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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและ
ข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบล
โกรกแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบที่ 2 (ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน  
2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้การบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม
พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้
นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
------- 

   1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย           
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบล      
โกรกแก้วหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities)ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด เทศบาล  ผู้บริหารระดับ
หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนต าบลโกรกแก้ว       

 บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็ง
นี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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   2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว       
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว       
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้วที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลโกรกแก้ว และชุมชนทั้ง 
11 ชุมชน.หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
   3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  3.1.การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้วที่สภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบล
โกรกแก้ว คัดเลือก จ านวน 2 คน 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้วต้องด าเนินการให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลโกรกแก้ว       
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้วเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  3.2 การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ดังนี้ 
   1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
  2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละโครงการ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโกรก
แก้ว       
  5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
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    6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ต่อนายกเทศมนตรีต าบล  
โกรกแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี 
  7. การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้วหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรง
หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว       
  3.การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว      
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้วเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก้ว 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมกา
รติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก้ว สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

นายกเทศมนตรี
ต าบลโกรกแก้ว 

 

 
ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลโกรกแก้วทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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   4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools 
for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
  1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
   2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง 
   3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่ อ
นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลโกรก
แก้ว เสนอสภาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ      
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
   1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
   1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอโนน
สุวรรณและจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกนั  
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  2.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) 
สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลxxxxก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ
การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการ
ทาง  โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../เทศบาลต าบลโกรกแก้ว คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 
   5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ          
การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลโกรกแก้ว แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว       
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลโกรกแก้ว 
ž   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

-9- 
 

ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้ 
   1.แผนยุทธศาสตร์ 
   ๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

   เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

    กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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  ๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิม
มากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
   นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
   นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
   นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
   นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
   นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
   ๓.ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่าน
มา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา 
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนา

อย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้น

จากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal 
process) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
    ๔.ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ 
ประการ  ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   ๕. นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑ นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
        พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ

ขึ้นเพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลัง
การสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ       
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมี 
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รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมี
ใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วย
ไทยล้วนหมายรักสามัคค.ี..” 

  ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
        ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

  ๕.๓ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต 

ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
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๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑) ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระท าผิด 

๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖) จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท า

ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   6. ข้อมูล (ข้อมลูพื้นฐาน)  
       1. รายช่ือหมู่บ้านของต าบลโกรกแก้ว 
      1. หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ   
     2. หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ 
     3. หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว 
     4. หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน 
     5. หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี 
     6. หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 
     7. หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 
     8. หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย 
     9. หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง 
     10. หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า 
     11.หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ 
          ส านักงานเทศบาลต าบลโกรกแก้วตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหัวถนน-
ดอนอะราง ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๑๐ โทรศัพท์.๐๔๔-๖๖๖๓๙๙                            
โทรสาร.๐๔๔-๖๖๖๔๐๐ มีพ้ืนที่ ๓๐.๕๒ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๘,๙๐๖.๒๕ ไร่ มีพ้ืนที่หมู่บ้านอยู่ในเขต
เทศบาลเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๐ หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9,๑๐,๑๑,๑๒ และอยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน           ๒ 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่๑ และหมู่ท่ี ๒ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอโนนสุวรรณห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนสุวรรณ ๓ 
กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
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        ด้านทิศเหนือ   ติดกับ ต าบลหัวถนน อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ด้านทิศตะวันออก    ติดกับ ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ด้านทิศใต้      ติดกับ ต าบลโนนสุวรรณ อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย์ 
     ด้านตะวันตก     ติดกับ ต าบลทุ่งจังหัน อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวัดบุรีรัมย ์

         7. วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
     เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรม
ยั่งยืน   หวนคืนงานประเพณีและกีฬา ล้ าหน้าด้วยเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี มีภูมิ
ทัศน์สวยงาม 
    8. พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   
     ๑. พัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๓. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และการกีฬา 
    ๔. พัฒนาศักยภาพของคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
    ๕. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชากรโดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
มาใช้ 
    ๗. พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสเป็นประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  พัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนารายได้ และปรับปรุง
อาคารสถานที่ภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ 

    9. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    ๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    ๒. พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
    ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
    ๔. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
    ๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    ๖. พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ๗.พัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น 

   10. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

และโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง 
     แนวทางการพัฒนาที่ 2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี 
      แนวทางการพัฒนาที่ 2 สังคมสงเคราะห์ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
      แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่

ประชาชน 
 

     3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

     แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น 

      แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของ
ท้องถิ่น 

     แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 

      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประชาสัมพันธ์ 

      แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาให้ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข 

  5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 

      แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     6. ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การส่งเสริมการเกษตร 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการเกษตร 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเกษตรแบบชีวภาพ 
7. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 

      แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ

อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
       แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากร 
      แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
      แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล                                                                                                                                               
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ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................เทศบาลต าบลโกรกแก้ว........................ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น    

/  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   /  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  

 
 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
          2.รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 2 
        รอบเดือนตุลาคม   ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  
  ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
  3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี (2561 - 2564) และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,ฉบับที่ 2,ฉบับที่ 3,ฉบับที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
 

 ปีที่  2561 ปีที่  2562 ปีที่  2563 ปีที่  2564 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ท้องถิ่นน่าอยู ่ 98 103,029,000 98 103,029,000 98 103,029,000 98 103,029,000 
2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 63 8,286,400 63 8,753,400 63 9,185,400 63 9,185,400 
3.ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรมและ การกีฬา 

58 12,105,000 56 11,535,000 56 11,535,000 56 11,535,000 

4.พัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถ่ิน 12 485,000 12 485,000 12 485,000 12 485,000 

5.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยนื 

3 525,000 3 525,000 3 525,000 3 525,000 

6.ด้านส่งเสริมการเกษตร 19 810,000 13 470,000 13 470,000 13 470,000 
7.ด้านการเมืองการบริหาร 38 3,713,600 30 2,943,600 30 2,993,600 30 2,993,600 
รวม 291 128,954,000 275 127,741,000 275 128,223,000 275 128,223,000 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินการทุกๆ 6 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 
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  ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์         

มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุก
ปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ
สถานะการคลังขององค์กร 

2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เพราะมี
โครงการที่อยู่ในแผนเป็นจ านวนมากแต่ไม่ด าเนินการ
กลับมาท าโครงการใหม่ซึ่งจะต้องมีการเพ่ิมเติมแผนหรือ
อาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและท าโครงการที่อยู่ในแผนก่อน 

3. งบประมาณไมเ่พียงพอกับการด าเนินโครงการ ควรมีการขอประสานแผนจากหน่วยงานอื่น
ในโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล  และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการให้ถูกต้อง 
โครงการอะไรบ้างที่ควรด าเนินการก่อนหลัง 

4. การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นได้ข้อมูลที่
ล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้เทศบาลสามารถน า
ข้อมูลไปสรุปผลได้ 

5. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน             
จึงไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง 

6. ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ  

-หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

7. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผน 
ซึ่งการเสนอปัญหาและความต้องการไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเอง ท าให้การแก้ไข
ปัญหาของเทศบาลไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนมากขึ้น  
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3.กระบวนการประเมินผล 

     3.1 แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
  ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 
     1.เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  อ าเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรมัย์ 
            2.รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 
         รอบเดือนตุลาคม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  
  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 30,000 13,796 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่             

1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) 
6,514 

(เบิกจ่ายห้วงวันที่                           
1 เม.ย.61 30 ก.ย.61) 

7,282 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

2. โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่ายแต่โอน

ลดงบประมาณ 
20,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

3. โครงการปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
การปฏิรูป 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่ายแต่โอน

ลดงบประมาณ 
20,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

4. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

150,000 ไม่มี 
การเบิกจ่ายแต่โอน

ลดงบประมาณ 
150,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

5. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 
อปพร. 

50,000 14,937 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่ายแต่โอน

ลดงบประมาณ 
20,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000 โอนเพิ่ม 15,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง เดือนเมษายนและ            
เดือนตุลาคม 



   

   
 

 
-20- 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

8. วัสดุเครื่องดับเพลิง 100,000 4,200 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
9. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

ภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก 
48,000 44,000 ตามเทศบัญญัติ กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม 

48,000 44,000 ตามเทศบัญญัติ กองช่าง 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารส านักงานเทศบาล 

437,000 430,000 ตามเทศบัญญัติ กองช่าง 

หมายเหตุ 
  (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564), เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1  เดือนตุลาคม 2560 - 
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000 19,762 ตามเทศบัญญัติ กอง
สาธารณสุข 

2. โครงการป้องกันไข้เลือดออก 210,000 155,824.30 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) 

128,432 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1 เม.ย.61 30 ก.ย.61) 

26,852.30 

ตามเทศบัญญัติ กอง
สาธารณสุข 

3. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,5,6,                                      
7,8,9,10,11,12 

220,000 220,000 ตามเทศบัญญัติ กอง
สาธารณสุข 

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กอง
สาธารณสุข 

4. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์ วนัสปัดาห์ผูสู้งอายุ
และวันครอบครัว 

50,000 49,720 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

5. โครงการปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ 

30,000 ไม่มีการเบิกจ่ายแต่โอนลด
งบประมาณ 

30,000 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

6. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบคุคลในครอบครัวใน
ต าบล  โกรกแก้ว 

30,000 ไม่มีการเบิกจ่ายแต่โอนลด
งบประมาณ 

30,000 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

7. โครงการพัฒนาสตรีและสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

20,000 12,132 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

8. โครงการส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 20,832 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสต าบลโกรกแก้ว 

30,000 29,282 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

30,000 29,911 ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

12. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,788,400 3,865,300 
 (เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) 

1,697,900 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 เม.ย.61 30 ก.ย.61) 

2,167,400 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

13. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,008,000 1,110,400 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) 

543,200 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 เม.ย.61 30 ก.ย.61) 

567,200 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

14. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 65,500 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61) 

32,500 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่  1 เม.ย.61 30 ก.ย.61) 

33,000 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
หมายเหตุ 

 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23- 



   

   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก 
และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว 

40,000 ไม่มีการเบิกจ่ายแต่โอน
ลดงบประมาณ 

40,000 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

2. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 

332,200 170,000 
(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1 

ต.ค.59-                
31 มี.ค.60) 
163,200 

(เบิกจ่ายห้วงวันที่ 1 
เม.ย.60                

30 ก.ย.60) 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

3. โครงการจัดกิจกรรมประเพณี              
และวันส าคัญต่างๆ 

10,000 4,512 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

4. โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจ าปี 
2561 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

5. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล    
โกรกแก้ว(ค่ารายหัว) 

103,700  ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

6. ค่าอาการเสริมนม 
-ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว    
เป็นเงิน 116,890 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  
-ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน
อนุบาลและป.1-ป.6ของโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ในเขต
เทศบาลต าบล โกรกแก้ว  เป็นเงิน 
557,620 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
อนุบาลและ ป.1-ป.6  

674,510 597,699.52 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

7. อุดหนุนส่วนราชการ 
-อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)ในเขตเทศบาลต าบลโกรกแก้ว   
-โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
นางรองเพ่ือขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรก
แก้ว  

1,425,300 1,452,179.44 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

8. โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์ 

40,000 ไม่มีการเบิกจ่าย
แต่โอนลด

งบประมาณ 
40,000 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

9. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา               
ต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

250,000 249,920 
 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม    
สภาวัฒนธรรมต าบลโกรกแก้ว 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

11. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่
เด็ก/เยาวชน และประชาชน 

50,000 20,905 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้             
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่ายแต่

โอนลด
งบประมาณ 

30,000 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

13. โครงการสืบสานประเพณีของดี         
โนนสุวรรณ 

100,000 100,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

14. อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนา
เมืองแปะ) 

10,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

15. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณตามโครงการสืบสานประเพณี  
ของดีโนนสุวรรณ 

50,000 50,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

16. อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์      
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา    
พนมรุ้ง 

20,000 20,000 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

 
 

-25- 



   

   
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

17. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 20,000 19,988 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 
18. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 20,000 ไม่มี 

การเบิกจ่าย 
ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

19. โครงการพาน้องท่องธรรมมะ 20,000 ไม่มีการ
เบิกจ่ายแต่

โอนลด
งบประมาณ 

20,000 

ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

19. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีและวันส าคัญต่างๆ 

30,000 5,340 ตามเทศบัญญัติ กองการศึกษา 

 
 
 

หมายเหตุ 
 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลและความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์       
ตามโครงการจัดหารายได้ เพ่ือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

20,000 20,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
28,840 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ 20,000 11,307 ตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ

ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ
หมู่บ้านและต าบล 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
30,000 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
50,000 

ตามเทศบัญญัติ กองสวัสดิการ
สังคม 

 
หมายเหตุ 

 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์เฉลิม      
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ 

20,000 432 ตามเทศบัญญัติ กองสาธารณสุข 

 
หมายเหตุ 

 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

- - - - - - 
 
หมายเหตุ 

 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-29- 



   

   
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง 150,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
120,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

20,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
20,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

3. โครงการสร้างความคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลโกรกแก้ว (กิจกรรมโตไป
ไม่โกง) 

30,000 26,700 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

4. โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

30,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
30,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

5. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

15,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
15,000 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

50,000 ไม่มี 
การเบิกจ่าย 

 

ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

7. โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล 

110,000 118,119 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

8. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซด์ของเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว 

9,600 9,600 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการสภา 40,000 39,900 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
 
 

 
 
 

-30- 



   

   
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

10. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยภายในต าบล 

20,000 9,722 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

11. โครงการพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 100,000 100,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
12. ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารส าหรับ

ส านักงาน 
120,000 120,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

13. จัดซื้อเก้าอ้ีเลขาสภาส าหรับงานกิจการสภา 10,000 4,600 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
14. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ 16,200 16,200 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
15. ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อม            

เครื่องฉาย 
68,400 67,500 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 

16. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
17. ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 9,000 9,000 ตามเทศบัญญัติ ส านักปลัด 
18. โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการ

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
100,000 ไม่มี 

การเบิกจ่าย 
แต่โอนลด

งบประมาณ 
100,000 

ตามเทศบัญญัติ กองคลัง 

19. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15,000 15,000 ตามเทศบัญญัติ กองคลัง 
20. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 ตามเทศบัญญัติ กองคลัง 
21. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน

ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

20,000 20,000 ตามเทศบัญญัติ กองคลัง 

 
หมายเหตุ 

 (รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564),เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1,
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2,เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3,เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 รอบเดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 -  
วันที่ 31 เดือนมีนาคม  2561 และรอบเดือนตุลาคมระหว่างวันที่ 1 เดือนเมษายน 2561 - วันที่ 30 เดือนกันยายน 
2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
 

-31- 
รูปภาพประกอบผลการด าเนินงาน 

โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 
ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP "การท ารองเท้า ภายในต าบลโกรกแก้ว ประจ าปี

งบประมาณ 2561 อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยภายในต าบลของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
หลักสูตร การประดิษฐ์บายศรีจากผ้า วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีนักเรียนและคณะครูจาก
โรงเรียน โกรกแก้ว 
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โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจ าปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์ผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โกรกแก้วเกมส์ ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการตั้งจุดบริการประชาชน 
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โครงการพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
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การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 แยกตามแผนงาน 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30 กันยายน  2561 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 เงินเดือนนายก/รองนายก 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้แก ่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตร ีตามอัตราที่ก าหนด ฯ 

695,520 695,520 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 695,520 0 

2 
 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/      
รองนายก 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของ
ผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตร/ีรอง
นายกเทศมนตร ีตามอัตราที่ระเบยีบก าหนด 

120,000 120,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 120,000 0 

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร
ได้แก ่นายกเทศมนตรีและรอง
นายกเทศมนตร ีตามอัตราที่ก าหนด 

120,000 120,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 120,000 0 
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งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ    
ที่อนุมัต ิ

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกเทศมนตร ี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตามอัตราที่ก าหนด 

198,720 198,720 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 198,720 0 

5 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนของนายกเทศมนตร ีรอง
นายกเทศมนตร ีประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

1,490,400 1,490,400 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,490,400 0 

6 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจ าปีตาม
ต าแหน่งและอตัราที ่ก.ท.ก าหนด โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  

1,711,980 1,711,980 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,711,980 0 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

7 เงินประจ าต าแหน่ง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
ผู้บริหาร โดยค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 

210,000 210,000 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 210,000 0 

8 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แกพ่นักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  

563,520 563,520 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 563,520 0 

9 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคา่ครองชีพช่ัวคราว
และเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน  

48,000 48,000 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 48,000 0 

10 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการใน
การสอบคดัเลือกพนักงานเทศบาล  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 
 

 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 20,000 

11 ค่าเบ้ียประชุม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมให้กับ
คณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุมที่
มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกบักิจการ
งานของสภาเทศบาลและผู้มสีิทธิเบิกได ้

10,000 5,872 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 5,872 4,128 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

12 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงาน
เทศบาล ตามสิทธิที่จะได้รับ 

36,000 36,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 36,000 0 

13 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได ้

15,000 36,236 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
  

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม            
คร้ังท่ี 9/61 
-25,000  

36,236 3,764 

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์   
ค่าวารสารหรือระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ  เป็นเงิน 20,000 บาท      
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ ์ระเบียบ
ต่างๆ ฯลฯ   
ค่าจ้างเหมาบริการรับ – ส่งเอกสารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 6,500 
บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดปี 2561เช่น ค่าเช่า
พื้นที่ ฯลฯ   
ค่าเบ้ียประกันภัย  เป็นเงิน 10,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประกันรถจกัยาน        

36,500 10,406 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
  

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 10,406 26,094 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

15 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล/คณะ
บุคคล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ
คณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 20,000 

16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบี้ยเล้ียง 

70,000 25,756 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 25,756 44,244 

17 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

150,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด
120,000  

0 30,000 

18 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกบัการเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และพนักงานจา้งของส านักปลัด 

140,000 74,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 74,000 66,000 

19 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธกีารวนัส าคัญ
ต่างๆ 

10,000 1,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,000 9,000 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

20 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการปฏิบัติราชการและ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการราชการและเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 

21 โครงการสร้างความคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
(กิจกรรม"โตไปไม่โกง") 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)โดยจา่ยเปน็
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น ฯลฯ  

30,000 26,700 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 26,700 33,000 

22 โครงการเสริมสร้างป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเสริมสร้าง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานให้แก ่ผู้บริหาร สมาชิกสภา

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 



   

   
 

เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโกรกแกว้   
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

23 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้
เกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้แก ่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลโกรกแกว้ให้มี
ความรู้และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานเพิ่ม
มากขึ้น 

15,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
15,000 

0 0 

24 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
โกรกแก้ว 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  

50,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 50,000 

25 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
เทศบาล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม
สัมมนาทัศนศึกษาดูงาน  ให้แก ่ผู้บริหาร สมาชิก

110,000 118,119 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
100,000  
โอนเพ่ิม 
150,000  

118,119 41,881 



   

   
 

สภาเทศบาลเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจา้ง เช่น อบรมการ
บริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่อนุมัติ งบประมาณที่

ด าเนินการจริง 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

26 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยภายในต าบล 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตยภายใน
ต าบล   

20,000 9,722 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 9,722 10,278 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ  

110,000 78,768.90 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 78,768.90 31,231.10 

28 วัสดุส านักงาน 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายางน้ า
ดื่ม สิง่พิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจา้ง พิมพ์
(หนังสือพิมพ ์หนังสือ เอกสาร วารสาร
ฯลฯ) แบบพิมพ ์หมึก ธงชาติ ฯลฯ 

120,000 186,037 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
66,160  

186,073 87 

29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าหลอดไฟ
ฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาร์ด จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ ไมค์โครโฟนฯลฯ 

50,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- - 50,000 

30 วัสดุงานบ้านงานครัว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบา้นงาน

80,000 109,965 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 1 ตุลาคม 2560- 30 โอนเพ่ิม 109,965 35 



   

   
 

ครัว เช่น กระดาษช าระ ถ้วย ชาม แก้วน้ า ไม้
กวาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาลา้ง
ห้องน้ า ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ  

  กันยายน 2561 18,840 บาท 
11,160 

 
 

-45- 
    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

31 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง
ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์  และเครื่องอะไหล่
รถยนต ์เช่น หม้อแบตเตอรี ่ยางนอก ยาง
ใน กระจก  ไส้กรอง กรวยจราจร ฯลฯ  

35,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 35,000 

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลืน่ เช่น น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ถ่านฯลฯ ส าหรับใช้
ในยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องมือ
ต่างๆ ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลโกรก
แก้ว    

130,000 94,938 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 94,938 35,062 

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่น
หรือจานบันทกึข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส ์แป้นพิมพ์
หัวพิมพห์รือแถบพิมพ ์แผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์เมนบอร์ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

80,000 79,900 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 79,900 100 

34 ค่าไฟฟ้า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคาร ส านักงาน อาคาร
สิ่งปลูกสร้างอื่นรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลหรือเทศบาลต าบลโกรกแก้วให้
การสนับสนุนฯลฯ 

301,900 225,537.50 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 225,537.50 76,362.50 



   

   
 

35 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับ
อาคาร ส านักงาน อาคารส่ิงปลูกสร้างอืน่ รวมถึง
ทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
หรือเทศบาลต าบลโกรกแกว้ให้การสนับสนุน ฯลฯ  

5,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 5,000 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

36 ค่าบริการโทรศัพท์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านกังานเทศบาลทั้งภายใน
ท้องถิ่นและทางไกล   

30,000 5,862.87 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 5,862.87 24,137.13 

37 ค่าบริการไปรษณีย์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของ
เทศบาล  

2,000 1,230 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,230 770 

38 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าบรกิารทางด้าน
โทรคมนาคม เช่น  ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่า
สื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิกในการใช้บริการ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    

130,000 118,877 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 118,877 11,123 

39 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  

120,000 120,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 120,000 0 

40 จัดซ้ือเก้าอี้เลขาสภาส าหรับงานกิจการสภา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เลขาสภาส าหรับงาน
กิจการสภา จ านวน 1 ตัว   

10,000 4,600 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 4,600 5,400 

41 จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 16,200 16,200 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 1 ตุลาคม 2560- 30 - 16,200 0 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์ จ านวน 12 ตัว 

  กันยายน 2561 

42 ค่าจัดซ้ือโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อมเคร่ือง
ฉาย 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์ติดผนังพร้อม
เครื่องฉาย จ านวน 1 ชุด   

68,400 67,500 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 57,500 900 
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    งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

43 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

16,000 16,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 16,000 0 

44 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร ์ 

9,000 9,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 9,000 0 

45 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

145,500 50,471.90 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 50,471.90 95,028.10 

46 ค่าจ้างที่ปรึกษา  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเ่ป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 20,000 

47 เงินอุดหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน ์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหลา่กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจดักิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์

20,000 20,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 20,000 0 

48 อุดหนุนโครงการพระราชพิธีถวาย 100,000 100,000 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 1 ตุลาคม 2560- 30 - 100,000 0 



   

   
 

ดอกไม้จันทน ์   กันยายน 2561 

 
 
 

 
 

-48- 
    งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ส านักปลัด) 
 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

49 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก ่พนักงานเทศบาล พร้อม
เงินปรับปรุงประจ าปี ตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท.
ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

258,120 260,280 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
2,160  

260,280 0 

50 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก่พนกังานจ้างตาม
ภารกิจและพนกังานจ้างทั่วไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

228,960 228,960 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 228,960 0 

51 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์   
ค่าวารสารหรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ 
เป็นเงิน 50,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ ค่า
วัสด ุอุปกรณ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบต่างๆ
ฯลฯ 
-ค่าจ้างเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว เป็นเงิน 9,600 

99,600 93,300 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
200 

93,300 6,500 



   

   
 

บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการและดูแลเว็บไซด์ของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ตลอดทั้งปี 2561 เช่น การ
เช่าพื้นที่ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการ
เทศบาล เป็นเงิน 40,000 บาท 
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานกิจการ
เทศบาล เช่น ค่าจ้างพิมพ์ฯลฯ   
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    งานวางแผนสถิติและวิชาการ (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

52 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร  

20,000 2,920 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 2,920 17,080 

53 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกบัการเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจา้งของส านักปลดัเทศบาล 

30,000 5,950 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม  
30,000  

5,950 54,050 

54 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ ในการพัฒนาการบริหารงานทีม่ี
ประสิทธิภาพ  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
29,040  

0 960 

55 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือ
หรือจ้างพิมพ์
(หนังสือพิมพ ์หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบ
พิมพ ์หมึก ธงชาติ ฯลฯ 

50,000 79,900 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
30,000  

79,900 100 



   

   
 

56 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าพู่กัน ค่าส ีฟิล์ม
ถ่ายรูป  ค่าล้างอัดภาพ ค่าป้าย ฯลฯ 

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 20,000 

57 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกขอ้มูล  ตลับผง
หมึก เมาส์ แป้นพิมพ ์หัวพิมพห์รือแถบ
พิมพ ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์เมนบอร์ดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

50,000 50,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 50,000 0 

 
-50- 

                                          งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

58 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  พร้อม
เงินปรับปรุงประจ าปี  ตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.ท.
ก าหนดโดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

927,160 838,802 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
2,220 

838,802 86,138 

59 เงินประจ าต าแหน่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงาน
คลัง ระดับ 6 อัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยตั้งจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

42,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 42,000 

60 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งของลูกจ้างประจ า พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าป ีจ านวน 1 อัตรา  

249,240 251,460 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
2,220  

251,460 0 

61 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก่พนกังานจ้างตาม
ภารกิจและพนกังานจ้างทั่วไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

301,110 291,720 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 291,720 9,390 

62 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 28,740 27,120 ทต.โกรกแก้ว กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 - 27,120 1,620 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้าง
ทั่วไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

 กันยายน 2561 

63 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลโกรกแก้วตามระเบียบ  

50,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
40,000  

0 10,000 

 
 

-51- 
    งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

64 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

20,000 8,180 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 8,180 11,820 

65 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ ์   ค่าวารสาร หรือระเบียบ
การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ค่า
วัสด ุอุปกรณ์ ค่าวารสาร  หนังสือพิมพ ์ระเบียบ
ต่างๆ ฯลฯ    
ค่าถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน 2,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารส าหรับการไปขอรับ
บริการกับหนว่ยงานอื่นๆ  
กรณีจ้างเหมาบริการ                                 

12,000 1,497 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,497 10,503 

66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 34,274 ทต.โกรกแก้ว กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 - 34,274 5,726 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 

 กันยายน 2561 

67 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวกบัการเขา้รับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจา้งของกองคลัง 

40,000 75,950 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
-40,000 

75,950 4,050 

68 โครงการส ารวจข้อมูลภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อมลูแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อน าไปใช้ให้เกดิประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

100,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
-100,000 

0 0 

-52- 
 
                                 งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

69 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่
ช ารุดเสียหายจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ 

40,000 14,080 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 14,080 25,920 

70 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ า
ดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจา้ง
พิมพ ์(หนังสือพิมพ ์หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ) แบบ
พิมพ ์หมึก ธงชาติ ฯลฯ  

60,000 84,978 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
25,000 

84,978 22 

71 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง
ต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่อง
อะไหล่ รถจักรยานยนต ์เช่น แบตเตอร์รี ่หัวเทียน ยาง

18,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 18,000 



   

   
 

นอก ยางใน กระจก กรวยจราจร ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบกองคลัง 

72 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลืน่ เช่น น้ ามัน
เบนซิน ฯลฯ ส าหรับใช้ในยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง 

5,000 293 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 293 4,707 

73 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก เมาส ์แป้นพมิพ์หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ ์ 

40,000 69,940 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
30,000 

69,940 60 

 
-53- 

    งานบริหารงานคลัง (กองคลัง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

74 ค่าบริการไปรษณีย์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการของเทศบาล  

15,000 677 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 677 14,323 

75 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและการบริการ
ประชาชน 

2,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 2,000 

76 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จ านวน 3 หลังๆ ละ 5,000 บาท   เป็นเงิน
15,000 บาท (ราคาตามท้องตลาดทั่วไป)  

15,000 15,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 15,000 0 

77 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  

16,000 16,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 16,000 0 



   

   
 

78 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันตาม
โครงการปรับปรุงและจัดหาวัสดขุองศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้งระดับอ าเภอ  

20,000 20,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองคลัง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 20,000 0 

 
 
 
 
 
 

 
-54- 

    2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

79 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท.
ก าหนด โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

171,600 173,280 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
1,680 

173,280 0 

80 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก ่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไปโดยค านวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

662,160 662,160 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 662,160 0 

81 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  

84,000 84,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 84,000 0 

82 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 30,000 33,600 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 1 ตุลาคม 2560- 30 โอนเพ่ิม 33,600 16,400 



   

   
 

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

  กันยายน 2561 20,000 

 
 
 
 
 
 
 

-55- 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

83 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบา้นของพนกังานเทศบาล ตามสิทธิ
ที่เบิกได้ตามสิทธิที่จะได้รับ  

27,600 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 27,600 

84 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 

80,000 1,838 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

1,838 58,162 

85 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานเทศบาล พนักงานจา้ง
ของส านักปลัดตามระเบยีบ  

40,000 12,050 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 12,050 27,950 

86 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

30,000 13,796 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 13,796 16,204 

87 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกปอ้งสถาบันส าคัญของ

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว ส านักปลดั 1 ตุลาคม 2560- 30 โอนลด 0 0 



   

   
 

ชาต ิโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์     กันยายน 2561 20,000 
88 โครงการปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 
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                                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ส านักปลัด) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

89 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  

150,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
150,000 

0 0 

90 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อป
พร. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชกิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

50,000 14,937 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 14,937 35,063 

91 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ 

20,000 9,020.10 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 9,020.10 10,979.90 
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    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักปลัด) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

92 โครงการอบรมอาสมัครป้องกันไฟป่า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาสมัครป้องกันไฟป่า
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ฯลฯ  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560-         
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 

93 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง
ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์  และเครื่องอะไหล่รถยนต์  

20,000 19,059.50 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560-        
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
20,000 

19,059.50 20,940.50 

94 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา น้ ายา
ต่างๆ ส าล ีผ้าพันแผล ฯลฯ    

55,000 4,840 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560-        
30 กันยายน 2561 

- 4,840 50,160 

95 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งส าหรับเจ้าหนา้ที่งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย อปพร.  

15,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560-        
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
15,000 

0 30,000 

96 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงส าหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมี

100,000 4,200 ทต.โกรกแก้ว 
 

ส านักปลดั 
 

1 ตุลาคม 2560-          
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
65,000 

4,200 30,800 



   

   
 

ดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งานจัดหาโฟมส าหรับดับเพลิงและ
วัสดุอื่นที่จ าเป็นส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและ
กิจการของเทศบาล  
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3. แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

97 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท.ก าหนดโดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

344,380 314,580 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
1,000 

314,580 28,800 

98 เงินประจ าต าแหน่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท  

42,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
15,000 

0 27,000 

99 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

108,000 108,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 108,000 0 

100 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ

12,000 12,000 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 12,000 0 



   

   
 

พนักงานจ้างตามภารกจิและพนกังานจา้งทั่วไปโดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

101 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบา้นของพนกังานเทศบาลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ   

28,800 0 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 28,800  

102 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได ้

10,000 0 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 10,000 
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                                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

103 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ  เป็นเงิน  
3,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ ค่าวัสด ุอุปกรณ์  ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ ์ระเบียบต่างๆฯลฯ       

3,000 1,875 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 1,875 1,125 

104 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจกัร 

30,000 13,778 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 13,778 16,222 

105 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกบัการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหารพนกังานเทศบาลลูกจ้างประจ า
พนักงานจ้างของกองการศึกษาฯ 

40,000 32,450 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 32,450 7,550 

106 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 40,000 300 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 - 300 39,700 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ 

กันยายน 2561 

107 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเช่นกระดาษปากกาแฟ้มตรา
ยางน้ าดื่มสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพห์มึกธงชาติ
ฯลฯ  

50,000 46,086 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 46,086 3,914 

108 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทกึข้อมูล
ตลับผงหมึกเมาส์แป้นพิมพ ์

20,000 41,500 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
30,000 

41,500 8,500 
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    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

109 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าปีตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท.ก าหนดโดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

457,560 453,360 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 453,360 4,200 

110 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปโดยค านวณต้ังจ่ายไวไ้ม่เกิน 12 เดือน 

475,860 428,640 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 428,640 47,220 

111 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง  

46,060 45,,780 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

-  280 

112 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการจัด
การศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก 

40,000 0 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
40,000 

0 0 



   

   
 

และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรก
แก้ว 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาครู ผู้ดูแลเด็ก 

113 โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว 

298,900 291,100 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 291,100 7,800 

114 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีและวันส าคัญต่างๆ
ของชาติ เช่น วันสงกรานต์ วันครู วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว  
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ประเพณ ีวันส าคัญ
ต่างๆ                           

10,000 0 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 10,000 

 
                                                         

                       -61- 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

115 โครงการประชุมผู้ปกครองประจ าปี 2561        
-เพื่อด าเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้วและผู้มีส่วนได้เสียของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโกรกแก้ว  

10,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 10,000 

116 โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว้ (ค่ารายหัว)     
-เพื่อด าเนินการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ารายหัว)            

103,700 103,700 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 103,700 0 

117 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองพัฒนาการเด็กเล็กแก่ 10,000 0 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 - 0 10,000 



   

   
 

ผู้ปกครองเด็ก 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก
เล็กแก่ผู้ปกครองเด็ก 

 กันยายน 2561 

118 วัสดุงานบ้านงานครัว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบา้นงานครัวเช่น แกว้น้ า แปรงสี
ฟัน ยาสีฟัน แป้งเด็ก 

40,000 67,740 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
27,830 

67,740 90 

119 ค่าอาการเสริมนม 
-ค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โกรกแก้ว เป็นเงิน 116,890 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรบัเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแกว้  
-ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรยีนอนุบาลและป.1-ป.
6ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลต าบล 
โกรกแก้ว  เป็นเงิน 557,620 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรบัเด็กนักเรียนอนุบาล
และ ป.1-ป.6  

674,510 597,699.52 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 597,699.52 76,810.48 

-62- 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

120 ค่าไฟฟ้า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้ว ฯลฯ 

20,000 11,128.30 ทต.โกรกแก้ว 
 

กอง
การศึกษา 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 11,128.30 8,871.70 

121 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโกรกแก้วฯลฯ 

3,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กอง
การศึกษา 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 3,000 

122 อุดหนุนส่วนราชการ 
-อุดหนุนโรงเรยีนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลต าบล

1,425,320 1,452,179.44 ทต.โกรกแก้ว 
 

กอง
การศึกษา 

1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
29,860 

1,452,179.44 3,000.56 



   

   
 

โกรกแก้ว   
-โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรยีน 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอนางรองเพื่อ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-63- 
4. แผนงานสาธารณสุข 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

123 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงิน
ปรับปรุงประจ าป ีตามต าแหน่งและอัตราที่ ก.ท.ก าหนด โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

349,300 174,360 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
130,000 

174,360 44,940 

124 เงินประจ าต าแหน่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

42,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 42,000 

125 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 144,000 ทต.โกรกแก้ว กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 - 144,000 72,000 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราว ให้แก ่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  

 กันยายน 2561 

126 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้างตามภารกจิและพนกังานจา้งทั่วไป โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

24,000 16,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 16,000 8,000 

127 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา ส าหรับ
แพทย ์พยาบาล ปศุสัตว์ 

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 30,000 

128 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบา้น ของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ 

36,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 36,000 

 
 
 

-64- 
 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

129 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่า
วารสาร หรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่า
วารสาร ระเบียบต่างๆฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาใน

80,000 18,222 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 18,222 61,778 



   

   
 

การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

130 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจักร 

20,000 27,058 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
10,000 

27,058 2,942 

131 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ 

20,000 16,250 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
10,000 

16,250 13,750 

132 โครงการถนนสวยด้วยใจภักด์ิเฉลิมพระเกียรติแม่
ของแผ่นดิน  แม่ทั้งประเทศ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถนนสวยด้วยใจภกัดิ์เฉลิม
พระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 

20,000 432 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 432 19,568 

133 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  

20,000 19,762 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 19,762 238 

134 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

20,000 21,300 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
10,000 

21,300 8,700 

 
-65- 

 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

135 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ  ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม  

40,000 46,780 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
16,010 

46,780 24,000 

136 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ค่าน้ ามัน ค่าน้ ามันเครื่องส าหรับ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควันฯลฯ 

30,000 6,925.50 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 6,925.50 23,074.50 

137 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000 50,132 ทต.โกรกแก้ว กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 - 50,132 9,868 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยา
คุมก าเนิด อุปกรณ์ฉีดวัคซีน น้ ายาต่างๆ ส าล ีผ้าพันแผล ฯลฯ  

 กันยายน 2561 

138 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส ์แป้นพมิพ์ หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ ์แผงวงจร 

20,000 25,940 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
20,000 

25,940 14,060 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-66- 
 

    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (กองสาธารณสุข) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

139 โครงการป้องกันไข้เลือดออก 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันไขเ้ลือดออก โดยมี
ค่าใช้จ่ายดังนี ้จัดซื้อทรายเคมีก าจัดลูกน้ า  

200,000 155,284.30 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 155,284.30 44,715.70 

140 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน                          
หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

220,000 220,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 220,000 0 

 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-67- 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการ

จริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

141 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจ าปีตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.ท.ก าหนด 

449,800 423,420 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
2,000 

423,420 24,380 

142 เงินประจ าต าแหน่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ต าแหน่งนัก

42,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 42,000 



   

   
 

บริหารงานช่าง ระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท  

143 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจ าปี 

203,520 205,380 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
2,000 

205,380 140 

144 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งชั่วคราวให้แก่พนกังานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

324,000 324,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 324,000 0 

145 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกนิ 12 เดือน 

36,000 36,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 36,000 0 

146 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้น/เช่าซ้ือบ้านของพนักงานเทศบาล ตาม
สิทธิที่จะได้รับ 

18,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
18,000 

0 0 

147 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได ้ตามสิทธิเบิกได้  

10,000 2,880 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 2,880 7,120 

148 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ ค่าวารสาร หรือ
ระเบียบการปฏบิัติงานต่างๆ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ ์ระเบียบต่างๆฯลฯ  

3,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 3,000 

-68- 
 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

149 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจกัรเช่น ค่าเบี้ยเล้ียง 

20,000 10,076 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 10,076 9,924 

150 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 40,000 8,350 ทต.โกรกแก้ว กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 - 8,350 31,650 



   

   
 

-เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจา้ง 

 กันยายน 2561 

151 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรพัย์สิน 

20,000 19,279.10 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 19,279.10 720.90 

152 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซ้ือหรือจา้งพิมพ ์

30,000 54,924 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
25,000 

54,924 76 

153 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทย ุเช่น หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟา้ สวิทซ์ไฟฟ้า โคมไฟโฟโต้
อิเล็กตรอน ล าโพง ไมโครโฟนฯลฯ  

100,000 198,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
168,000 

198,000 70,000 

154 วัสดุก่อสร้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดกุ่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย บล็อก ปูนซีเมนต ์แผ่น
เหล็ก เสาเหล็ก เหล็กกล่อง ทินเนอร์ ตะปู ค้อน คีม ซะ
แลง จอบ เสียม ขวาน ท่ออุปกรณ์ ประปา ฯลฯ 

100,000 292,600 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
200,000 

292,600 7,400 

155 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตลอดจน
อุปกรณ์  และเครื่องอะไหล่รถยนต ์เช่น หม้อแบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน กระจก  ไส้กรอง กรวยจราจร ฯลฯ  

50,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
50,000 

0 0 

-69- 
 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

156 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลืน่ เช่น น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ถ่าน ฯลฯ  

100,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนลด 
100,000 

0 0 



   

   
 

157 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าพู่กัน ค่าส ีฟิล์มถ่ายรูป ค่าล้างอัด
ภาพ ฯลฯ 

15,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 0 15,000 

158 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์เช่น แผ่นหรือจานบันทกึ
ข้อมูล ตลับผงหมึก เมาส์ แป้นพิมพ ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ ์ 

30,000 59,905 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
30,000 

59,905 95 

159 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
7 บ้านโคกรัก 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอกระจายขา่วภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่7 บ้านโคกรัก ขนาดความ
สูง 10 เมตร จ านวน 1 แห่ง  

48,000 44,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 44,000 4,000 

160 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านนาตากลม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหอกระจายขา่ว หมู่ที ่8 บ้าน
นาตากลม ขนาดความสูง 10 เมตร จ านวน 1 แห่ง 

48,000 44,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 44,000 4,000 

161 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงาน
เทศบาล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมหลังคา
อาคารส านักงานเทศบาล 

437,000 430,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560- 30 
กันยายน 2561 

- 430,000 7,000 

 
 

-70- 
 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

162 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ช ารุด
เสียหายตามสภาพอายุการใช้งานหรือจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาเพื่อมิ

545,680 467,900 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-            
30 กันยายน 2561 

- 467,900 77,780 



   

   
 

ให้เกิดความเสียหายหรือทรุดโทรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-71- 
    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุข) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

163 โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการรี
ไซเคิลขยะ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  

20,000 11,307 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 11,307 8,693 

 



   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-72- 
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

164 เงินเดือนพนักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง

1,003,860 1,013,340 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
10,000 

1,013,340 520 



   

   
 

ประจ าป ี ตามต าแหน่งและอัตราที ่ก.ท.ก าหนด โดยค านวณต้ัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

165 เงินประจ าต าแหน่ง 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารต าแหน่งนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น อตัราเดือน
ละ 3,500 บาท โดยค านวณต้ังจ่าย ไว้ไม่เกิน 12 เดือน   

42,000 42,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 42,000 0 

166 ค่าเช่าบ้าน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบา้นของพนกังานเทศบาล ตามสิทธิที่
จะได้รับ  

42,000 42,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 42,000 0 

167 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล  

10,000 2,350 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 2,350 7,650 

168 รายจ่ายเพ่ือให้ไดมาซ่ึงบริการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ค่าวารสาร
หรือระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ ์ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ ์ระเบียบต่างๆฯลฯ  

3,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 3,000 

169 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 

30,000 16,364 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
5,000 

16,364 8,636 

 
 

-73- 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

170 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนกังานเทศบาลกองสวัสดิการ
สังคม 

35,000 10,750 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
16,000 

10,750 8,250 



   

   
 

171 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ช ารุด
เสียหายจ าเป็นต้องบ ารุง รักษาและซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ   

20,000 540 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 540 19,460 

172 วัสดุส านักงาน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง  น้ าดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้
จากการซ้ือหรือจา้งพิมพ ์แบบพิมพ ์หมึก ธงชาติ โต๊ะ  เก้าอี้ฯลฯ 

30,000 49,972 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
25,000 

49,972 5,028 

173 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร ์หัวพมิพ์ ตลับผงหมึกแผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่อง เมาส ์ฯลฯ 

30,000 53,310 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
30,000 

53,310 6,690 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-74- 
    งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

174 โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์
ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมวันสงกรานต์ วันสัปดาห์ผู้สูงอายุ
แห่งชาติและวันครอบครัว เพื่อส่งเสริมสุขภาพใหก้ับผู้สูงอายุใน

50,000 49,720 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 49,720 280 



   

   
 

ต าบล โดยจ่ายเป็นค่าในการจัดงาน 

175 โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ภายในต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผกัสวนครัวรั้วกินได้ภายใน
ต าบล ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน   

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

176 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวภายในต าบล   
โกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวภายในต าบลโกรกแกว้  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

177 โครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

20,000 12,132 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
7,800 

12,132 68 

178 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภายในต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงภายในต าบล เพื่อให้ความรู้ในการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

30,000 20,282 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
9,700 

20,282 18 

 
-75- 

    งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

179 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสต าบลโกรกแกว้  

30,000 29,911 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 29,911 89 



   

   
 

180 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับ
หมู่บ้านและต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับหมู่บ้านและต าบล  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

181 โครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้า  OTOP ภายใน
ต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน
สินค้า OTOP ภายในต าบล เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

30,000 22,357 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
7,600 

22,357 43 

182 โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลโกรกแก้ว  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

183 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุภายใน
ต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัผู้สูงอายภุายใน
ต าบล  ได้แก่ ค่าฝึกอบรม ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ฯลฯ  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

 
 
 

-76- 
    งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

184 โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพภายในต าบล 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนนุการพัฒนาอาชีพภายใน
ต าบล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 



   

   
 

185 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลโกรกแก้ว                      
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลโกรกแก้ว(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองสวัสดิการสังคม 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-77- 
   7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

186 โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ 

40,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
40,000 

0 0 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี
ระหว่างอปท.ในจังหวัดบุรีรัมย ์ 

187 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  

250,000 249,992 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 249,992 8 

188 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมต าบลดกรกแก้วในการสนับสนุนการหึความรู้เกีย่วกับ
ค่านิยม  12 ประการ  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 

189 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่ เด็ก/
เยาวชน และประชาชน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแก่เด็ก/
เยาวชน และประชาชน ภายในต าบลโกรกแก้ว  

50,000 20,905 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 20,905 29,095 

 
 
 
 
 

-78- 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

190 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

20,000 19,988 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 19,988 12 

191 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 20,000 20,000 ทต.โกรกแก้ว กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               - 0 20,000 



   

   
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว ซ่ึง
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญกา้วหน้าในการพัฒนาประเทศ
ด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดตดิอยู่กับความส าเร็จทาง
วัตถุกันมาก 

 30 กันยายน 2561 

192 โครงการพาน้องท่องธรรมะ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพาน้องท่องธรรมะ เพื่อช่วยพัฒนา
เยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม  

20,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
20,000 

0 0 

193 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต าบลโกรกแก้ว  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 

194 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีและ
วันส าคัญต่างๆ 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆเช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ วัน
พระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ ตลอดทั้งปี   

30,000 5,340 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 5,340 24,660 

195 โครงการสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ 
 

100,000 100,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 100,000 0 

 



   

   
 

-79- 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษา) 

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

196 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์         
ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจ าปี2561 

20,000 20,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 20,000 0 

197 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตาม
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ) 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตาม
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานสถาปนา
เมืองแปะ)  

10,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 10,000 

198 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการสืบสานประเพณีของดีโนน
สุวรรณ    
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอโนน
สุวรรณ ตามโครงการสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ
ประจ าป ี2561  

50,000 50,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองการศึกษา 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 50,000 0 

 



   

   
 

-80- 
8. แผนงานการเกษตร 

             งานส่งเสริมการเกษตร (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

199 วัสดุการเกษตร 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดกุารเกษตรใชใ้นกิจการงานเกษตรและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส านักงาน  

30,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
30,000 

0 0 



   

   
 

-81- 
9. แผนงานการพาณิชย์ 

         งานกิจการประปา (กองช่าง) 
ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่

อนุมัติ 
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

200 ค่าจ้างเหมาบริการ   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าง
เป็นการชั่วคราวในการจัดเก็บ ดูแล เปิด ปิดน้ า 

156,000 125,136 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 125,136 30,864 

201 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ ายา         
คลอรีน สารส้ม ฯลฯ  

5,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 5,000 

202 วัสดุอื่น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มิเตอร์น้ าฯลฯ 

5,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 5,000 

203 ค่าไฟฟ้า 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในกิจกรรมประปา  

600,000 521,531.95 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 521,531.95 78,468.05 

204 ค่าบ ารุงแลปรับปรุงครุภัณฑ์ 40,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

กองช่าง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 40,000 



   

   
 

 
-82- 

10. แผนงานงบกลาง 
               งบกลาง   

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

205 ค่าช าระหนี้เงินต้น 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระหนี้เงินต้นให้กับธนาคาร ออมสิน                     
สาขาหนองกี ่ตามโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของผู้กู้รายเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  

1,110,000 1,110,000 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 1,110,000 0 

206 ค่าช าระดอกเบี้ย 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ใหก้บัธนาคารออมสิน สาขา
หนองกี ่ ตามโครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของผู้กู้รายเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

120,000 94,743.40 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 94,743.40 25,256.60 

207 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
-เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
อัตราที่ทางราชการก าหนด 

178,830 146,492 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 146,492 32,338 

208 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  

4,628,400 3,865,300 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 3,865,300 763,100 

209 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ  

1,046,400 1,110,400 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนเพ่ิม 
66,100 

1,110,400 2,100 

210 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์รับรองและท าการ
วินิจฉยัแล้ว โดยจ่าย เป็นรายเดือนๆละ 500 บาทต่อ
คน จ านวน 8 คน 

90,000 65,500 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 65,500 24,500 

211 ส ารองจ่าย 
-เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภยัเกิดขึ้น เช่น วาตภยั
อุทกภยั  อัคคีภัยและภยัอื่นๆ ฯลฯ  

100,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 100,000 

 



   

   
 

-83- 
                                     งบกลาง   

ที ่ โครงการ / รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ว/ด/ป/ท่ีด าเนินการ หมายเหตุ เบิกจ่าย คงเหลือ 

212 ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย       
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม พ.ศ.2555 

25,400 25,396.05 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 25,396.05 3.95 

213 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
เทศบาลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50                    

110,000 84,690 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 84,690 25,310 

214 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึดหลกัการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ1ส่วน
และรัฐบาล 1 ส่วน              

50,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

โอนลด 
48,840 

0 1,160 

215 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎจราจร  

10,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 10,000 

216 เงินช่วยพิเศษ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษของพนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจา้ง สังกัดเทศบาลต าบลโกรกแกว้  

2,000 0 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 0 2,000 

217 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)เพื่อชว่ยเหลือแก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  

257,530 255,540 ทต.โกรกแก้ว 
 

งบกลาง 1 ตุลาคม 2560-               
30 กันยายน 2561 

- 255,540 1,990 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖1) 
รายรับ   แยกเป็น 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    93,438 
- ภาษีบ ารุงท้องที่ 69,318.65 
- ภาษีป้าย 38,427 
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก   5,275 
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 64,600 
- ค่าจดทะเบียนพาณิชย์  700 
- ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ า 2,600 
- ค่าโรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 10 
- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา   1,241.60 
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายสาธารณสุข  45 
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 100 
- ดอกเบี้ย  96,679.08 
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  790,117 
- เงินที่มีผู้อุทิศให้   0.83 
- ค่าสนับสนุนทางการแพทย์ 29,500 
- ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  20 
- ค่าขายแบบแปลน  36,000 
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  600 
- รายได้ค่ารับรองส าเนาถ่ายเอกสาร 10 
- รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา 925 
- ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์ 742 
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 299,385.40 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ  8,736,987.59 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายได้ฯ 1,555,574.77 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 19,814.57 
- ภาษีสุรา 866,688.37 
- ภาษีสรรพสามิต 2,088,616.98 
- ค่าภาคหลวงแร่  39,603.70 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 26,997.41 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน  78,882 
- เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า   14,724,552 

รวมรายรับทั้งสิ้น   29,667,451.95 
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รายงานด้านงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖1) 
 

รายจ่าย  แยกเป็น 
รายการ จ านวนเงิน 

(บาท) 
- งบกลาง       6,583,516.53 
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  2,624,640 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,810,158 
- ค่าตอบแทน 209,874 
- ค่าใช้สอย 2,271,497.19 
- ค่าวัสดุ 2,364,482.22 
- ค่าสาธารณูปโภค 914,983.66 
- ค่าครุภัณฑ์ 441,613.98 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,462,311 
- เงินอุดหนุน 1,289,453.43 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   27,972,530.01 
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ส่วนที ่ 4  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 0600 ลงวันที่ ๒9 
มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ในส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้ แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการ ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด 
ดังนี้  
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี             
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   
และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลโกรกแกว้ 
 



   

 

-88- 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 19 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๑0 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 59 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 8 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 8 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 8 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๕ 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) ๕ 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๕ 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๕ 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) ๕ 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๕ 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

19 
๓ 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) ๒ 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง   การ
ประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(๒) ๒ 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) ๒ 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา   คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) ๒ 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด   ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) ๓ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

๑0 
๒ 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) ๑ 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด  
เทคโนโยลี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๒) 1 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๒) 1 

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ         ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒) 1 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)           
และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒) 1 

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่   มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(๒) 1 

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑) ๑ 

(๙) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๐ เช่นผลทีไ่ดร้ับ/ผลทีส่ าคัญ ผลกระทบ และสรุปปญัหาอุปสรรค
การด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑) ๑ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
และ Thailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

59 
8 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลกั
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

วิสัยทัศน์ ช่ึงมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) ๕ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(๕) ๕ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) ๕ 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) ๕ 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) ๕ 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ๕ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่ 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การ
จัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 88 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 8 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๕ 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(๕) ๕ 

   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๕) ๕ 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) ๕ 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๕ 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งคั่งยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) ๕ 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) ๕ 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) ๕ 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าที่จะได้รับ 

(๕) ๕ 

   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๕ 
รวมคะแนน ๑๐๐ 94 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้
ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไร
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพิ้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)  

๑๐ 8 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

๖๐ 
๕ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการด าเนนิงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) ๕ 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทา่ไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลายหลัก ใครคือกลุม่เป้าหมายรอง 

(๕) ๕ 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสรมิสร้างศักยภาพคน (๔) การสรา้ง
โอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) ๕ 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยดึวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิ
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ืองโยงภูมภิาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕) ๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
โภคภณัฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรยีบเทียบ 
เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญตัิ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) ๕ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้ับ) 

(๕) ๕ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์      ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล
ดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้  (๔) เป็นเหตุ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕) ๕ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94 
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    การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
(๓)  นั้น 
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลต าบลโกรกแก้ว               
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ด้วยระบบ e-plan  และระบบ e- laas                  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 



   

 

 
ส่วนที่  5 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    หลักการและเหตุผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน

ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาและการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ทั้งนี้   การประเมินจะช่วยท าให้
ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อเทศบาล
ต าบลโกรกแก้ว ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

เทศบาลต าบลโกรกแก้ว การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๒.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล  โกรกแก้ว 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๓.เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า 
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว จะต้องมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เทศบาลต าบล    โกรกแก้ว 
จึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุปผล    
การประเมิน                  
ความพึง
พอใจ 
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          สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 440 ชุด   
 
 เพศ    - ชาย     จ านวน    65  ราย 
     - หญิง    จ านวน    375  ราย 

   อายุ   - ต่ ากว่า   20   ปี   จ านวน       5    ราย        
     - 20 – 30 ปี     จ านวน      20   ราย      
                      - 31 – 40 ปี        จ านวน      50   ราย          

- 41 – 50 ปี     จ านวน    125   ราย  
                      - 51 – 60 ปี        จ านวน    110   ราย           

- มากกว่า  60  ปี   จ านวน    130   ราย 
 

 การศึกษา  - ประถมศึกษา         จ านวน 410  ราย           
     - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน     0  ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ านวน     0  ราย    
- ปริญญาตรี     จ านวน     0  ราย 

     - สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน     0  ราย      
    - อ่ืน ๆ                  จ านวน   30  ราย 
 
 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน  0 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน    0   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 10 ราย - รับจ้าง                จ านวน   35  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน   0 ราย - เกษตรกร             จ านวน 395  ราย     

- อ่ืน ๆ           จ านวน   -  ราย 
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ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
ประเด็น พอใจมาก 

(ราย) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

252 57.27 186 42.27 2 0.45 

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

275 62.50 160 36.36 5 1.13 

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม 

290 65.90 145 32.95 5 1.13 

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

221 50.22 201 45.68 18 4.09 

5.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการโครงการ/กิจกรรม 

187 42.50 245 55.68 8 1.81 

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา   
ที่ก าหนด 

309 70.22 130 29.54 1 0.22 

7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไป   
สู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

290 65.90 142 32.27 8 1.81 

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

325 73.86 113 25.68 2 0.45 

9.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

305 69.31 129 29.31 6 1.35 

รวม 61.97  36.64  1.39 
 

   หมายเหตุ  จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  440  ราย 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ในภาพรวม ปรากฏว่าในจ านวน
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ  61.97, พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  36.64,และไม่พอใจอยู่ที่         
ร้อยละ  1.39      
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 สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ท้องถิ่นน่าอยู่ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.12 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.00 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.40 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.26 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.31 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.38 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.64 

รวม 8.27 
  
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.12 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.79 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.62 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.57 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.73 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.30 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.07 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.50 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.25 

รวม 7.77 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.65 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.84 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.62 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.81 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.92 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.80 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.77 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.99 

รวม 7.78 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาศักยภาพบุคคล  และความเข้มแข็งของท้องถิ่น   

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.62 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.50 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.59 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.75 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.59 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.45 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 

รวม 7.58 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.65 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.70 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.74 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.74 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.40 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 

รวม 7.68 
 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 การส่งเสริมการเกษตร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ - 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด - 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา - 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน - 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

รวม - 
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   ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.65 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.70 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.45 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.72 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 7.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.10 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.77 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 

รวม 7.82 
 
 

************************************ 
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การออกประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี  2561 
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ส่วนที่  8 
     สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกรกแก้ว 

 
1. คณะผู้บริหาร มีการตัดสินใจในการด าเนินโครงการที่ล่าช้า ท าให้โครงการในเทศบัญญัติฯ    

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีหลายโครงการที่ไม่มีการด าเนินการ จึงต้องการให้คณะ
ผู้บริหารได้มีการตัดสินใจที่เร็วขึ้น และด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ให้ครบทุกโครงการ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในพื้นท่ี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


