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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 
 

 
 
 

  การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จ าเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ    
ที่ด าเนินการอยูที่ การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูล       
ปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปญหาที่ก าลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของการวิธีการ
ด าเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการด าเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาที่ก าหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน 
เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยง ในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการ   
มีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกดิประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ด าเนินงานดานตางๆ เปนการให
ขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้น  ในโครงการและการเสนอ
ทางแกปญหา ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จ าเปนส าหรับการด าเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ ด าเนินการซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่ก าหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือ
ไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดด าเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร น าไปสูความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง เปนการ  ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ 
ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการ ติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) 
ที่สามารถน าไปใชในการปรับปรุงและการ ตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม 
 

  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการท างานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการตอหรือยุติ
โครงการตางๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น เพราะวาการด าเนินการใดๆ 
ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวและที่ไดจัดท าเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่น ลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอาจ   
จะเปนผลผลิตการบริการ หรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน      
     

   จากเหตุผลดังกลาวเทศบาลต าบลกระสัง จึงตองด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลกระสัง  ประจ าปงบประมาณ  พ.ศ.2562 และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
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  1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ    
 2) เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 

3) เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลกระสัง 
 4) เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกระสัง 
 5) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข  ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 6) สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อน าไปสู ่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกระสังว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   
 

 
   
  3.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกระสัง จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     
ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า 

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
 ขั้นตอนที่ ๒  
  ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ ดังนี้  
   (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 

3. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
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รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 

    3.2.1 วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้  
   (๑) ตรวจสอบจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5)
และท่ีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

(2) ตรวจสอบจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าไปจัดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม โดยตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 และที่เพ่ิมเติม  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม     
และเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด า เนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ หรือไม ่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร หรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร   

(4) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(5) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(6) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาฯ 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

 

ปิดประกาศไว้ไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

เสนอ 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระสัง   | ห น้ า 4 
 

3.2.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
(1) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
  แบบที่ ๑  

 แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๒  

 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           แบบที่ ๓  

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
(3) แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผล 

แบบน ำเข้ำข้อมูล
(Input) 

 

แบบติดตำมแผนฯ    
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ             
(Output) 

แบบท่ี ๑  
แบบก ากับการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบท่ี 2     
แบบติดตามผลการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3 
แบบประเมินผลการ

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่ องจะมี
ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลักส าหรับ

แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผล
จากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 

1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมหรือไม่ 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรด าเนินการต่อบ้าง 
6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ (Vision) :   
 

“เมืองน่าอยู่  สังคมเป็นสุข  การศึกษามีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล” 

2.2 ยุทธศำสตร์ (Strategy) :   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 

2.3 เป้ำประสงค์ 
1. เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเทศบาล 
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการอาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น 
4. เพ่ือให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาเทศบาล 
2.4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
- ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองที่ดีขึ้น 
- ระดับความส าเร็จของการบริหารจดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของชุมชนที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา 
- จ านวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจพัฒนาศักยภาพตนเอง 
- จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีอันดีงา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
- จ านวนผู้น าชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ 
- จ านวนผู้น าชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน 

  - ร้อยละของประชาชนในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
  - จ านวนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 
 - ร้อยละความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 - ร้อยละของปริมาณเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการชุมชน 
 - ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารรับบริการ 

2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 

-ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

-ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 

-ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 

2.6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 

1.1 แนวทางการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
1.3 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดระเบียบชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.1 แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและครอบครัว 
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 
2.3 แนวทางการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
3.1 แนวทางการพัฒนาผู้น าและองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
3.2 แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชนและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 
4.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
4.2 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบสารสนเทศ 
4.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
 
 
 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระสัง   | ห น้ า 8 
 

2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
                จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด จะเห็นได้
ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลกระสัง จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ พัฒนาองค์กรโดยน าหลัก   ธรรมาภิบาลมาพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  และอยู่อย่างมีความสุข” 
 
2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 

กำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 

 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลกระสังได้ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 3 แบบ โดยเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานต่างๆ จากทุกส่วนราชการ     
ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลโคกเหล็ก ดังนี้ 
 

  
 
 
 

ค ำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลกระสังโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลต าบลกระสังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

  

 
ชื่อ อปท.  ............................เทศบาลต าบลกระสัง.............................................. 
 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ✓   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน    
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓   

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล ✓   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ✓   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
     ท้องถิ่น 

✓   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

✓   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓   

 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

อ 
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ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น (ต่อ) ✓   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา ✓   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓   

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓   
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลกระสัง  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) โดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ  เทศบาลต าบลกระสัง   ต าบลกระสัง   อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และท่ีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) และท่ีเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 

 
ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1 : 2561 ปีที่ 2 : 2562 ปีที่ 3 : 2563 ปีที่ 4 : 2564 ปีที่ 5 : 2565 รวม 5 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชากรและสิ่งแวดล้อม
เมืองให้น่าอยู ่

68 20,153,500 89 31,412,500 63 33,856,500 57 21,532,500 46 14,477,500 323 121,432,500 

2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

48 7,333,830 52 7,645,508 52 7,725,508 52 7,645,508 52 7,360,508 256 30,350,354 

3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
สังคม 

25 5,648,800 28 6,313,540 27 6,448,520 26 6,694,430 26 6,694,430 132 31,799,720 

4  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

33 4,862,800 33 5,306,800 32 5,406,800 32 4,826,800 32 4,826,800 162 25,230,000 

บัญชีครุภัณฑ์    3,450,100        840,000             5,691,900  86,400  - - 3,450,100 

แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4  ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   ปัญหำ/อุปสรรค 

 1. โครงการมีจ านวนมากกว่างบประมาณท่ีจะด าเนินการในแต่ละปี  
 2. โครงการที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาไม่มีความพร้อมในด้านพื้นที่ ท าให้เสียเวลา เสียประโยชน์ 
 3. หน่วยด าเนินการเจ้าของโครงการไม่ตรวจสอบและด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

4. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (การลงนามในสัญญา) มีการลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้การ
ประเมินผลผ่านระบบ e-plan ไม่ผ่านเกณฑ์ 

   ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรคัดกรองโครงการในทุกระดับก่อนเข้าแผนพัฒนา 
 2. โครงการที่เสนอเข้าแผนต้องมีความพร้อมด้านพ้ืนที่และงบประมาณ 
 3. โครงการทุกโครงการควรด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ  
 4. ส านัก/กอง ต้องศึกษาระเบียบฯ ปัญหา/อุปสรรค ความพร้อมของโครงการ ก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา 
เพ่ือลดปัญหาการในการด าเนินงาน 
 5. ให้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan (การลงนามในสัญญา) ให้ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
กระสัง ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายใน       
เดือนธันวาคม 
    

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ............................เทศบำลต ำบลกระสัง.................................. 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.......................................ธันวำคม 2562............................................................ 
 

ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2562 
3. จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้น าไปปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ทีน่ าไปปฏิบัติ 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 106 97 

2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 22 21 

3 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 8 5 

4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

1 1 

รวม 178 149 

คิดเป็นร้อยละ 83.70 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 

รำยกำร 
จ ำนวนครุภัณฑ์ 

จ านวนครุภัณฑ์ที่
ปรากฏในแผนพัฒนา 

จ านวนครุภัณฑ์ 
ทีน่ าไปปฏิบัติ 

1. บัญชีครุภัณฑ ์ 31 29 

คิดเป็นร้อยละ 93.54 

แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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บัญชีสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

************************** 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 

  
โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

1 อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ(โครงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนที่อ าเภอกระสัง  ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอกระสัง 

20,000.00 20,000.00 ฎ 1255/2562 09/08/2562 

2 โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 8,000.00 120/2562 25/07/2562 

      3,955.00 ฎ 1316/2562 26/08/2562 
      17,400.00 ฎ 1314/2562 31/07/2562 

3 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือ
การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์
และขยะอันตราย 

20,000.00 18,600.00 315/62 03/11/2561 

4 โครงการถนนปลอดถังขยะ 15,000.00 1,327.00 543/2562 08/08/2562 
      10,000.00 ฎ 1290/2562 13/08/2562 

5 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบล
กระสัง  

250,000.00 178,000.00 9/2562 14/03/2562 

6 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

378,000.00 375,000.00 8/2562 22/01/2562 

7 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา หน้า
อาคาร 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกระสัง 

922,000.00 799,990.00 8/2562 12/03/2562 

8 โครงการวางท่อระบายน้ าเข้าสระน้ า
สาธารณะหมู่ 16 (ฝั่งทิศเหนือ) 

19,000.00 18,000.00 7/2562 11/01/2562 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกชุมชนประสานสุนทรธรรมซอย2 

250,000.00 222,000.00 21/2562 07/06/2562 

10 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลกระสัง 

95,000.00 73,395.00 518/2562 12/02/2562 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

30,000.00 30,000.00 90/2562 09/05/2562 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

12 โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ 
ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม 

60,000.00 37,500.00 6/2562 11/01/2562 

13 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อม 
พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

370,000.00 341,000.00 10/2562 14/03/2562 

14 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายใน 
กิจการของเทศบาลต าบลกระสัง 

370,000.00 367,000.00 5/2562 11/01/2562 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  
ถนนเทศบาล 19 (เริ่มจากซอยศุภ
วิมลพันธ์ ไปทางทิศตะวันตก) 

220,000.00 218,000.00 15/2562 10/04/2562 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 16 ซอย1 
(เริ่มจากตลาดสด มาทางทิศเหนือ-
ถนนเทศบาล 12 ซอย 1  ไปทางทิศ
ตะวันออก) 

107,000.00 105,000.00 24/2562 26/06/2562 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู  ถนนเทศบาล 17 (ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

105,000.00 100,000.00 25/2562 26/06/2562 

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 17 (เริ่มจากแยกถนน
เทศบาล 14 - ถนนเทศบาล 10)  

205,000.00 189,000.00 20/2562 08/06/2562 

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (ต่อจาก
โครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) 

287,000.00 268,000.00 18/2562 08/07/2562 

20 โครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง  
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1  (เริ่มจากมุม
รั้ว โรงพยาบาลไปทางทิศใต้) 

299,000.00 297,000.00 12/2562 09/04/2562 

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  
ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากถนน
เทศบาล 1  สองข้างทาง ไปทางทิศ
ตะวันออกถึง ประตูโรงเรียนกระสัง
พิทยาคม) 

329,000.00 326,000.00 14/2562 10/04/2562 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากโครงการเดิม
ไปทางทิศเหนือ) 

412,000.00 389,000.00 19/2562 08/05/2562 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay)  
ถนนสุขอนันต์ (เริ่มจากแยก ถนน
เทศบาล 1 - ถนนเทศบาล 3) 

478,000.00 448,000.00 17/2562 08/05/2562 

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ฝาเสมอผิวจราจร  ถนน
เทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจาก
แยกถนนเทศบาล 7 ไปทางทิศเหนือ) 

420,000.00 414,000.00 13/2562 10/04/2562 

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 14  ด้านทิศเหนือ(เริ่ม
จากสี่แยกถนนเทศบาล 14  ตัดกับ
ถนนเทศบาล3)ถึงถนนศุภวิมลพันธ์ 

509,000.00 394,000.00 16/2562 03/05/2562 

26 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน 
อเนกประสงค์สวนสาธารณะสุขฤทัย 

500,000.00 435,000.00 23/2562 26/06/2562 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน
เทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากแยก 
ถนนเทศบาล 16 - ถนนเทศบาล 12 
ซอย 1) 

64,000.00 63,000.00 11/2562 03/04/2562 

2 กำรพัฒนำกำรศึกษำอนุรักษ์ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  
โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

28 อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ(โครงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม) 

20,000.00 20,000.00 ฎ 1246/2562 06/08/2562 

29 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์(โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้) 

20,000.00 20,000.00 541/2562 14/02/2562 

30 อุดหนุนส่วนราชการ -ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
กระสัง 

2,204,000.00 551,000.00 154/62 05/11/2561 

      540,040.00 ฎ 1247/2562 06/08/2562 
      554,000.00 ฎ 913/2562 22/05/2562 
31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา-ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

171,500.00 45,500.00 148/62 05/11/2561 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

32 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

876,000.00 219,000.00 150/62 05/11/2561 

      219,000.00 429/62 23/01/2562 
      209,000.00 ฎ 1291/2562 20/08/2562 
      219,000.00 ฎ 906/2562 17/05/2562 
33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

20,000.00 20,000.00 ฎ 905/2562 17/05/2562 

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง 

100,000.00 100,000.00 ฎ 907/2562 17/05/2562 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง 

50,000.00 50,000.00 ฎ 908/2562 17/05/2562 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวโรงเรียนเทศบาล
กระสัง ระดับอนุบาลศึกษา  

372,300.00 186,150.00 151/62 05/11/2561 

      186,150.00 ฎ 900/2562 17/05/2562 
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา -ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 

43,800.00 43,800.00 ฎ 902/2562 17/05/2562 

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การ
เรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 

43,800.00 21,900.00 152/62 05/11/2561 

      21,900.00 ฎ 904/2562 17/05/2562 
39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา -ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง 
ระดับอนุบาลศึกษา 
 

65,700.00 65,700.00 ฎ 903/2562 17/05/2562 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง ระดับอนุบาลศึกษา 

94,170.00 47,085.00 153/62 05/11/2561 

      47,085.00 ฎ 901/2562 17/05/2562 
41 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

59,500.00 59,500.00 149/62 05/11/2561 

42 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 

30,000.00 15,480.00 1274/2562 08/08/2562 

      360.00 1363/2562 30/08/2562 
      14,000.00 450/2562 06/08/2562 
43 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 18,000.00 25/2562 08/01/2562 
      15,000.00 155/2562 08/01/2562 
44 โครงการอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานและ

นันทนาการ 
20,000.00 19,100.00 ฎ 1313/2562 30/07/2562 

      225.00 ฎ 1318/2562 26/08/2562 
45 โครงการวันลอยกระทง 130,000.00 54,000.00 316/2562 21/12/2561 
      55,000.00 80/2562 19/11/2561 
      3,120.00 13/2562 19/11/2561 
      6,975.00 80/2562 19/11/2561 
46 โครงการสืบสานวันสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ 
80,000.00 400.00 274/2562 04/04/2562 

47 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ/งานรัฐ
พิธี 

100,000.00 2,000.00 306/2562 05/12/2561 

      3,400.00 1315/2562 26/08/2562 
      530.00 ฎ 1294/2562 20/08/2562 
      7,962.00 ฎ 1039/2562 18/06/2562 

48 โครงการแข่งกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด 100,000.00 3,788.00 45/2562 13/02/2562 
      4,127.00 196/2562 11/02/2562 
      79,200.00 692/2562 14/03/2562 
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3. กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

  
โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

49 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษา และประชาคม 

600,000.00 10,000.00 321/2562 18/05/2562 

      192,000.00 322/2562 18/05/2562 
      5,000.00 93/2562 22/05/2562 
      3,000.00 94/2562 21/05/2562 
      328,200.00 1029/62 22/05/2562 
50 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,227,600.00 314,200.00 50/62 10/10/2560 
      2,000.00 55/62 18/10/2561 
      4,800.00 95/62 26/10/2561 
      317,500.00 103/62 01/11/2561 
      3,500.00 184/62 21/11/2561 
      316,500.00 234/2562 03/12/2561 
      3,500.00 313/2562 14/12/2561 
      315,700.00 367/2562 02/01/2562 
      3,500.00 423/62 22/01/2562 
      315,500.00 488/62 04/02/2562 
      314,600.00 629/2562 07/03/2562 
      2,900.00 632/2562 07/03/2562 
      3,500.00 491/2562 04/02/2562 
      315,000.00 730/2562 05/04/2562 
      2,800.00 733/2562 05/04/2562 
      600.00 735/2562 05/04/2562 
      316,400.00 847/2562 08/05/2562 
      4,200.00 850/2562 08/05/2562 
      4,900.00 851/2562 08/05/2562 
      1,600.00 853/2562 08/05/2562 
      700.00 855/2562 08/05/2562 
      319,200.00 ฎ 996/2562 06/06/2562 
      319,700.00 ฎ 1122/2562 05/07/2562 
      312,900.00 ฎ 1228/2562 06/08/2562 
51 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,075,200.00 70,400.00 51/62 10/10/2561 
      3,200.00 95/62 26/10/2561 
      71,200.00 104/62 01/11/2561 
      2,400.00 185/62 21/11/2561 
      70,400.00 235/2562 03/12/2561 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

      2,400.00 314/2562 14/12/2561 
      68,800.00 368/2562 02/01/2562 
      3,200.00 424/62 22/01/2562 
      69,600.00 489/62 04/02/2562 
      3,200.00 492/2562 04/02/2562 
      69,600.00 630/2562 07/03/2562 
      2,400.00 633/2562 07/03/2562 
      70,400.00 731/2562 05/04/2562 
      800.00 734/2562 05/04/2562 
      70,400.00 848/2562 08/05/2562 
      800.00 854/2562 08/05/2562 
      800.00 856/2562 08/05/2562 
      72,000.00 ฎ 997/2562 06/06/2562 
      72,000.00 ฎ 1123/2562 05/07/2562 
      72,000.00 ฎ 1229/2562 06/08/2562 
52 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000.00 1,500.00 52/62 10/10/2561 
      1,500.00 105/62 01/11/2561 
      1,500.00 236/62 03/12/2561 
      1,500.00 369/2562 02/01/2562 
      1,500.00 490/62 04/02/2562 
      1,000.00 732/2562 05/04/2562 
      1,000.00 849/2562 08/05/2562 
      1,000.00 ฎ 998/2562 06/06/2562 
      1,000.00 ฎ 1124/2562 05/07/2562 
      1,000.00 ฎ 1230/2562 06/08/2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

53 อุดหนุนส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ(โครงการจัด
งานพิธีและรัฐพิธี 

20,000.00 20,000.00 188/2562 27/11/2561 

54 อุดหนุนส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ(โครงการจัด
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 

20,000.00 20,000.00 665/2562 25/03/2562 

55 อุดหนุนองค์กรการกุศล
(โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอกระสังอ าเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี) 

20,000.00 20,000.00 420/62 22/01/2562 

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

250,000.00 48,000.00 369/2561 25/06/2562 

      21,000.00 370/2562 24/06/2562 
      125,430.00 1152/2562 25/06/2562 
      7,072.00 ฎ 1016/2562 14/06/2562 
57 โครงการจ้างเหมาท าความ

สะอาดอาคารและบริเวณ
โดยรอบส านักงานเทศบาลต าบล
กระสัง 

274,800.00 8,300.00 403/2562 01/07/2562 

      8,300.00 405/2562 01/07/2562 
      6,300.00 404/2562 01/07/2562 
      6,300.00 289/2562 01/05/2562 
      8,300.00 288/2562 01/05/2562 
      8,300.00 287/2562 01/05/2562 
58 โครงการประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษี 
10,000.00 4,320.00 116/2562 20/12/2561 

59 โครงการอบรมให้ความรู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

20,000.00 13,800.00 1355/2562 29/08/2562 

60 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

20,000.00 9,015.00 272/2562 04/04/2562 

61 โครงการส่งเสริมประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการรักษาความ
สะอาดบ้านเมือง 

907,200.00 6,300.00 372/2562 01/07/2562 

      6,300.00 373/2562 01/07/2562 
      6,300.00 374/2562 01/07/2562 
      6,300.00 375/2562 01/07/2562 
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โครงกำร 

งบตำม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

คู่สัญญำ วันที่เซ็นสัญญำ 

   6,300.00 376/2562 01/07/2562 
      6,300.00 377/2562 01/07/2562 
      6,300.00 378/2562 01/07/2562 
      6,300.00 379/2562 01/07/2562 
      6,300.00 380/2562 01/07/2562 
      6,300.00 381/2562 01/07/2562 
      6,300.00 382/2562 01/07/2562 
      6,300.00 383/2562 01/07/2562 
      6,300.00 299/2562 01/05/2562 
      6,300.00 301/2562 01/05/2562 
      6,300.00 304/2562 01/05/2562 
      6,300.00 309/2562 01/05/2562 
      6,300.00 306/2562 01/05/2562 
      6,300.00 303/2562 01/05/2562 
      6,300.00 305/2562 01/05/2562 
      6,300.00 302/2562 01/05/2562 
      6,300.00 300/2562 01/05/2562 
      6,300.00 310/2562 01/05/2562 
      6,300.00 308/2562 01/05/2562 
      6,300.00 307/2562 01/05/2562 
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ส่วนที่ 4 
 

กำรติดตำมและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
 

 
 

 

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่  วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระสัง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลกระสัง ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลกระสัง 
"เมืองน่าอยู่  สังคมเป็นสุข  การศึกษามีคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล" 

ข. พันธกิจ เทศบาลต าบลกระสัง 
-      

ค. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 
2. การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 

ง. กำรวำงแผน 
เทศบาลต าบลกระสัง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-

2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุ
ไว้ในแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป         

เทศบาลต าบลกระสัง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่  -  โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2562-2564)   

 แบบรำยงำนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 90 30,197,500.00 63 21,932,500.00 58 19,543,500.00 

2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 63 7,645,508.00 62 7,192,830.00 62 7,192,830.00 

3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 19 6,313,540.00 18 6,340,520.00 17 6,210,430.00 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสทิธิภาพการให้บริการ 32 4,882,000.00 31 4,382,400 00 31 4,382,400.00 

รวม 204 49,038,548.00 174 39,848,250.00 168 37,329,160.00 

 
 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลกระสัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ XX XXXXXX XXXX โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 22,854,770 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 46 9,622,000.00 

2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษภ์ูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 30 4,795,770.00 

3 การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชุมชนและสังคม 10 6,240,800.00 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการให้บริการ 18 2,196,200.00 

รวม 104 22,854,770.00 

 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลกระสัง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนองค์การที่
จัดขึ้นตามกฎหมาย 
(โครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาล 
เพื่อสนับสนุนพัฒนา
งานสาธารณสุข 
โดยจัดสรรเป็นค่า
ด าเนินการของอสม. 
หมู่บ้านละ 7,500 
บาท) 
 
 

 30,000.00 เพื่ออุดหนุนค่าด าเนินงานของอ
สม. หมู่บ้านละ 7,500 บาท 

ศสม.ช ประจ าหมู่บา้น 

2. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนส่วน
ราชการหรือ

 20,000.00 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดิน

ศูนย์สามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 
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ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดในพื้นที่
อ าเภอกระสัง ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอ
กระสัง 

เอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ 

3. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงการ 
การศึกษาเพือ่
ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็ก
นักเรียน และ
เยาวชนในพื้นที่
เทศบาลต าบล
กระสัง อ าเภอ
กระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์) 

 20,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะใน
การหลีกเล่ียงและปฏิเสธการใช้
ยาเสพติด 

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลกระสัง 

4. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ (โครงการ
ขยายเขตประปาใน
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลต าบล
กระสัง) 

 100,000.00 เพื่อขยายเขตประปาในชุมชน ขยายเขตประปาในชุมชน 

5. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์(โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าใน
ชุมชน ภายในเขต
เทศบาลต าบล
กระสัง) 

 100,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน 

6. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการเผยแพร่
ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 30,000.00 เพื่อให้นักเรียนและประชาชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกบัอัคคีภัยใน
เบื้องต้นและสามารถป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ -
ประชาชนในเขตเทศบาล 

7. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย

 20,000.00 เพื่อสร้างจิตส านึกให้กบัผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้ตระหนักถึง

เด็กนักเรียนและประชาชน
ภายในเขตเทศบาล จ านวน 
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ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

จราจรและการขับขี่
รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

ความส าคัญของการขับขี่รถที่
ถูกต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาจราจร
และลดความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุจราจร 

100 คน 

8. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและ
แมลงน าโรค 

 30,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่รระบาดของ
โรคไข้เลือดออกและแมลงน าโรค 

ในเขตเทศบาล 

9. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการอบรม
เยาวชนแกนน าต้าน
ภัยยาเสพติด 

 20,000.00 เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด 

เยาวชนในเขตเทศบาล 

10. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการรณรงค์
กระสังเมือง
คาร์บอนต่ าลดภาวะ
โลกร้อน 

 20,000.00 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการจัด
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

รณรงค์เสริมสร้างการจัด
กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

11. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะเพือ่
การจัดการขยะรี
ไซเคิล ขยะอินทรีย์
และขยะอันตราย 

 20,000.00 เสริมสร้างการจัดการขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาล 

ชุมชนและโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

12. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการถนนปลอด
ถังขยะ 

 15,000.00 ชุมชนมีการคัดแยกขยะ มีการคัดแยกขยะระดบั
ครัวเรือน 

13. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธก์าร
จัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

 15,000.00 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

รณรงค์เสริมสร้างการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

14. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการชุมชน
ปลอดยาเสพติด 

 20,000.00 ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ใน
การป้องกันและสอดส่องคนใน
ชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ประชาชน เยาวขน ใน
ชุมชนปลอดจากสิ่งเสพติด
และอบายมุข 

15. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพสถานที่

 1,550,000.00 เพื่อปรับปรุงสถานสถานที่ทิ้ง
ขยะ 

ให้สถานที่ทิ้งขยะสามารถ
รองรับขยะแบบ Control 
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ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

ทิ้งขยะ Dump 

16. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบตามจุดตา่ง 
ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลกระสัง 

 250,000.00 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ตามจุดต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล จ านวน 10 จุด 

17. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาชุมชน
ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 378,000.00 เพื่อเป็นสถานที่ในการออกก าลัง
กายและจัดกจิกรรมนันทนาการ 

ปรับปรุงลานกีฬาข้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

18. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถส าหรับ
บุคลากรครูผู้ดูแล
เด็ก 

 56,000.00 เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บ
ยานพาหนะของครูผู้ดูแลเด็กเกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น
ตัวอยา่งที่ดี 

โรงจอดรถ จ านวน 1 หลัง 

19. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
โดมหลังคา หน้า
อาคาร 1 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
กระสัง 

 922,000.00 เพื่อเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ประจ าวันหน้าเสาธง ก่อนเขา้
เรียนตามหน่วยสาระการเรียนรู้
การเรียนการสอนและป้องกัน
แดด-ฝน 

ก่อสร้างโดมหลังคา ขนาด
ความกวา้ง 5.50 เมตร ยาว 
36.00 เมตรขนาดความสูง
ไม่น้อยกวา่ 5.00 เมตร
จ านวน 1 หลัง 

20. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าเข้าสระ
น้ าสาธารณะหมู่ 16 
(ฝั่งทิศเหนือ) 

 19,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ าขนาด
Ø0.60 ม.จ านวน 10 ทอ่น 
ยาว 10 เมตร 

21. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกชุมชนประสาน
สุนทรธรรม ซอย 2 

 250,000.00 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ชุมชนประสานสุนทรธรรม ซอย 
2 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกขุมชนประสานสุนทร
ธรรม ซอย 2กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 280 เมตร 

22. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล
กระสัง 

 95,000.00 เทศบาลต าบลกระสังสมทบ
งบประมาณตามประกาศฯของ 
สปสช. 

ได้สมทบงบประมาณให้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลกระสัง 

23. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนเอกชน เงิน
อุดหนุนส าหรับการ

 35,000.00 เพื่อรณรงค์/ฝึกอบรมให้ความรู้
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ประชาชนและเยาวชน 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระสัง   | ห น้ า 28 
 

ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

ด าเนนิงานตาม
แนวทางด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข -
โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหา To 
be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวยัรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 
 

ชุมชน ชุมชนละ 7,000 บาท 
จ านวน 5 ชุมชน 

24. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนเอกชน เงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข -
โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

 35,000.00 เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนชุมชน
ชุมชนละ 7,000 บาท จ านวน 5 
ชุมชน 

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล 

25. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

อุดหนุนเอกชน เงิน
อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้านสา
ธารณ –โครงการสืบ
สานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยสุขมะเร็งเต้า
นม 
 

 30,000.00 เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/
ฝึกอบรม/ให้ความรู้โรคมะเร็ง
เต้านมชุมชนละ 6,000 บาท 
จ านวน 5 ชุมชน 

สตรีในเขตเทศบาล 

26. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย

 6,000.00 เพื่อด าเนินการฉีดวัคซีนและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม

สุนัขและแมวที่ได้รับการ
ส ารวจได้ฉีดวัคซีนป้องกัน
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ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

จ านวนประชากรสุนัข/แมว ที่ได้
รายงนจาการส ารวจประชากร
สุนัขแมว ภายในเขตเทศบาล
ต าบลกระสัง 

และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

27. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี
 

 30,000.00 เพื่อส ารวจและขึ้นทะเบยีน
จ านวนสุนัขและแมวในเขต
เทศบาลต าบลกระสัง โดยท าการ
ส ารวจปีละ 2 ครั้ง (เดือน
มีนาคมและสิงหาคม) 

ส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวเขตเทศบาลต าบล
กระสัง ปีละ 2 ครัง้ (เดือน
มีนาคมและสิงหาคม) 

28. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการปรับปรุง
ห้องเก็บวัสดุ 
ครุภัณฑ์ กอง
สวัสดิการสังคม 

 60,000.00 เพื่อให้กองสวัสดิการสังคมมีห้อง
เก็บวัสดุครุภัณฑ์ 

ห้องเก็บวัสดุ จ านวน 1 หอ้ง 

29. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์พร้อม 
พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

 370,000.00 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย
พลังงานจากแสงอาทิตย ์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
จ านวน ๓๐ แผ่น ไม่น้อย
กว่า ๓๐๐ W 

30. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

โครงการติดตั้งแผง
โซล่าเซลล์ภายใน 
กิจการของเทศบาล
ต าบลกระสัง 

 370,000.00 -เพื่อผลิตกระแสไฟฟา้ด้วย
พลังงานจากแสงอาทิตย์ ส าหรับ
ใช้ภายในส านกังานเทศบาล 

-การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 
320 w พร้อมอุปกรณ์ 

31. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิง่แวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่
 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน ที่จ่าย
ให้แก่ เอกชนหรือ
นิติบุคคล 
 

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่า
รับรองแบบ ค่าควบคุมงานให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

การด าเนินโครงการพัฒนา
ของ เทศบาลต าบลกระสัง 
มีผูอ้อกแบบ ผู้รับรอง และ
ควบคุมงาน ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย 

32. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ

โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายเพิ่ม
เสริมก าลัง การใช้

 500,000.00 เพื่อการคัดแยกขยะอินทรีย์เพือ่
น ามาใช้ใหม่เช่นการท าปุ๋ยหมกั
การท าน้ าหมักชวีภาพและการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และมอบถังหมักขยะ
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สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

ประโยชน์และการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม จาก
ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

หมักท าแก๊สชีวภาพ อินทรีย์แบบผสมผสาน 
ครัวเรือนละ 1 ชุด จ านวน 
100 ครัวเรือน และติดต้ัง
ชุดก าจัดขยะแบบ
ผสมผสาน อัตราการป้อน
ขยะ 200 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึง
มีพื้นที่ว่างขนาด 6*9 เมตร 

33. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 19 
(เร่ิมจากซอยศุภ
วิมลพันธ ์ไปทางทิศ
ตะวันตก) 

 220,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 106 ท่อน บอ่พัก
จ านวน 13 บ่อ ยาวรวม 76 
เมตร 

34. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ถนน
เทศบาล 16 ซอย1 
(เร่ิมจากตลาดสด 
มาทางทิศเหนือ-
ถนนเทศบาล 12 
ซอย 1 ไปทางทิศ
ตะวันออก) 

 107,000.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกวา้งภายใน 0.30 
เมตร ลึกภายใน 0.50 เมตร 
ยาว 73 เมตร พร้อมขยาย
ผิวจราจรกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 26.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 12.70 
ตร.ม. 

35. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ถนน
เทศบาล 17 (ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

 105,000.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกวา้งภายใน 0.30 
เมตร ลึกภายใน 0.50 เมตร 
ยาวรวม 74.00 เมตร 

36. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิี
แบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 17 
(เร่ิมจากแยกถนน
เทศบาล 14 - ถนน
เทศบาล 10) 

 205,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 
7.00 เมตร ยาวรวม 86.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ต้องไม่น้อยกวา่ 602 
ตารางเมตร 

37. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีต โดยวิธีแบบ
(Overlay) ถนน
เทศบาล 3 ซอย 1 (ต่อ
จากโครงการเดิมไปทาง
ทิศตะวันตก) 

 287,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 
11.00 เมตร ยาวรวม 
79.00 เมตรหนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ต้องไม่
น้อยกว่า 853 ตารางเมตร 

38. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ

โครงการขยายผิว
จราจร 2 ขา้งทาง 
ถนนเทศบาล 3 

 299,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 
1.40-3.00 เมตร ยาวรวม 
330.00 เมตร หนา 0.15 
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สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

ซอย 1 (เร่ิมจากมุม
รั้ว โรงพยาบาลไป

ทางทิศใต้) 

เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 646 ตารางเมตร 

39. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 3 
(เร่ิมจากถนน
เทศบาล 1 สองข้าง
ทาง ไปทางทิศ
ตะวันออกถึง ประตู
โรงเรียนกระสัง
พิทยาคม) 

 329,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 164 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คลส. จ านวน 18 บ่อ 
ยาวรวมสองข้างทาง 182 
เมตร 

40. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิี
แบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 (ต่อ
จากโครงการเดิมไป
ทางทิศเหนือ) 

 412,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจร กวา้ง 
6.00 เมตร ยาวรวม 
200.00 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ต้องไม่
น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร 

41. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต โดยวธิี
แบบ(Overlay) 
ถนนสุขอนันต์ (เริ่ม
จากแยก ถนน
เทศบาล 1 - ถนน
เทศบาล 3) 

 478,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
7.50 เมตร ยาว 187.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่ต้องไม่น้อยกวา่ 
1,402.50 ตารางเมตร 

42. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
นา่อยู ่

โครงการก่อสร้างทอ่
ระบายน้ าพรอ้มบ่อ
พัก ฝาเสมอผวิจราจร 
ถนนเทศบาล 4 ฝั่งทิศ
ตะวันตก (เริ่มจาก
แยกถนนเทศบาล 7 
ไปทางทิศเหนอื) 

 420,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.80เมตร จ านวน 
135 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ฝาเสมอผิวจราจร 15 
บ่อ ยาวรวม ไม่น้อยกวา่ 
150 เมตร 

43. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก 
ถนนเทศบาล 7 ซอย 
2 แยก 1 (เริม่จาก
ถนนเทศบาล 7 ซอย 
2 - ถนนเทศบาล 1 
ไปทางทิศตะวนัตก) 

 171,000.00 เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างภายใน 
0.20 เมตร ลึกภายใน 0.30 
เมตร สองข้างทางยาวรวม 
130 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึก
ภายใน 0.50 เมตร ยาวรวม 
79 เมตร 

44. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 14 

 509,000.00 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.80 เมตร 
จ านวน 164 ท่อน พร้อมบ่อ
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สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

ด้านทิศเหนือ(เริ่ม
จากสี่แยกถนน
เทศบาล 14 ตัดกับ
ถนนเทศบาล3)ถึง
ถนนศุภวิมลพันธ ์

พัก คสล.จ านวน 18 บ่อ 
ยาวรวม 182 เมตร 

45. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิง่แวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการต่อเติม
หลังคาคลุมลาน 
อเนกประสงค์
สวนสาธารณะสุข
ฤทัย 

 500,000.00 เพื่อเป็นที่ออกก าลังกาย และจัด
กิจกรรม 

ต่อเติมหลังคาคลุมลาน 
กว้าง 16.00 เมตร ยาว 
18.00 เมตร สูง 5.00 เมตร 
มีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกวา่ 
288 ตารางเมตร 

46. 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้
น่าอยู ่

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ถนน
เทศบาล 16 ซอย 2 
(เร่ิมจากแยก ถนน
เทศบาล 16 - ถนน
เทศบาล 12 ซอย 
1) 

 64,000.00 เพื่อเป็นเส้นทางจราจรของ
ประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 139.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นที่ต้องไม่น้อยกวา่ 834 
ตารางเมตร 

47. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนให้แก่สว่น
ราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงการค่ายวิชา
การบูรณาการ 8 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
พัฒนาการของนักเรียนทุกคนทุก
ชั้นเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
กระสังจ านวน 690 คน 

48. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนให้แก่สว่น
ราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียน
กระสังพิทยาคม) 

 20,000.00 เพื่อเพิ่มทักษะด้านตนตรีให้
นักเรียนส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนด้านดนตรีได้ฝึกความ
ช านาญ 

นักเรียนวงดนตรีและ
นักเรียนที่สนใจด้านดนตรีที่
จะฝึกเพื่อพัฒนาตนเอง 

49. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

อุดหนุนกิจการที่
เป็น
สาธารณประโยชน์
(โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้) 

 20,000.00 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

นักเรียนโรงเรียนวัดท่าสวา่ง
วิทยา 

50. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ

อุดหนุนส่วน
ราชการ -ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก

 2,204,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมภีาวะ
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล
กระสังจ านวน 560 คนx20
บาทx200วัน 
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วัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลกระสัง 

51. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันเทศบาล 

 5,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง
ตลอดจนประชาชนทั่วไปเห็น
ความส าคัญ ของภารกจิและ
อ านาจหน้าที่ของ อปท. รูปแบบ
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวันเทศบาลโดย
ท าบุญเลี้ยงพระ -จัด
กิจกรรมพัฒนาท าความ
สะอาดภายในเทศบาล 

52. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการวันหัว
ผักกาดขาวของดี
เมืองกระสังและ
กาชาดอ าเภอ
กระสัง ประจ าป ี

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลกระสัง
จ านวน 100 คน 

53. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 171,500.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมภีาวะ
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯจ านวน 50 คนx20
บาทx245วัน 

54. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

 876,000.00 เพื่อให้เด็กปฐมวัยมภีาวะ
โภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 

เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล
กระสังจ านวน 230 คนx20
บาทx200วัน 

55. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
โรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

 20,000.00 เพื่อจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลกระสังมี
หลักสูตรเพื่อจัดท าการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน 

56. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง 

 100,000.00 เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนเทศบาลกระสังให้ได้
มาตรฐาน 

โรงเรียนเทศบาลกระสังมี
ห้องสมุดบริการนักเรียน 

57. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

 50,0 0.00 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกชั้น
เรียน 

มีศูนย์แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเด็ก 
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วัฒนธรรมท้องถิ่น -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง 

58. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวัโรงเรียน
เทศบาลกระสัง 
ระดับอนุบาลศึกษา 

 372, 00.00 เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียน
ส าหรับนักเรียน 

เด็กนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง จ านวน 
230 คนx1,700บาท 

59. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาล
กระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 

 43,800.00 เพื่อจัดหาหนังสือเรียนตาม
มาตรฐาน 

มีหนังสือแบบเรียนทุก
ระดับชั้น จ านวน 230 คน 
x 200 บาท 

60. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง 
ระดับอนุบาลศึกษา 

 43,800.00 เพื่อจัดหาอปุกรณ์การเรียนตาม
มาตรฐาน 

มีอุปกรณ์การเรียนทุก
ระดับชั้น จ านวน 230 คน 
x 200 บาท 

61. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง 
ระดับอนุบาลศึกษา 

 65,700.00 เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
ตามมาตรฐาน 

มีเครื่องแบบนักเรียนทุก
ระดับชั้น จ านวน 230 คน 
x 300 บาท 

62. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล
กระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 
 

 94,170.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน 

มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน จ านวน 
230 คน x 215 x 2 

63. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

 59,500.00 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

มีกิจกรรมที่หลากหลาย
เหมาะสมกับนกัเรียนทุก
ระดับชั้น จ านวน 50 คน x 
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วัฒนธรรมท้องถิ่น -ค่าจัดการเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

1,700 บาท 

64. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

 30,000.00 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ทักษะด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างถูกต้อง 

บุคลากรทางการศึกษา(กอง
การศึกษา) 

65. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการเด็กไทย
ฉลาดสมวัยไอโอดีน 

  0,000.00 เพื่อให้ความรู้แก่ผูป้กครองเร่ือง
โรคขาดสารไอโอดีน และวธิีการ
ป้องกันและการส่งเสริมการใช้
เกลือไอโอดีน 

ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

66. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชวีิต
เด็กและเยาวชน 

 10,0 0.00 เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตทุกดา้นให้เด็ก 
เยาวชนมภีูมิคุ้มกันสร้างความ
เข้มแข็งให้กับตนเอง 

เด็ก เยาวชน จ านวน 60 
คน 

67. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 80,000.00 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกันกล้าแสดงออก 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลกระสัง 

68. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการอบรม
ทักษะกีฬาพื้นฐาน
และนันทนาการ 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ทักษะกีฬาและมีกิจกรรม
นันทนาการ 

เด็ก เยาวชน ผู้สนใจ 

69. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการวันลอย
กระทง 

 130,000.00 เพื่อให้ประชาชนสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

70. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการสืบสานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

 80,000.00   

71. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการวัน
เข้าพรรษา 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

72. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการวันขึ้นปี
ใหม่ 

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

73. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์

โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์

 10,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้สืบสาน
วัฒนธรรมและแสดงออกอยา่ง

ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลและผู้ที่สนใจ 
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ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

วัฒนธรรมพื้นบ้าน สร้างสรรค์ 

74. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ/
งานรัฐพิธี 

 100,000.00 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
ซ่ึงแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

75. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแข่งกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพ
ติด 

 100,000.00 เพื่อความสามัคคีของชุมชนผ่าน
กิจกรรมการเล่นกีฬา 

การแข่งกีฬาสากลและการ
แข่งกีฬา มหาสนุก 

76. 2 การพัฒนา
การศึกษาอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

โครงการแซนโฎน
ตา 

 20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมบูชาเซ่นไหว้
บรรพบุรุษของชาวเขมร 

เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้
บรรพบุรุษผู้ล่วง ลับไปแล้ว
เพื่อความเป็นการละลึกถึงผู้ 
มีพระคุณ 

77. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารผู้
ทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

 30,000.00 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารผู้ทุพพลภาพ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร ผู้ทุพพล
ภาพและผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตเทศบาลต าบล
กระสัง 

78. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการพัฒนา
เครือข่ายผู้สูงอาย ุ

 30,000.00 เพื่อพัฒนาเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุในชุมชน 

บูรณาการเครือข่ายรว่มกับ 
รพ.กระสังกศน. กระสัง, 
พมจ.บุรีรัมย์ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

79. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ
ชุมชน ที่ปรึกษา 
และประชาคม 

 600,000.00 เพื่ออบรมให้ความรู้และศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
ให้กับคณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษา และประชาคม 

คณะกรรมการชุมชน ที่
ปรึกษาและประชาคม 
เทศบาลต าบลกระสัง 

80. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพครอบครัว
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนเพื่อ
น าไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัว 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลกระสัง 
จ านวน 80 คน 

81. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  4,227,600.00 เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลกระสัง 

82. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

 1,075,200.00 เพื่อดูแลผู้พิการให้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบยีนเป็นผู้มี
สิทธิ์ได้รับเบี้ยความพกิารใน
เขตเทศบาลต าบลกระสัง 

83. 3 การพัฒนาเพือ่ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย  18,000.00 เพื่อดูแลผู้ป่วยเอดส์ให้ได้รับเบี้ย ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
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เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

เอดส ์ ยังชีพในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

รองและท าการวินิจฉยัแล้ว 
500 บาทต่อเดือน 

84. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 120,000.00 เพื่อเป็นสถานที่กลางในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาของ
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ 
ณ สนง.ส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่น อ.กระสัง 

85. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 100,000.00 เพื่อให้ อปพร.มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

สมาชิก อปพร. จ านวน 50 
คน 

86. 3 การพัฒนาเพือ่
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชนและสังคม 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ ระงับ
อัคคีภัย 

 20,000.00 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา 
พนักงานเทศบาล พนกังานจ้าง 
และประชาชนทัว่ไป มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล พนกังาน
จ้าง และประชาชนทั่วไป 
จ านวน 100 คน 

87. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงการจัดงานพิธี
และรัฐพิธ ี

 20,000.00 เพื่อจัดงานพิธ ีและรัฐพิธ ีที่
ก าหนดขึ้นตามเหตกุารณ์ หรือ
โอกาสที่ส าคัญของทางราชการ
ให้เหมาะสมและเรียบร้อย 

จัดงานพิธี งานรัฐพธิี และ
จัดให้มีการแสดงสมโภชเพือ่
ถวายพระพรชยัมงคล 

88. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ 

ที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์กิจกรรมตาม
โครงการที่เสนอมา 

89. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนองค์กรการ
กุศล(โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ
กระสังอ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปี) 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนการด าเนินกจิการ
ด้านการบรรเทาทุกข์ใหก้ับพี่นอ้ง
ประชาชนในเขตพื้นที ่

อุดหนุนส านักงานกิ่งกาชาด
อ าเภอกระสังกิจกรรมตาม
โครงการที่เสนอมา 

90. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาประสิทธภิาพ
ของบุคลากร 

 250,000.00 เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้
มีประสทิธิภาพและทนัต่อยุคโล
ภาภิวัฒนท์ี่เปลี่ยนแปลง -เพือ่ให้
บุคลากรของเทศบาลเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย ขอ้บังคับตลอดจน
คุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู
งาน คณะผู้บริหาร สามาชิก
สภาพนักงานเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วขอ้ง 
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91. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจัดการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
ต าบลกระสังและ
สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลกระสัง 

 200,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งเรียบร้อย 
และถูกต้อง -เพือ่ให้การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและสมาชกิ
สภาเทศบาล 

92. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่
บุคลากร 

 110,000.00 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานในหนา้ที่พึงปฏบิัต ิ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
กระสัง ทุกท่าน 

93. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจัด
กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

 5,000.00 เพื่อร าลึกการจัดตั้งเทศบาลและ
สร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลต าบลกระสัง 

จัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่นไทย 

94. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด
อาคารและบริเวณ
โดยรอบส านกังาน
เทศบาลต าบล
กระสัง 

 274,800.00 เพื่อจ้างเหมาดูแลท าความ
สะอาดพื้นทีภ่ายในและบริเวณ
โดยรอบอาคารส านักงาน
เทศบาล 

จ้างแรงงานดูแลท าความ
สะอาดพื้นทีภ่ายในและ
บริเวณโดยรอบอาคาร
ส านักงานฯ จ านวน 3 คน 

95. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการเป็น
รายบุคคล 

 99,600.00 เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ช่วยงานด้าน
บริหารงานคลัง 

จ้างเหมาเป็นรายบุคคล 
จ านวน 2 คน 

96. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธก์าร
จัดเก็บภาษ ี

 10,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษ ี

ประชาชนในเขตเทศบาล 

97. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 50,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี

98. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

จัดท า
เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าป ี

 50,000.00 เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ของเทศบาล 

จัดท าหนังสือรายงานผล
การด าเนินงานของเทศบาล
จ านวน 1,000 เล่ม 
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99. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อสร้าง
ความตระหนักและ
จิตส านึกในการ
ป้องกันการทุจริต 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชน ผูบ้ริหาร
สมาชิกสภา พนกังานลูกจา้ง 
ประจ าและพนักงานจา้ง มี
ความรู้ความมีความตระหนัก
และมีจิตส านึกในการป้องกันการ
ทุจริต 

ให้ประชาชน ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนกังาน 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้าง 

100
. 

4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมให้
ความรู้
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชน ผูบ้ริหาร
สมาชิกสภา พนกังาน 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้าง 
มีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสาร
ของราชการพ.ศ. 2540 

ให้ประชาชน ผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนกังาน 
ลูกจ้างประจ าและพนกังาน
จ้างจ านวน 120 คน 

101
. 

4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติภยัทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปอ้งกันฯ และ อปพร. 
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่นวันปี
ใหม่วันสงกรานต์และอื่น ๆ 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนา 
วันส าคัญต่าง ๆ 

จัดตั้งจุดตรวจร่วมกับอ าเภอ
และต ารวจในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกลต่าง ๆ เช่นวัน
ปีใหม่ วันสงกรานต์และอื่น 
ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
พัฒนาวันส าคัญต่าง ๆ 

102
. 

4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการส่งเสริม
ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการรักษา
ความสะอาด
บ้านเมือง 

 907,200.00 จ้างเหมาชุมชนท าความสะอาด
ถนน 

จ้างแรงงานท าความสะอาด
ถนน 

103
. 

4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและ
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนชุมชน 

 20,000.00 เพื่อประชุมระดมความคิด
แลกเปลี่ยนความรู ้ส ารวจปัญหา
และ ความตอ้งการของ
ประชาชนเพื่อน ามาจัดท าแผน
ชุมชน 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลกระสัง 

104
. 

4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจ้างเหมา
บริการเป็น
รายบุคคล 

 99,600.00 เพื่อปฏิบัติหนา้ที่ช่วยงานด้าน
งานจัดเก็บภาษ ี

จ้างเหมาเป็นรายบุคคล 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลกระสัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 61 โครงการ จ านวนเงิน 15,360,881 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 55 โครงการ จ านวนเงิน 12,653,812 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 27 6,167,167.00 27 6,157,167.00 

2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษภ์ูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 3,845,677.00 16 1,724,310.00 

3 การพัฒนาเพือ่เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับชุมชนและสังคม 4 4,862,400.00 4 4,468,500.00 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีและประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

9 485,637.00 8 303,835.00 

รวม 61 15,360,881.00 55 12,653,812.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลกระสัง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา 
ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

1. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ(โครงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่อ าเภอกระสัง ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอกระสัง 

 20,000.00 20,000.00 ฎ 1255/2562 09/08/2562 1 

2. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

 30,000.00 8,000.00 120/2562 25/07/2562 7 

  3,955.00 ฎ 1316/2562 26/08/2562 1 

  17,400.00 ฎ 1314/2562 31/07/2562 30 

3. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อ
การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์
และขยะอันตราย 

 20,000.00 18,600.00 315/62 03/11/2561 1 

4. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการถนนปลอดถังขยะ  15,000.00 1,327.00 543/2562 08/08/2562 5 

  10,000.00 ฎ 1290/2562 13/08/2562 30 

5. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบล
กระสัง 

 250,000.00 178,000.00 9/2562 14/03/2562 30 
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6. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน
ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 378,000.00 375,000.00 8/2562 22/01/2562 60 

7. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างโดมหลังคา หน้า
อาคาร 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกระสัง 

 922,000.00 799,990.00 8/2562 12/03/2562 90 

8. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการวางท่อระบายน้ าเข้าสระน้ า
สาธารณะหมู่ 16 (ฝั่งทิศเหนือ) 

 19,000.00 18,000.00 7/2562 11/01/2562 30 

9. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกชุมชนประสานสุนทรธรรม ซอย 
2 

 250,000.00 222,000.00 21/2562 07/06/2562 45 

10. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลกระสัง 

 95,000.00 73,395.00 518/2562 12/02/2562 1 

11. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี 

 30,000.00 30,000.00 90/2562 09/05/2562 5 

12. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ 
ครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม 

 60,000.00 37,500.00 6/2562 11/01/2562 30 

13. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์พร้อม 
พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 370,000.00 341,000.00 10/2562 14/03/2562 30 

14. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ภายใน 
กิจการของเทศบาลต าบลกระสัง 

 370,000.00 367,000.00 5/2562 11/01/2562 60 

15. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 19 (เริ่มจากซอยศุภ
วิมลพันธ์ ไปทางทิศตะวันตก) 

 220,000.00 218,000.00 15/2562 10/04/2562 60 

16. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ถนนเทศบาล 16 ซอย1 (เริ่ม
จากตลาดสด มาทางทิศเหนือ-ถนน
เทศบาล 12 ซอย 1 ไปทางทิศ
ตะวันออก) 

 107,000.00 105,000.00 24/2562 26/06/2562 60 

17. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ถนนเทศบาล 17 (ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

 105,000.00 100,000.00 25/2562 26/06/2562 60 



 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลกระสัง   | ห น้ า 42 
 

18. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 17 (เริ่มจากแยกถนน
เทศบาล 14 - ถนนเทศบาล 10) 

 205,000.00 189,000.00 20/2562 08/06/2562 30 

19. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (ต่อจาก
โครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) 

 287,000.00 268,000.00 18/2562 08/07/2562 30 

20. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง 
ถนนเทศบาล 3 ซอย 1 (เริ่มจากมุม
รั้ว โรงพยาบาลไปทางทิศใต้) 

 299,000.00 297,000.00 12/2562 09/04/2562 60 

21. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากถนน
เทศบาล 1 สองข้างทาง ไปทางทิศ
ตะวันออกถึง ประตูโรงเรียนกระสัง
พิทยาคม) 

 329,000.00 326,000.00 14/2562 10/04/2562 60 

22. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากโครงการเดิม
ไปทางทิศเหนือ) 

 412,000.00 389,000.00 19/2562 08/05/2562 30 

23. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์
ติกคอนกรีต โดยวิธีแบบ(Overlay) 
ถนนสุขอนันต์ (เริ่มจากแยก ถนน
เทศบาล 1 - ถนนเทศบาล 3) 

 478,000.00 448,000.00 17/2562 08/05/2562 30 

24. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก ฝาเสมอผิวจราจร ถนน
เทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจาก
แยกถนนเทศบาล 7 ไปทางทิศเหนือ) 

 420,000.00 414,000.00 13/2562 10/04/2562 60 

25. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ถนนเทศบาล 14 ด้านทิศเหนือ(เริ่ม
จากสี่แยกถนนเทศบาล 14 ตัดกับ
ถนนเทศบาล3)ถึงถนนศุภวิมลพันธ์ 

 509,000.00 394,000.00 16/2562 03/05/2562 60 

26. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน 
อเนกประสงค์สวนสาธารณะสุขฤทัย 

 500,000.00 435,000.00 23/2562 26/06/2562 60 

27. 1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรและ
สิ่งแวดล้อมเมืองให้น่า
อยู่ 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน
เทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากแยก 
ถนนเทศบาล 16 - ถนนเทศบาล 12 
ซอย 1) 

 64,000.00 63,000.00 11/2562 03/04/2562 30 

28. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

อุดหนุนให้แก่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ(โครงพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกระสังพิทยา
คม) 

 20,000.00 20,000.00 ฎ 1246/2562 06/08/2562 1 

29. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์(โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้) 

 20,000.00 20,000.00 541/2562 14/02/2562 1 
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30. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

อุดหนุนส่วนราชการ -ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
กระสัง 

 2,204,000.00 551,000.00 154/62 05/11/2561 50 

  540,040.00 ฎ 1247/2562 06/08/2562 1 

  554,000.00 ฎ 913/2562 22/05/2562 1 

31. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 171,500.00 45,500.00 148/62 05/11/2561 65 

  44,400.00 428/62 23/01/2562 50 

  52,800.00 ฎ 1357/2562 30/08/2562 1 

32. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

 876,000.00 219,000.00 150/62 05/11/2561 1 

  219,000.00 429/62 23/01/2562 1 

  209,000.00 ฎ 1291/2562 20/08/2562 1 

  219,000.00 ฎ 906/2562 17/05/2562 1 

33. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนเทศบาล
กระสัง 

 20,000.00 20,000.00 ฎ 905/2562 17/05/2562 1 

34. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง 

 100,000.00 100,000.00 ฎ 907/2562 17/05/2562 1 

35. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง 

 50,000.00 50,000.00 ฎ 908/2562 17/05/2562 1 

36. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัวโรงเรียนเทศบาล
กระสัง ระดับอนุบาลศึกษา 

 372,300.00 186,150.00 151/62 05/11/2561 1 

  186,150.00 ฎ 900/2562 17/05/2562 1 

37. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลกระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 

 43,800.00 43,800.00 ฎ 902/2562 17/05/2562 1 

38. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าอุปกรณ์การ
เรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง ระดับ
อนุบาลศึกษา 

 43,800.00 21,900.00 152/62 05/11/2561 1 

  21,900.00 ฎ 904/2562 17/05/2562 1 
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39. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลกระสัง 
ระดับอนุบาลศึกษา 

 65,700.00 65,700.00 ฎ 903/2562 17/05/2562 1 

40. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
เทศบาลกระสัง ระดับอนุบาลศึกษา 

 94,170.00 47,085.00 153/62 05/11/2561 1 

  47,085.00 ฎ 901/2562 17/05/2562 1 

41. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 59,500.00 59,500.00 149/62 05/11/2561 1 

42. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 30,000.00 15,480.00 1274/2562 08/08/2562 30 

  360.00 1363/2562 30/08/2562 1 

  14,000.00 450/2562 06/08/2562 5 

43. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนรุักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  80,000.00 18,000.00 25/2562 08/01/2562 3 

  15,000.00 155/2562 08/01/2562 5 

44. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการอบรมทักษะกีฬาพ้ืนฐาน
และนันทนาการ 

 20,000.00 19,100.00 ฎ 1313/2562 30/07/2562 30 

  225.00 ฎ 1318/2562 26/08/2562 1 

45. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการวันลอยกระทง  130,000.00 54,000.00 316/2562 21/12/2561 1 

  55,000.00 80/2562 19/11/2561 3 

  3,120.00 13/2562 19/11/2561 3 

  6,975.00 80/2562 19/11/2561 3 

46. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการสืบสานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ 

 80,000.00 400.00 274/2562 04/04/2562 7 

47. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ/งานรัฐ
พิธี 

 100,000.00 2,000.00 306/2562 05/12/2561 1 

  3,400.00 1315/2562 26/08/2562 1 

  530.00 ฎ 1294/2562 20/08/2562 1 

  7,962.00 ฎ 1039/2562 18/06/2562 1 

48. 2 การพัฒนาการศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โครงการแข่งกีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด 

 100,000.00 3,788.00 45/2562 13/02/2562 3 
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  4,127.00 196/2562 11/02/2562 3 

  79,200.00 692/2562 14/03/2562 3 

49. 3 การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา และ
ประชาคม 

 600,000.00 10,000.00 321/2562 18/05/2562 5 

  192,000.00 322/2562 18/05/2562 3 

  5,000.00 93/2562 22/05/2562 3 

  3,000.00 94/2562 21/05/2562 3 

  328,200.00 1029/62 22/05/2562 30 

50. 3 การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  4,227,600.00 314,200.00 50/62 10/10/2560 1 

  2,000.00 55/62 18/10/2561 1 

  4,800.00 95/62 26/10/2561 1 

  317,500.00 103/62 01/11/2561 1 

  3,500.00 184/62 21/11/2561 1 

  316,500.00 234/2562 03/12/2561 1 

  3,500.00 313/2562 14/12/2561 1 

  315,700.00 367/2562 02/01/2562 1 

  3,500.00 423/62 22/01/2562 1 

  315,500.00 488/62 04/02/2562 1 

  314,600.00 629/2562 07/03/2562 1 

  2,900.00 632/2562 07/03/2562 1 

  3,500.00 491/2562 04/02/2562 1 

  315,000.00 730/2562 05/04/2562 1 

  2,800.00 733/2562 05/04/2562 1 

  600.00 735/2562 05/04/2562 1 

  316,400.00 847/2562 08/05/2562 1 

  4,200.00 850/2562 08/05/2562 1 

  4,900.00 851/2562 08/05/2562 1 

  1,600.00 853/2562 08/05/2562 1 

  700.00 855/2562 08/05/2562 1 
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  319,200.00 ฎ 996/2562 06/06/2562 1 

  319,700.00 ฎ 1122/2562 05/07/2562 1 

  312,900.00 ฎ 1228/2562 06/08/2562 1 

51. 3 การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพความพิการ  1,075,200.00 70,400.00 51/62 10/10/2561 1 

  3,200.00 95/62 26/10/2561 1 

  71,200.00 104/62 01/11/2561 1 

  2,400.00 185/62 21/11/2561 1 

  70,400.00 235/2562 03/12/2561 1 

  2,400.00 314/2562 14/12/2561 1 

  68,800.00 368/2562 02/01/2562 1 

  3,200.00 424/62 22/01/2562 1 

  69,600.00 489/62 04/02/2562 1 

  3,200.00 492/2562 04/02/2562 1 

  69,600.00 630/2562 07/03/2562 1 

  2,400.00 633/2562 07/03/2562 1 

  70,400.00 731/2562 05/04/2562 1 

  800.00 734/2562 05/04/2562 1 

  70,400.00 848/2562 08/05/2562 1 

  800.00 854/2562 08/05/2562 1 

  800.00 856/2562 08/05/2562 1 

  72,000.00 ฎ 997/2562 06/06/2562 1 

  72,000.00 ฎ 1123/2562 05/07/2562 1 

  72,000.00 ฎ 1229/2562 06/08/2562 1 

52. 3 การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  18,000.00 1,500.00 52/62 10/10/2561 1 

  1,500.00 105/62 01/11/2561 1 

  1,500.00 236/62 03/12/2561 1 

  1,500.00 369/2562 02/01/2562 1 

  1,500.00 490/62 04/02/2562 1 
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  1,000.00 732/2562 05/04/2562 1 

  1,000.00 849/2562 08/05/2562 1 

  1,000.00 ฎ 998/2562 06/06/2562 1 

  1,000.00 ฎ 1124/2562 05/07/2562 1 

  1,000.00 ฎ 1230/2562 06/08/2562 1 

53. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ(โครงการจัดงานพิธีและรัฐ
พิธี 

 20,000.00 20,000.00 188/2562 27/11/2561 1 

54. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ(โครงการจัดงานประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุ้ง 

 20,000.00 20,000.00 665/2562 25/03/2562 1 

55. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

อุดหนุนองค์กรการกุศล(โครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
กระสังอ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปี) 

 20,000.00 20,000.00 420/62 22/01/2562 1 

56. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

 250,000.00 48,000.00 369/2561 25/06/2562 5 

  21,000.00 370/2562 24/06/2562 5 

  125,430.00 1152/2562 25/06/2562 30 

  7,072.00 ฎ 1016/2562 14/06/2562 1 

57. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารและบริเวณโดยรอบส านักงาน
เทศบาลต าบลกระสัง 

 274,800.00 8,300.00 403/2562 01/07/2562 31 

  8,300.00 405/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 404/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 289/2562 01/05/2562 31 

  8,300.00 288/2562 01/05/2562 31 

  8,300.00 287/2562 01/05/2562 31 

58. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

 10,000.00 4,320.00 116/2562 20/12/2561 5 
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59. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการอบรมให้ความรู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 20,000.00 13,800.00 1355/2562 29/08/2562 30 

60. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

 20,000.00 9,015.00 272/2562 04/04/2562 7 

61. 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ี
ดีและประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง 

 907,200.00 6,300.00 372/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 373/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 374/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 375/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 376/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 377/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 378/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 379/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 380/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 381/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 382/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 383/2562 01/07/2562 31 

  6,300.00 299/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 301/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 304/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 309/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 306/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 303/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 305/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 302/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 300/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 310/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 308/2562 01/05/2562 31 

  6,300.00 307/2562 01/05/2562 31 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 

เทศบาลต าบลกระสัง กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรและสิ่งแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ 90.0 30.20 46.0 9.62 27.0 6.17 27.0 6.16 26.0 6.16 

2. 2 การพัฒนาการศึกษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 63.0 7.65 30.0 4.80 21.0 3.85 16.0 1.72 9.0 0.39 

3. 3 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 19.0 6.31 10.0 6.24 4.0 4.86 4.0 4.47 0.0 0.00 

4. 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

32.0 4.88 18.0 2.20 9.0 0.49 8.0 0.30 5.0 0.07 

 

 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์

จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลกระสังทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
                                                              นายกเทศบาลต าบลกระสัง 
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ส่วนที่ 5 
 

กำรประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ก าหนดแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย          
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

   1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
  ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
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  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
       แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
       ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

    3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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 4. แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 
3 

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

(2) 
 

2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(2) 
 

2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2 

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

(2) 
 

2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตั ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับป ระโยชน์  ร่ วมแก้ ปั ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 
1 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 0.5 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

2. การวิเคราะห์ (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข (2) 2 
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สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 1.5 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขี ยว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.5 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

(2) 2 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้ งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 0.5 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 

(1) 0.5 

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 
10 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จั งหวัด และเช่ือมโยงหลัก ประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
 
 

(10) 10 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได ้

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.3 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

10 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 
 

5 
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3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลติ/โครงการ 

และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 
 

5 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

5 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  12   Thailand 4.0 แผนพัฒ นาภาค /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

5 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การ
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

5 

รวมคะแนน 100 95.5 
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   5. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลโคกเหล็ก 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
         ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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6. แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ของเทศบำลต ำบลโคกเหล็ก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปา้หมายเอาไว้
หรือไมจ่ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ 
มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ด้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP)  

๑๐ 8 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 
 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒน(ต่อ) 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการแกไ้ข 
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูป่ฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ืองโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรยีบเชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยทุธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจบุัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

(๕) 3 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงกำรพัฒนำ(ต่อ) 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุตธิรรม 
(Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(๕) 5 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกตอ้งตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า
หรือไมต่่ ากว่าร้อยละหา้ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพฒันาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 

(๕) 5 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เชน่ การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อย
ละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ 
คาดว่าจะไดร้ับ) 
 

(๕) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 94 

 
 
 
 
 


