  

10 (9)  

 3.3 ยุทธศาสตร�จังหวัด  10 (10)  

 3.4 วิสัยทัศน�  5 (5)  

 3.5 กลยุทธ�  5 (5)  

 3.6 เป�าประสงค�ของแต�ละประเด็นกลยุทธ�  5 (5)  

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร�  5 (4)  

 3.8 แผนงาน  5 (5)  

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม  5 (5)  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ  5 (4)   

 รวมคะแนน 100 93 93 

 

1) พบว�าประเด็น....ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลกรูด...ได�คะแนนสูงสุด......19.......

คะแนน คิดเป�นร�อยละ...95....ของคะแนนในประเด็น….ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลกรูด.....

และคิดเป�นร�อยละ...19........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  

ที่เป�นเช�นนั้น/เหตผุล.............มีข�อมลูที่ละเอียดหลายรายการ.................................................  

2) พบว�าประเด็น......การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ..........ได�คะแนนต่ําสุด.......13.....คะแนน คิดเป�น

ร�อยละ....86.67 ...ของคะแนนในประเด็น.....การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ..........และคิดเป�นร�อยละ

....13.......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  

ที่เป�นเช�นนั้น/เหตผุล..................การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพป�ญหาอปุสรรคยงัไม�เปลี่ยนแปลง................... 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

 

ที่ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได� ร�อยละคะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ�การพฒันา  10 9 9 

2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท�องถิ่นสีป่�ไป

ปฏิบัติใน เชิงปริมาณ  

10 9 9 

3 การประเมินผลการนําแผนพฒันาท�องถิ่นสีป่�ไป

ปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ  

10 9 9 

4 แผนงานและยุทธศาสตร�การพฒันา  10 10 10 

5 โครงการพัฒนา ประกอบด�วย  60 53 53 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 (5)  

 5.2 กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกับโครงการ  5 (4)  

 5.3 เป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

ชัดเจนไปสู�การตัง้งบประมาณได�ถูกต�อง  

5 (5)  

 5.4 โครงการมีความสอดคล�องกบัแผนยทุธศาสตร�

ชาติ 20 ป�  

5 (5)  

 5.5 เป�าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ

สอดคล�องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติ  

5 (5)  

 5.6 โครงการมีความสอดคล�องกบั Thailand 4.0  5 (4)  

 5.7 โครงการสอดคล�องกบัยุทธศาสตร�จงัหวัด  5 (5)  

 5.8 โครงการแก�ไขป�ญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร�างให�ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต�

หลักประชารัฐ  

5 (5)  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกบัเป�าหมาย 5 (4)  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ  

5 (3)  

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค�และผลที่คาดว�าจะได�รับ  

5 (4)  

 5.12 ผลที่คาดว�าจะได�รบั สอดคล�องกบั

วัตถุประสงค�  

5 (4)  

 รวมคะแนน 100 90 90 

 

1) พบว�าประเด็น....แผนงานและยุทธศาสตร�การพัฒนา...........ได�คะแนนสูงสุด.......10.....คะแนน คิดเป�นร�อย

ละ...100....ของคะแนนในประเด็น....แผนงานและยุทธศาสตร�การพฒันา..........และคิดเป�นร�อยละ.....10....ของคะแนน

ในภาพรวมทั้งหมด  

ที่เป�นเช�นนั้น/เหตผุล................แผนงานมีความสอดคล�องกบัยุทธศาสตร�การพฒันา..................  

2) พบว�าประเด็น.......โครงการพฒันา.........ได�คะแนนต่ําสุด......53......คะแนน คิดเป�นร�อยละ....88.33...ของ

คะแนนในประเด็น......โครงการพัฒนา.........และคิดเป�นร�อยละ...53........ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด  

ที่เป�นเช�นนั้น/เหตผุล............เนื่องจากองค�ประกอบต�างๆของโครงการพฒันามีความแตกต�างกันบ�าง.....................  

3) พบว�าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด....89......โครงการ ได�คะแนน....5......

คะแนน คิดเป�นร�อยละ..100......ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ ซึ่งเป�นโครงการที่มีวัตถุประสงค�สนองต�อแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูดและ

ดําเนินการเพื่อให�การพฒันาบรรลุตามวิสัยทัศน�ของเทศบาลตําบลกรูดที่กําหนดไว� ชื่อโครงการมีความชัดเจน ม�ุงไป

เรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ�านแล�วเข�าใจได�ว�าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  

4) พบว�ากําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกบัโครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด...89.......โครงการ ได�

คะแนน...4......คะแนน คิดเป�นร�อยละ..80......ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค�ชัดเจน (clear objective) โครงการต�อง

กําหนดวัตถุประสงค�สอดคล�องกบัความเป�นมาของโครงการ สอดคล�องกับหลกัการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต�อง

สอดคล�องกบัวัตถุประสงค� มีความเป�นไปได�ชัดเจน   

5) พบว�าการนําผลผลิต/โครงการทีป่รากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร�จงัหวัด ยุทธศาสตร� อปท.ใน

เขตจังหวัดและยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลกรดูได�นําไปจัดทําเป�นโครงการเพื่อการพฒันาท�องถิ่นในเทศ

บัญญัต/ิข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�/เพิ่มเตมิ การจ�ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้ง

จ�ายใหม� จํานวน....66........โครงการ คิดเป�นร�อยละ...74.16.....ของโครงการทัง้หมดที่ปรากฏในแผนพฒันาท�องถิ่นสีป่� 

(พ.ศ. 2561-2564) เฉพาะป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน……66……...โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)  

 

3. ป�ญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางแก�ไข ป�งบประมาณ 2561 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

การดําเนินงานของเทศบาลตําบลกรูดในครั้งป�แรก ระหว�างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 ใน

ป�งบประมาณ  2561 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�(พ.ศ.2561-2564) 

แผนดําเนินงานประจําป�งบประมาณ 2561 สามารถแยกป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได�ดังนี้ 

1. การดําเนินงาน  จํานวนโครงการที่จะดําเนินการในรอบครึง่ป�งบประมาณค�อนข�างเยอะซึ่งจากสถิติการ

ดําเนินงานในครึ่งป�แรก ตั้งแต�เดือนตุลาคม 2560 –เดือนมนีาคม 2561 จํานวนโครงการในแผน

ดําเนินงานมีทัง้สิ้น 42 โครงการ แต�ปฏิบ ัติได�จริง เพียง 19 โครงการ ยงัไม�ได�ดําเนินการหรอือยู�ในห�วง

ระยะเวลาอีก 23 โครงการ ตามแผนดําเนินงานในรอบป�งบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 66 โครงการ 

คงเหลือจํานวน 47 โครงการ 

2. เวลาของการดําเนินการโครงการต�างๆมีห�วงระยะเวลาพร�อมๆกัน 

3. บุคลากรทีร่ับผิดชอบไม�เพียงพอ 

4. บางโครงการไม�สามารถเบิกจ�ายได�เนื่องจากระเบียบข�อบังคบั 

 
4. ข�อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผ�ูบริหาร 

     1.  โครงการที่นํามาบรรจุในแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป�(พ.ศ. 2561-2564) ในป�งบประมาณ ควรเป�นโครงการที่

สําคัญ และจําเป�นต�องดําเนินการโดยเร�งด�วนเพื่อแก�ไขป�ญหาให�กับประชาชน ให�ทันระยะเวลา  

 2. ควรเร�งรัดเจ�าของโครงการให�ดําเนินการโครงการตามห�วงระยะเวลาตามแผนดําเนินงานให�เสรจ็สิ้นทุก

โครงการทั้งนี้ต�องขึ้นอย�ูกบัระเบียบข�อบงัคับ 

 3.ในป�งบประมาณต�อไปควรตั้งโครงการทีเ่หมาะสมกับความสามารถในการบริหารงานของเทศบาล ควร

คํานึงถึงความต�องการของประชาชน บุคลากร ทรัพยากร มาประกอบการตั้งงบประมาณให�มากขึ้น 

 4. ในป�งบประมาณที่แล�วมา   มีการดําเนินการไม�เป�นไปตามแผนงานดําเนินการซึ่งเป�นตัวอย�างให�เป�นถึงการ

ประเมินผลแผนไม�ผ�านตามเป�าหมายที่วางไว�โดยโครงการทีต่ั้งไว�เพื่อดําเนินการในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 105 

โครงการ ในระหว�างช�วงเดือนตุลาคม 2559-กันยายน  2560  ดําเนินการจํานวน  60 โครงการ ไม�ได�ดําเนินการอกี 

45  โครงการ  คิดเป�นร�อยละ 46.92 ของโครงการที่ดําเนินการได�ตามแผนพฒันา  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
ภาพกิจกรรมโครงการที่ดําเนินการในแผนดําเนินงานประจําป�งบประมาณ  2561 

ในห�วงเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 

(โดยสังเขป) 

******** 

 

 การพัฒนาด�านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องวันลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดกิจกรรมส�งเสริมเด็กและเยาวชนของเทศบาลตําบลกรูดเนื่องในงานวันเด็กแห�งชาติ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการป�องกันและแก�ไขป�ญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตําบลกรูด(ช�วงเทศกาลป�ใหม�) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด�านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและชุมชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกล�ุมสตรแีละกลุ�มองค�กร และผู�นําท�องที่ ผ�ูนําท�องถิ่นของ

เทศบาลตําบลกรูด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของกล�ุมสมาชิกผ�ูสูงอายุเทศบาลตําบลกรูด 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทําแผนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรูด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561) 

 

 

 

 



 
 
 
 

เอกสาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว�างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) 

เทศบาลตําบลกรูด  อําเภอกาญจนดิษฐ�  จังหวัดสุราษฏร�ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกรูด 
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