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  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และ  ขอ 14  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป     

 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดจึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561)  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให
นายกเทศมนตรี ทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่ง   
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด   สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด   
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  สวนท่ี 1  บทนํา 
------------ 

 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมายไม
เหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวด (อ่ืน ๆ ถามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตาม
แผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาล
ตําบลโคกกรวดจึงเปนการติดตามผลท่ีใหความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด
หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผ นพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลโคกกรวดวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดออน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาล
ตําบลโคกกรวด ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกกรวด สภาพพ้ืนท่ี
และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืน
แวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบลโคกกรวด 

  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เม่ือพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ข้ึนตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลโคก
กรวดใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่ง
เหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
 

 หนา 1 
 



2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว
วาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาทอง ถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปน
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด  ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงานโครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด/รองปลัด /ผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล   
โคกกรวด และชุมชนท้ัง 18 ชุมชนหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของเทศบาลตําบลโคกกรวด พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบล
โคกกรวด และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดท่ีสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลโคกกรวดคัดเลือก จํานวน 2 คน  
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โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ 
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ซ่ึงตามระเบียบขอ 28 นี้ ทางเทศบาลตําบลโคกกรวดไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดประกอบดวย 
  1.  นายแถม  โชติกลาง  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ  
  2.  นายอํานาจ  เทียมโคกกรวด ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ  
  3.  นายวิลาศ  พงษโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  4.  นางภัสสร  บุญโคกกรวด สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  5.  นายเอ่ียม  มณีรุง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ  
  6.  นางสมประสงค  ประพิน ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ  
  7.  นางสีเหลือม  โสภณ  ตัวแทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  8.  นายเดชา  รวมใหม  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนตําบลโคกกรวด กรรมการ 
  9.  นางสาวทัศนีย  รอดพิพัฒน ครู คศ.3 ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
  10. นางสาวสุดใจ  เปลี่ยนพล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ  
  11. นางสาวประภาวรรณ ศรีชุม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ  กรรมการ  
              และเลขานุการ  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเพ่ือดําเนินการตอไป 

  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดได
กําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลโคกกรวดดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร 
มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ี
ไดมากําหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
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  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตาม
แหลงขอมูล เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวน
ใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถ่ินไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ข้ันต่ําตามท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลโคกกรวด 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลโคกกรวดในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงาน
เชิงเทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับจากการติดตามซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2และสวนท่ี 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดตอนายกเทศมนตรีตําบล
โคกกรวดเพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวด โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกกรวดมีอํานาจหนาท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรีตําบลโคก
กรวด เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดเสนอตอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดและคณะกรรมการพัฒนาของ
เทศบาลตําบลโคกกรวดโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
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ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนเทคนิควิธีการท่ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาเทศบาล
ตําบลโคกกรวดใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล  
เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา  และวิธีการ  เปนตน  และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแกแบบสอบถาม( Questionnaires)แบบ
สัมภาษณ   (Interview) และแบบสังเกตการณ   (Observation) เปนตน   โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจ
หนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลโคกกรวดรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตางๆ ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ี
เปนจริงตอไป  
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ตําบลโคกกรวด 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

เทศบาลตําบลโคก
กรวด 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ตําบลโคกกรวด 

สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ตําบลโคกกรวด 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนใน เขตเทศบาล
ตําบล    โคกกรวด ทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขอ งเทศบาลตําบลโคกกรวด กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคก
กรวดอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนท่ี
ผานมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวดภายในเดือน เมษายน และภายในดือนตุลาคม เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตําบลโคก
กรวดเสนอสภาเทศบาลตําบลโคกกรวดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง ( Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยู
จริงในเทศบาลตําบลโคกกรวดมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา ( Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง
ผลผลิตหรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดซ่ึงสามารถวัด
ไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลโคกกรวดท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ
และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ  
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ ( survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบ
โครงการจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมี
สวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลตําบลโคกกรวดเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 

  3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบ
และการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการเปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ ( Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ( structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และ
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          
ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลโคกกรวดใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลโคกกรวดมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ
ประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลโคกกรวด 
  3.4 การสํารวจ ( surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบล.../เทศบาลตําบลโคกกรวด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวดจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศ
ทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร ( Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
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ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค 
คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลโคกกรวด 
 
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปน
หัวขอไดดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ท่ีจะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตําบลโคกกรวด ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝาย
ตาง ๆ ของเทศบาลตําบลโคกกรวดสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลโคกกรวดแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลโคกกรวด
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบลโคกกรวด 

�  
�  
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สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
---------------- 

1.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 1.๑ วิสัยทัศน 

เทศบาลตําบลโคกกรวด ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติซ่ึง
เปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนาซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 
โคกกรวดเมืองนาอยู เศรษฐกิจคูชุมชน ประชาชนมีสวนรวม 

ศูนยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติย่ังยืน 
 

1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด 
เพ่ือเปนการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด และบรรลุวัตถุประสงค  พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีได

รวมกันวางไว จึงไดกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาไว 10 ยุทธศาสตรดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1.3 เปาประสงค 
1. ประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภคและทําการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนสามารถเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานการเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ประชาชนเขาถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมาตรฐานปลอดภัยใชงานไดดี 
7. ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเหมาะสม 
8. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีธรรมาภิบาลดีข้ึน 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
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1.4 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีมีการฝกอบรมใหความรูดานการเกษตร 
2. จํานวนเกษตรกรท่ีมีไดรับการชวยเหลือ 
3. จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเสนทางระบายน้ําท่ีมีมาตรฐาน การระบายน้ําสะดวกไมทวมขัง 
5. จํานวนการใชน้ําประปาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
6. สามารถระบายน้ําไดดี (จากการขุดลอก) 
7. จํานวนเด็ก เยาวชนมีความรูเพ่ิมมากข้ึน 
8. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานการกีฬาสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรคเพ่ิมข้ึน 
9. จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคติดตอลดลง 
10. จํานวนประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
11. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง 
12. ประชาชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ิมข้ึน 
13. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทุกป 
14. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับความชวยเหลือเม่ือประสบภัย 
16. จํานวนของประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาของทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
17. มีการทํากิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําทุกป 
18. ปริมาณขยะตกคางลดลง 
19. ไมมีการรองเรียนปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอม 
20. จํานวนผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ท่ีไมไดรับการดูแลลดลง 
21. จํานวนท่ีมีการสงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ 
22. จํานวนผูวางงานลดลง 
23. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 
1.5 คาเปาหมาย 

1. ประชาชนมีแหลงสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรเพียงพอและท่ัวถึง 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและสรางความเขมแข็งองคกรภาคเกษตร 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดและปลอดยาเสพติด 
5. ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
6. ประชาชนเดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพียงพอและท่ัวถึง 
7. ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการอนุรักษใหคงอยู 
8. ระบบบริหารงานและการบริการมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสังคมสงบสุข 
10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหเกิดมลพิษและมีความสมดุลอยางยั่งยืน 
11. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
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1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาเทศบาลตําบลโคกกรวด เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการ

จัดการอยางตอเนื่อง โปรงใสเปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได โดยแบงตามพันธกิจ ดังนี้ 
1. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
2. จัดใหมีเสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
3. สงเสริมการฝกและการประกอบอาชีพ และภาคเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน 
4. สงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
5. บํารุงรักษาจํารีตประเพณีทองถ่ิน และพัฒนาการทองเท่ียว 
6. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
7. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสีย 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการใหมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 
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สวนท่ี 3  การตดิตามและประเมินผล 
---------------- 

แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
คําช้ีแจง  :เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น.......................เทศบาลตําบลโคกกรวด............................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมา
จัดทําฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของปงบประมาณนั้นๆ   

สวนท่ี  1ขอมูลท่ัวไป 
 1.1  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลโคกกรวด  
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   
                (ระหวางเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.การสานตอแนวทาง 
พระราชดําร ิ

1 1,800,000 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 

2.ดานการพัฒนา
การศึกษา 

21 5,929,000 21 6,230,000 21 6,230,000 21 6,230,000 

3.ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

1 50,000 3 110,000 3 110,000 3 110,000 

4.ดานการพัฒนา
สังคม 

17 14,180,000 24 15,990,000 24 16,240,000 24 16,240,000 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

19 1,895,000 21 1,945,000 21 1,945,000 21 1,945,000 

6.ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

20 18,261,700 32 23,491,500 32 24,111,500 32 24,111,500 

7.ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียวศาสนา - 
วัฒนธรรม 

16 3,205,000 19 3,555,500 19 3,555,500 19 3,555,500 

8.การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

16 6,503,000 16 7,503,000 16 7,503,000 16 7,503,000 

9.การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

6 560,000 8 640,000 8 640,000 8 640,000 

10.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

9 3,060,000 15 5,080,000 15 5,080,000 15 5,080,000 

รวม 126 55,443,700 161 66,645,000 161 67,515,000 161 67,515,000 
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2.1 โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณ ในป 2561 
 

ชื่อโครงการ แบบ หนวยงานที
รับผิดชอบ 

แหลงท่ีมา งบตามเทศบัญญัติ 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจาย คาใชจายการ
บริหารสถาน ศึกษา 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  640,200.00 

2. โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  50,000.00 

3. โครงการจัด
การศึกษาตาม อัธยาศัย 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  50,000.00 

4. โครงการรับสมัคร
นักเรียนใหม 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  20,000.00 

5. โครงการสงเสริมการ
เรียนรูวัฒนธรรมไทย 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  10,000.00 

6. โครงการแขงขันกีฬา
สีภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลโคก
กรวด 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา 
 

 90,000.00 

7. โครงการจัดหาชุด
เครื่องแบบใหแกเด็ก
นักเรียน 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  50,000.00 

8. โครงการผลิตสื่อการ
เรียน การสอน 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  20,000.00 

9. โครงการประชุม
ผูปกครอง 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  20,000.00 

10. อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนตําบล
โคกกรวด 

แบบ ผ.๐๒ กองการศึกษา  3,864,000.00 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

1. โครงการสงเสริม
ชวยเหลอืเกษตรกร 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

1. โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 
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2. โครงการแขงขันกีฬา
เทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  270,000.00 

3. โครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  200,000.00 

4. โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดในชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบล
โคกกรวด 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  20,000.00 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   250,000.00 

6. โครงการดําเนินงาน
กองทุนเงินออมวันละ 1 
บาท 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 50,000.00 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุมสตร ี

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 

8. โครงการสงเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

9. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอาย ุ

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  140,000.00 

10. โครงการสงเสริม
อาชีพในชุมชน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   250,000.00 

11. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และผู
พิการ 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

12. โครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   60,000.00 

13. โครงการสงเคราะห
เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   8,760,000.00 

14. โครงการใหการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู
พิการ 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   1,862,400.00 

15. โครงการใหการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   30,000.00 
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

1. โครงการสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  100,000.00 

2. โครงการรณรงคและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
และคุมกําเนิดในสัตว
เลี้ยง 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  60,000.00 

3. โครงการอบรม
ผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอย 
ผูคาในตลาดและ
คุมครองผูบริโภคดาน
อาหาร 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  25,000.00 

4. โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  100,000.00 

5. โครงการปองกันโรค
เอดสและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูปวยเอดส 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  20,000.00 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมแกน
นําสาธารณสุขในชุมชน 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  200,000.00 

7. อุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล
ตําบลโคกกรวด 

แบบ ผ.๐๒ กองสาธารณสุข  180,000.00 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต จากถนนเทศบาล 
23 เช่ือมตอถนนรอบ
หมูบาน หมูท่ี 1ต.โคก
กรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  733,600.00 

2. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณถนน
เทศบาล 22 หมูท่ี 2 ต.
โคกกรวด อ.เมือง  

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  581,400.00 
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3. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณซอยบาน
นางสมพรคุมไขนํ้า หมูท่ี 
2 ต.โคกกรวด อเมือง 
จ.นครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  66,700.00 

4. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณถนนทาง
ไปสะพานบุงเดื่อหมูท่ี 2 
ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  92,600.00 

5. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณซอยบาน
นางวรลักษณผิวหอม 
หมูท่ี 3 ต.โคกกรวด อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 
 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  250,000.00 

6. โครงการปรับปรุง
ขยายผิวจราจร คสล.บริ
เวณถนนเทศบาล 23 
หมูท่ี 1,6 ต.โคก
กรวดอ.เมือง จ.
นครราชสีมา 
 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  1,249,800.00 

7. โครงการกอสราง
ถนน คสล. บริเวณถนน
เทศบาล 25 หมูท่ี 6 ต.
โคกกรวด อ.เมืองจ.
นครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  1,237,700.00 

8. โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้า บริเวณถนน
เทศบาล 6 หมูท่ี 6 ต.
โคกกรวด อ.เมืองจ.
นครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  408,200.00 

9. โครงการกอสรางทอ
ระบายนํ้า บริเวณถนน
เทศบาล 24 หมูท่ี 6 ต.
โคกกรวดอ.เมือง จ.
นครราชสีมา 
 

แบบ ผ.๐๑ กองชาง  1,057,800.00 
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

1. โครงการวันข้ึนปใหม แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   40,000.00 

2. โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 180,000.00 

3. โครงการวันปย
มหาราช 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 60,000.00 

4. โครงการวันคลายวัน
พระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 40,000.00 

5. โครงการวันทองถิ่นไทย แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

6. โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาทองถ่ิน
ประชาชนอําเภอเมือง
นครราชสีมา ครั้งท่ี 14 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 300,000.00 

7. โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 200,000.00 

8. โครงการงาน
ประเพณีสงกรานต 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  265,000.00 

9. โครงการงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  300,000.00 

10. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาต ิ

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  190,000.00 

11. โครงการประเพณี
เขาพรรษา 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  15,000.00 

12. โครงการจัดหา
อุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน 

แบบ ผ.๐๑ กองการศึกษา  100,000.00 

13. โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย
ของปวงชนชาวไทย 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   85,000.00 

14. โครงการจัดงาน
วันท่ี 13 ตุลาคม 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   20,000.00 

15. โครงการงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและวัน
สําคัญของชาต ิ

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

1. โครงการจัดให
ความรูในเรื่องกฎหมาย
ท่ัวไป 

แบบ ผ.๐๑ กองวิชาการและ
แผนงาน 

 50,000.00 

2. โครงการอบรมการ
จัดทําแผนชุมชน 

แบบ ผ.๐๑ กองวิชาการและ
แผนงาน 

 50,000.00 

3. โครงการประชาคม
เมืองเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

แบบ ผ.๐๑ กองวิชาการและ
แผนงาน 

 50,000.00 

4. โครงการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   300,000.00 

5. โครงการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานใน
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 

6. โครงการจางนักเรียน 
นักศึกษา ปฏิบัติงาน
นอกเวลาเรียน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

7. โครงการเทศบาล
เคลื่อนท่ีพบประชาชน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   160,000.00 

8. โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

9. โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   50,000.00 

10. โครงการปกปอง
สถาบันของชาต ิ

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   30,000.00 

11. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการ
จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

แบบ ผ.๐๑ กองคลัง  50,000.00 

12. โครงการจัดทําแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

แบบ ผ.๐๑ กองคลัง  50,000.00 

13. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลโคกกรวด 
 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  450,000.00 
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14. โครงการปรับปรุง
ขยายหลังคากันแดด
อาคารโรงผลิตกาซ
ชีวภาพจากขยะชุมชน 
หมูท่ี 4 ต.โคกกรวด อ.
เมือง จงนครราชสีมา 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  100,000.00 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. โครงการฝกอบรม  
อปพร. 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 50,000.00 

2. โครงกรปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   100,000.00 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพใหรอดจากการ
จมนํ้า 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด  
 

 30,000.00 

4. โครงการฝกซอม
ดับเพลิง 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด,   30,000.00 

5. โครงการขยายเขต
ไฟฟา 

แบบ ผ.๐๒ กองชาง  250,000.00 

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1. โครงการปลูกหญาแฝก แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   20,000.00 

2. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 

แบบ ผ.๐๑ สํานักปลัด   500,000.00 

3. โครงการเมืองนาอยู
และการสรางจิตสํานึก
ดานสิ่งแวดลอม 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  100,000.00 

4. โครงการเทศบาล
คารบอนต่ํา 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  50,000.00 

5. โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟาเทศบาล
ตําบลโคกกรวด 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  100,000.00 

6. โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีสวนรวม 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  40,000.00 

7. โครงการพัฒนางาน
รักษาความสะอาดและ
ระบบเก็บ รวบรวม 
กําจัดมูลฝอย 

แบบ ผ.๐๑ กองสาธารณสุข  70,000.00 
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2.2 .สรุปโครงการตามแผนพัฒนาส่ีป 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 
ตาม

แผนพัฒนาส่ีป 
ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ 

ท่ีไมไดอนุมัติ
งบประมาณ 

1.การสานตอแนวทาง พระราชดําร ิ 1 0 1 
2.ดานการพัฒนาการศึกษา 21 11 10 
3.ดานการพัฒนาการเกษตร 1 1 0 
4.ดานการพัฒนาสังคม 17 15 2 
5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 19 7 12 
6.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 20 9 11 
7.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา - วัฒนธรรม 16 15 1 
8.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 16 14 2 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 6 5 1 
10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9 7 2 

รวม 126 84 42 
ทีมา  : ระบบ E-plan 

บทสรุป 
   ในป 2561 เทศบาลตําบล โคกกรวด มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป จํานวน  126   
โครงการ ไดรับการอนุมัติงบประมาณ จํานวน  84  โครงการ คิดเปนรอยละ  66.67 ในป 2561 
เทศบาลตําบล โคกกรวด มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ป จํานวน  126   โครงการไม ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน  42  โครงการ คิดเปนรอยละ  33.33 
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2.3 จํานวนโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดําเนินงาน ท่ีกําหนดหวง
ระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม  2560  -  มีนาคม   2561 

 

รวม 84 23 61 
 

ท่ีมา : แผนการดําเนินงาน 
 
บทสรุป 
  ในป 2561  เทศบาลตําบล โคกกรวด ไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ แลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
ตามแผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลา  6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม  2560 - 31 มีนาคม 2561  ) 
จํานวน 23โครงการ  คิดเปนรอยละ 27.38 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ีกําหนดระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการดําเนินงานในระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 - 

31 มีนาคม 2561 
ตามแผน

ดําเนนิงาน 
ดําเนินการแลว
เสร็จตามแผน 

ไมแลวเสร็จตามแผน 

1.การสานตอแนวทาง พระราชดําร ิ 0 0 0 
2.ดานการพัฒนาการศึกษา 11 5 6 
3.ดานการพัฒนาการเกษตร 1 0 1 
4.ดานการพัฒนาสังคม 15 4 11 
5.ดานการพัฒนาสาธารณสุข 7 2 5 
6.ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 9 0 9 
7.ดานการพัฒนาการทองเท่ียวศาสนา - วัฒนธรรม 15 5 10 
8.การบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี 14 5 9 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 5 1 4 
10.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7 2 5 

 หนา 22 
 



2.4  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีส่ี รอบท่ี 1 ตั้งแตเดือนตุลาคม  2560 - มีนาคม   2561 
 

ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการที่เสร็จ โครงการที่อยูใน
ระหวางดําเนินการ 

โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ 

โครงการที่มีการ
ยกเลิก 

โครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การสานตอ
แนวทาง 
พระราชดําริ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.ดานการพัฒนา
การศึกษา 

4 36.36 3 27.27 4 36.36 0 0.00 0 0.00 11 13.10 

3.ดานการ
พัฒนาการเกษตร 

0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.19 

4.ดานการพัฒนา
สังคม 

4 26.67 1 6.67 10 66.67 0 0.00 0 0.00 15 17.86 

5.ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

2 28.57 1 14.29 4 57.14 0 0.00 0 0.00 7 8.33 

6.ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 10.71 

7.ดานการ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวศาสนา- 
วัฒนธรรม 

5 33.33 3 20.00 7 46.67 0 0.00 0 0.00 15 17.86 

8.การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

5 35.71 1 7.14 8 57.14 0 0.00 0 0.00 14 16.67 

9.การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

1 20.00 1 20.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 5 5.95 

10.การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

2 28.57 0 0.00 5 71.43 0 0.00 0 0.00 7 8.33 

รวม 23 27.38 10 11.90 51 60.71 0 0.00 0 0.00 84 100.00 

 
สรุป 
โครงการท่ีไดดําเนินการ   23 โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนดําเนินงาน  84 โครงการ 
คิดเปนรอยละ23  x  100=      27.38 
     84 
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สวนท่ี  3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน เนื่องจากบางโครงการตองใชเงินงบประมาณ

จํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 3. ไดรับงบประมาณลาชา 
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมากเกินไป ไมสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกกรวดไปประสานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป 
 2. ควรดําเนินการซักซอมและทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานท่ีไมสามารถ
ควบคุมได 
 3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ีและตามความจําเปน  
 4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน  
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานท่ีมีงบประมาณอยูแลว 
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1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ(ไมมี) 

2.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

    640,200.00      640,200.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

2 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
นอกสถานท่ี 

       50,000.00           6,668.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

3 โครงการจัดการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม        20,000.00              576.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

5 โครงการสงเสริมการเรียนรู
วัฒนธรรมไทย 

       10,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลโคกกรวด 

       90,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการจัดหาชุดเครื่องแบบ
ใหแกเด็กนักเรียน 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

8 โครงการผลิตสื่อการเรียน การ
สอน 

       20,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

9 โครงการประชุมผูปกครอง        20,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

10 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลโคก
กรวด (บานโคกเพชร) 

       99,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

11 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนตําบลโคกกรวด 

 3,864,000.00   1,932,000.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

 
 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการสงเสริมชวยเหลือ
เกษตรกร 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 

50,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

2 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลโคกกรวด
ตานยาเสพติด 

270,000.00 39,270.00 เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
แลวเสร็จ 

3 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

200,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

4 โครงการแขงนันกีฬาตานยาเสพติดในชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลโคกกรวด 

20,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
อยูใน

ระหวาง
ดําเนินการ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 250,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

6 โครงการดําเนินงานกองทุนเงินออมวันละ 1 
บาท 

50,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตร ี 50,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

8 โครงการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสุงอาย ุ 140,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

10 โครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 250,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส และผูพิการ 

100,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

12 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

60,000.00 - เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
ยังไมได

ดําเนินการ 

13 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 8,760,000.00 3,476,100.00 เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
แลวเสร็จ 

14 โครงการใหการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 1,862,400.00 702,400.00 เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
แลวเสร็จ 

15 โครงการใหการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

30,000.00 6,000.00 เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ี
แลวเสร็จ 
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการสงเสริมการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

    100,000.00           1,700.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลวเสร็จ 

2 โครงการรณรงคและปองกัน
โรคพิษสุนัขบาและคุมกําเนิดใน
สัตวเลี้ยง 

       60,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

3 โครงการอบรมผูประกอบการ
รานอาหารแผงลอยผูคาใน
ตลาดและคุมครองผูบริโภค
ดานอาหาร 

       25,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

    100,000.00         58,353.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลวเสร็จ 

5 โครงการปองกันโรคเอดสและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวย
เอดส 

       20,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
กลุมแกนนําสาธารณสุขใน
ชุมชน 

    200,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

7 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

    180,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต จากถนน
เทศบาล 23 เช่ือมตอถนน
รอบหมูบาน หมูท่ี 1 

    733,600.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทศบาล 22 หมูท่ี 2 ต.
โคกกรวด อ.เมือง  

    581,400.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต บริเวณ
ซอยบานนางสมพรคมไขนํ้า 
หมูท่ี 2 ต.โคกกรวด อเมือง  

       66,700.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ
ถนนทางไปสะพานบุงเดื่อ หมู
ท่ี 2 ต.โคกกรวด อ.เมือง  

       92,600.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

5 38. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณซอยบานนางวรลักษณ 
ผิวหอม หมูท่ี 3 ต.โคกกรวด 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

    250,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการปรับปรุงขยายผิว
จราจร คสล.บริเวณถนน
เทศบาล 23 หมูท่ี 1,6 ต.โคก
กรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 1,249,800.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล 25 หมูท่ี 
6 ต.โคกกรวดอ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

 1,237,700.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

8 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
บริเวณถนนเทศบาล 6 หมูท่ี 
6 ต.โคกกรวดอ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

    408,200.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

9 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
บริเวณถนนเทศบาล 24 หมูท่ี 
6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.
นครราชสีมา 

 1,057,800.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการวันข้ึนปใหม        40,000.00         27,849.25  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 

    180,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

3 โครงการวันปยมหาราช        60,000.00           3,500.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

4 โครงการวันคลายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

       40,000.00         13,230.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

5 โครงการวันทองถ่ินไทย     100,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

6 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินประชาชนอําเภอเมือง
นครราชสีมาครั้งที14 

    300,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลง 
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

    200,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

8 โครงการงานประเพณี
สงกรานต 

    265,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

9 โครงการงานประเพณีวันลอย
กระทง 

    300,000.00         62,000.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

10 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ     190,000.00      184,188.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

11 โครงการประเพณีเขาพรรษา        15,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

12 โครงการจัดหาอุปกรณกีฬา
สําหรับชุมชน 

    100,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

13 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยของปวงชน
ชาวไทย 

       85,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

14 โครงการจัดงานวันท่ี 13 
ตุลาคม 

       20,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

 โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี
และวันสําคัญของชาต ิ

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการจัดใหความรูในเรื่อง
กฎหมายท่ัวไป 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการอบรมการจัดทําแผน
ชุมชน 

       50,000.00         42,885.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

3 โครงการประชาคมเมืองเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

       50,000.00           2,880.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

4 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

    300,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน 

    100,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

7 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน 

    160,000.00         34,900.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

8 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

    100,000.00         15,300.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

9 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

10 โครงการปกปองสถาบันของ
ชาติ 

       30,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

11 โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

12 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

       50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

13 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติในพ้ืนท่ี
เทศบาลตําบลโคกกรวด 

    450,000.00      250,000.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

14 ครงการปรับปรุงขยายหลังคา
กันแดดอาคารโรงผลิตกาซ
ชีวภาพจากขยะชุมชนหมูท่ี 4 
ต.โคกกรวด อ.เมือง จง
นครราชสีมา 

    100,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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9.  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการฝกอบรม อปพร.        50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

2 โครงกรปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล 

    100,000.00         23,400.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลว
เสร็จ 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให
รอดจากการจมนํ้า 

       30,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีอยูใน
ระหวางดําเนินการ 

4 โครงการฝกซอมดับเพลิง        30,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการขยายเขตไฟฟา     250,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว เบิกจาย ท่ีมา 

1 โครงการปลูกหญาแฝก        20,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

2 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ     500,000.00      136,510.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลวเสร็จ 

3 โครงการเมืองนาอยูและการ
สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม 

    100,000.00         35,852.00  เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ีแลวเสร็จ 

4 โครงการเทศบาลคารบอนต่ํา        50,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการลดการใชพลังงาน
ไฟฟาเทศบาลตําบลโคกกรวด 

    100,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

6 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีสวนรวม 

       40,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการพัฒนางานรักษาความ
สะอาดและระบบเก็บ รวบรวม 
กําจัดมูลฝอย 

       70,000.00                       -    เทศ
บัญญัต ิ

โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการ 
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รายงานดานงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําปงบประมาณ 2561 
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

 
 รายรับท้ังส้ิน  จํานวนเงิน  40,406,365.02  บาทแยกเปน 

หมวดภาษีอากร     

(1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   1,882,830.00  บาท 

(2)  ภาษีบํารุงทองท่ี       18,963.90  บาท 

(3)  ภาษีปาย    312,429.00  บาท 

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 

(1)  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา          3,850.90  บาท 

(2)  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร       17,220.00  บาท 

(3)  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย    413,100.00  บาท 

(4)  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล         6,000.00  บาท 

(5)  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร         1,100.00  บาท 

(6)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย           450.00  บาท 

(7)  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก                     -    บาท 

(8)  คาปรับการผิดสัญญา    258,058.00  บาท 

(9)  คาปรับอ่ืนๆ                     -    บาท 

(10)  คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                     -    บาท 

(11)  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

      41,200.00  บาท 

(12)  คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายหรือสถานท่ีสะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 22 ตร.ม. 

      19,500.00  บาท 

(13)  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร            790.00  บาท 

(14)  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง            160.00  บาท 

(15)  คาใบอนุญาตอ่ืนๆ            200.00  บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     

(1)  คาเชาหรือบริการสถานท่ี   1,434,860.00  บาท 

(2)  ดอกเบี้ย     340,109.45  บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     

(1)  คาขายแบบแปลน                     -    บาท 

(2)  คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง              32.00  บาท 

(3)  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ     199,878.00  บาท 
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หมวดภาษีจัดสรร     

(1)  คาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน      249,402.36  บาท 

(2)  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   7,607,900.19  บาท 

(3)  ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9   1,544,574.60  บาท 

(4)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ        74,864.93  บาท 

(5)  ภาษีสุรา                     -    บาท 

(6)  ภาษีสรรพสามิต   2,732,319.22  บาท 

(7)  ภาษีการพนัน                     -    บาท 

(8)  คาภาคหลวงแร        21,483.17  บาท 

(9)  คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม        19,350.30  บาท 

(10)  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

  4,998,281.00  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     

(1)  เงินอุดหนุนท่ัวไป 17,507,458.00  บาท 

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ     

(1)  คชจ.ในการปรับปรุงและคาครุภัณฑของศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

     700,000.00  บาท 
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รายจายท้ังส้ิน จํานวนเงิน 19,820,747.01บาท แยกเปน  

(1)  งบกลาง 5,423,531.40  บาท 

(2)  เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,424,160.00  บาท 

(3)  เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,363,740.27  บาท 

(4)  คาตอบแทน          96,618.00  บาท 

(5)  คาใชสอย 1,990,943.97  บาท 

(6)  คาวัสด ุ 1,243,547.64  บาท 

(7)  คาสาธารณูปโภค 346,205.73  บาท 

(8)  คาครุภัณฑ                     -    บาท 

(9)  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                     -    บาท 

(10)  รายจายอ่ืน                     -    บาท 

(11)  เงินอุดหนุน 1,932,000.00  บาท 
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สวนท่ี 4 
การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

--------------------------------- 
  

สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

   โดยการสุมตัวอยาง แจกแบบประเมิน จํานวน  360  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จํานวน     145    ราย  

 - หญิง  จํานวน     215    ราย 
 

อายุ - ต่ํากวา  20 ป จํานวน 39  ราย  - 20 – 30 ป จํานวน  44  ราย  - 31 – 40 ป จาํนวน  52 ราย                                
-  41 – 50 ปจํานวน  74  ราย  - 51 – 60 ป จาํนวน  69  ราย - มากกวา  60 ป  จํานวน 82 ราย 

 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา    จํานวน   135    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน    153   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเทา  จํานวน  27 ราย - ปริญญาตรี      จํานวน    45   ราย 
-  สูงกวาปรญิญาตรี   จํานวน     -    ราย   - อ่ืน ๆ จํานวน    -   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ         จํานวน    8   ราย- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน       6   ราย 
   - คาขาย ธุรกิจสวนตัว    จํานวน  78  ราย  - รับจาง                จํานวน    160   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จํานวน  53  ราย  - เกษตรกร             จํานวน      22   ราย     
   - อ่ืน ๆ จํานวน  33 ราย  

ในภาพรวม 
ประเด็น พอใจ

มาก 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

ไมพอใจ 
(ราย) 

คิดเปน 
รอยละ 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 196 54.40 10 2.80 

2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 166 46.10 179 49.7 15 4.20 

3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 160 44.40 191 53.10 9 2.50 

4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตอสาธารณะ 147 40.80 206 57.20 7 1.90 

5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 154 42.80 193 53.60 13 3.60 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 155 43.10 193 53.60 12 3.30 

7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 157 43.60 192 53.33 11 3.10 

8)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 162 45.00 187 51.90 11 3.10 

9)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 142 39.40 205 56.90 13 3.60 

หมายเหตุ   จํานวนผูตอบแบบประเมิน  จํานวน  360    ราย    
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโคกกรวด ในภาพรวม    ปรากฏวา ใน
จํานวนหัวขอประเด็น ท้ัง 9  ขอ นั้น เฉล่ียความพอใจมากอยูท่ีรอยละ  34.39,  พอใจ อยูท่ีรอยละ  
43.54 
และไมพอใจอยูท่ีรอยละ  2.53 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในแตละยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.29 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.16 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.15 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.14 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.25 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.48 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.81 

รวม 8.32 
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 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.92 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.04 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 7.90 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 7.79 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 7.94 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.38 

รวม 8.06 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.27 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.26 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.96 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.26 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.00 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.22 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.25 
 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 

รวม 8.13 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 
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 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.44 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.17 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.42 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ 8.31 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/ กิจกรรม 8.24 

6. การดําเนินงานเปนตามระยะเวลาท่ีท่ีกําหนด 8.29 

7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

    ในทองถ่ิน 

8.47 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.70 

รวม 8.38 
 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการตอง
ใชงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2. ขาดความรวมมือจากภาคประชาชนเทาท่ีควร เชน ประชาชนยังไมเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ของเทศบาลและไมมีความรูเก่ียวกับงาน/กิจกรรมท่ีเทศบาลจะดําเนินการ 
 3. ปญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถควบคุมได ทําใหการดําเนินการบางโครงการเปนไปดวย
ความลาชา 
 4. ประชาชนและหนวยงานในพ้ืนท่ียังไมเขาใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของเทศบาล ทําใหการ  
ทํางานรวมกันไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
   
ขอเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
 2. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชนใน
การปฏิบัติงานของเทศบาล 
 3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางตอเนื่อง  
 4.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน 
ระหวางหนวยงานและผูนําชุมชน 
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