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ส�วนท่ี ๑ 
บทนํา 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโคกตูม ได�ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไข
เพ่ิมเติมถึง     (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู�บริหารเทศบาลโคกตูม ได�แต!งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือทําหน�าท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลโคกตูม เพ่ือให�ทุกส!วนราชการถือปฏิบัติและจัดทํารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทําหน�าท่ีรวบรวมและ
จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําป>เสนอต!อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นต!อ
ผู�บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ     
โดยท่ัวกัน อย!างน�อยป>ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกป> 

 ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให�เปBนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อ ๒๙ (๓) และ(ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๑๒ ให�ยกเลิกความใน (๓) ของข�อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงหมาดไทยว!าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต!อไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอควาเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินต!อ
ผู�บริหารเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปEดเผยภายในไม!น�อยกว!า
สามสิบวันโดยอย!างน�อยป>ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป>” 

ข�อ ๑๓ ให�ยกเลิกความใน (๕) ของข�อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให�ใช�ความต!อไปนี้แทน 

“(๕) ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบในท่ีเปEดเผยภายในสิบห�าวันนับแต!วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล!าว และ
ต�องปEดประกาศให�เปBนระยะเวลาไม!น�อยกว!าสามสิบวันโดยอย!างน�อยป>ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป>” 

เทศบาลโคกตูมจึงจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป>งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว!างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) โดยได�สรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

ท�องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเปBนการประเมินผลการปฏิบัติงานของป>ท่ีผ!านมาว!ามี
ความสอดคล�องกับแผนงานท่ีได�วางเอาไว�หรือไม! การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และ
สามารถใช�เปBนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาท!องถ่ินในป>ต!อไป 
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 ๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑.๑ การติดตาม 
 เปBนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน    

ว!าด�วยปฏิบัติตามข้ันตอนกิจกรรมท่ีกําหนดไว�ในแผนงานโครงการหรือไม!มี การใช�ทรัพยากรอย!างมี
ประสิทธิภาพหรือไม! และอยู!ในระยะเวลา งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�หรือไม! เพ่ือเปBน
ข�อมูลย�อนกลับให�ตนเอง ผู�บังคับบัญชา ตลอดจนผู�รับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพ่ือให�คําแนะนํา 
ช!วยเหลือ แก�ไข อํานวยความสะดวก ท้ังนี้เพ่ือให�การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปKาหมายท่ี
กําหนดไว�อย!างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑.๒ การประเมินผล 
 เปBนข้ันตอนการตรวจสอบความก�าวหน�าของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการว!ามีมากน�อยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ&ท่ีกําหนดข้ึน การประเมินผลจึง
เปBนกระบวนการบ!งชี้ถึงคุณค!าของแผนงานโครงการ ว!าได�ผลตามวัตถุประสงค&ของแผนงานโครงการนั้นหรือไม!เพียงใด 

 ๑.๒ วัตถุประสงค$ของการติดตามและประเมินผลแผน 
๑.๒.๑ เพ่ือให�การติดตามและการประเมินผลเปBนไปอย!างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามมา รถตอบสนองความต�องการ และปOญหาของประชาชนได� 
๑.๒.๒ เพ่ือให�ทราบปOญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะนําไปสู!การปรับปรุงการ

ดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๑.๒.๓ เพ่ือให�ทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนําข�อมูลท่ีได�ไปเปBน   

ข�อชี้แนะแก!ผู�บริหารในการจัดทําแผนพัฒนาป>ต!อไป 
 ๑.๓ ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ๑.๓.๑ ความสําคัญของการติดตาม 
 การติดตามเปBนเครื่องมือท่ีจําเปBนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู!    

หากไม!มีระบบติดตามของโครงการแล�ว ย!อมส!งผลให�เกิดความล!าช�าในการดําเนินงานให�ลุลวง ค!าใช�จ!าย 
โครงการสูงเกินกว!าท่ีกําหนดไว� กลุ!มเปKาหมายหลักของโครงการไม!ได�รับประโยชน&หรือได�รับน�อยกว!าท่ีควรจะเปBน          

เกิดปOญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย�งใน
การปฏิบัติงานภายในหน!วยงานหรือระหว!างหน!วยงานกับกลุ!มเปKาหมายท่ีได�รับประโยชน&จากโครงการ ในทาง
ตรงกันข�ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล�วจะก!อให�เกิดประสิทธิภาพในการใช�ต�นทุน (Cost – effective) 
ดําเนินงานต!างๆ ยกตัวอย!างเช!นการระบุปOญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแก�ปOญหาการติดตาม
ความในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 ๑.๓.๒ ความสําคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลนั้น เปBนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปBนสําหรับการดําเนินการ เช!นเดียวกับการติดตามเพราะ   

ผลท่ีได�จากการประเมินจะใช�ในการปรับปรุง แก�ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการ ซ่ึงข้ึนอยู!กับ
วัตถุประสงค&ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปBนสิ่งท่ีจะบ!งชี้ว!าแผนงานท่ีกําหนดไว� ได�มีการปฏิบัติ
หรือไม! อย!างไร อันเปBนตัวชี้วัดว!าแผนหรือโครงการท่ีได�ดําเนินการไปแล�วนั้น ให�ผลเปBนอย!างไร นําไปสู!
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว�หรือไม! อีกท้ังการติดตามประเมินผลยังเปBนการตรวจสอบ ว!ามีความ
สอดคล�องกับการใช�ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีได�จากการติดตามและประเมินผล ถือเปBนข�อมูล
ย�อนกลับ (Feedback) ท่ีสามรถนําไปใช�ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต!อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปBนกระบวนการตัดสินคุณค!า และการตัดสินใจอย!างมีหลักเกณฑ&โดยใช�ข�อมูลท่ีเก็บรวบรวมอย!างเปBนระบบ
มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได� 
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 ๑.๔ ประโยชน$ของการติดตามและประเมินผล 
 ๑) ทําให�การนํานโยบายไปปฏิบัติมีสรรถภาพในการจัดการและบริหาร เพ่ือให�การปรับปรุง

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒) ทําให�ทราบ จุดสําคัญท่ีจะต�องปรับปรุงแก�ไขอย!างชัดเจน ท้ังวัตถุประสงค&ของแผนงาน

ข้ันตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีต�องใช� ช!วงเวลาท่ีจะต�องกระทําให�เสร็จ ซ่ึงจะทําให�แผนงานมีความเหมาะสม
ต!อการนําไปปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค&อย!างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๓) ทําให�ทราบว!าจะต�องเปลี่ยนแปลงโครงการอย!างไรบ�างให� เหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน�อยแค!ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก!อให�เกิดผลกระทบอะไรบ�าง อาทิ เช!น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค&บางส!วน การเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน!วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการ
ไปปฏิบัติเปBนต�น 

 ๔) ทําให�ทราบว!ามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใช�อยู!มีข�อบกพร!องอะไรบ�าง ข�อบกพร!องดังกล!าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก�ไขปรับปรุงมาตรการใหม!ให�เหมาะสมต!อการ
นําไปปฏิบัติให�บรรลุวัตถุประสงค&ยิ่งข้ึน 

 ๕) ทําให�ทราบว!าข้ันตอนใดบ�างท่ีมีปOญหาอุปสรรค และปOญหาอุปสรรคเหล!านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เม่ือทราบข�อมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปBนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน
ของแผนงานให�มีความกระจ!างชัด เพ่ือขจัดปOญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต!ละข้ันตอนให�หมดไป 

 ๖) ทําให�ทราบว!าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregths) และจุดอ!อน (Weaknesses) 
อะไรบ�าง และจุดอ!อนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก�ไขได�อย!างไร เม่ือได�ทําการวิเคราะห&ข�อมูลครบถ�วน
แล�ว ผลการวิเคราะห&จะนําไปสู!การพัฒนาแผนงานให�มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ๗) การประเมินจะชี้ให�เห็นว!าแนวความคิดริเริ่มใหม!ในการแก�ไขปOญหาของท�องถ่ินประสบ
ปOญหาอุปสรรคเหล!านี้ได�ผลเพียงใด และหรือจะต�องปรับปรุงในส!วนใดบ�าง 

 ๘) การประเมินจะทําให�เกิดความกระจ!างชัดว!าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล�วได�ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให�ครอบคลุมกว�างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปOญหาอุปสรรคมากและไม!สอดคล�องกับการ
แก�ไขปOญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให�น�อยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการีท่ีมีลักษณะ
แข!งขันกันการประเมินผลจะทําให�ทราบว!าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก�ไขปOญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให�ดําเนินการต!อไป ส!วนโครงการท่ีไม!ประสบความสําเร็จ หรือให�ผลตอบแทนน�อยกว!ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย 

 ๑.๕ ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ข้ันตอนท่ี ๑ แต!งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียกระ

ทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�อ ๒๘ ดังนี้ 
 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต!งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

ประกอบด�วย 
         ๑) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

๒) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
๓) ผู�แทนหน!วยงานท่ีเก่ียงข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
๔) หัวหน�าส!วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
๕) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 



๔ 
 

 

 

 กรรมการตามข�อ ๒๘ ให�มีวาระอยู!ในตําแหน!งคราวละสี่ป>และอาจได�รับการคัดเลือกอีกได� 
 ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน กําหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อท่ี ๒๙ (๑) และ(ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�อท่ี ๒๙ (๒) และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้ันตอนท่ี ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท�องถ่ินต!อผู�บริหารเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปEดเผยภายในไม!
น�อยกว!าสามสิบวันโดยอย!างน�อยป>ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป>” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข�อ ๒๙ (๓) และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�อ ๑๒ ให�ยกเลิกความใน (๓) ของข�อ ๒๙ 

 ข้ันตอนท่ี ๕ ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต!อสภาท�องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบในท่ีเปEดเผยภายในสิบห�าวันนับแต!วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล!าว และต�องปEดประกาศให�เปBนระยะเวลาไม!น�อยกว!าสามสิบวันโดยอย!างน�อยป>ละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของ  ทุกป>” ให�ยกเลิกความใน (๕) ของข�อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโคกตูม ได�กําหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโคกตูม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู!มือของกรมส!งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ดังนี้ 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๙๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ&การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป> (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๙๙ 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด!วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป> (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค&กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน 

 - คู!มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค&กรปกครอง
ส!วนท�องถ่ิน (โดยกรมส!งเสริมการปกครองส!วนท�องถ่ินร!วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร&) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู!มือดังกล!าวคณะกรรมการจึงได�กําหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 
 



๕ 
 

 

 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดําเนินโครงการเปBนไปตามห�วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว�ในแผนการดําเนินงานหรือไม! และเปBน

ห�วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต!อถูกต�องหรือไม! มีความล!าช�าเกิดข้ึนหรือไม! 
(๒) ความสอดคล8อง (relevance) 
 มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ แผนการบริหารราชการแผ!นดิน

ยุทธศาสตร&ประเทศ ค!านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร&และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห!งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร&การพัฒนากลุ!มจังหวัด ยุทธศาสตร&การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร&การพัฒนา
องค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล!งน้ํา) วิสัยทัศน& พันธกิจ จุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู�บริหาร รวมท้ังปOญหา ความต�องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง 
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปBนโครงการท่ีมีความจําเปBนต!อประชาชนในชุมชนสามารถ

แก�ไขปOญหาท่ีเกิดข้ึนได�ในชุมชน และสามารถดําเนินการได�ตามอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท�องถ่ิน 

(๔) ความก8าวหน8า 
 พิจารณาถึงความก�าวหน�าในอนาคตของท�องถ่ิน โดยพิจารณา 
 ยุทธศาสตร$การพัฒนาโครงการสร8างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด�านการคมนาคม โครงสร�าง

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช�กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
 ยุทธศาสตร$การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน

การรณรงค&และปKองกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกําลังกาย การส!งเสริม อนุรักษ& ฟklนฟู กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส!งเคราะห&และส!งเสริมผู�ด�อยโอกาส การสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

 ยุทธศาสตร$การพัฒนาด8านเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส!งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคล�องกับสภาพ ความต�องการของตลาดและชุมชน ส!งเสริมพัฒนาการท!องเท่ียวทางธรรมชาติประวิ
ติศาสตร& ตามวิถีชุมชนและภูมิปOญญาชาวบ�าน การส!งเสริมการลงทุม การพาณิชย& การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
กับการท!องเท่ียว) 

 ยุทธศาสตร$การพัฒนาด8านส่ิงแวดล8อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟklนฟูและอนุรักษ&ปmา 
และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุ!มน้ํา การควบคุมดูแลการท!องเท่ียวในแหล!งท!องเท่ียวธรรมชาติใน
ชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค$กรภายใต8ระบบ       
ธรรมาภิบาล (ส!งเสริมกระบวนการเรียนรู� การมีส!วนร!วม การบริหารจัดการองค&กรให�มีประสิทธิภาพและ
โปร!งใส การตอบสนองความต�องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค&กรอย!างสมํ่าเสมอและต!อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ 
 ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการว!าสามารถดําเนินการได�บรรลุวัตถุประสงค&หรือไม!มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม! ผู�เข�าร!วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม! การดําเนินโครงการสามารถแก�ไขปOญหา
ชุมชนได�หรือไม! งบประมาณถูกใช�ไปอย!างประหยัดและคุ�มค!า มีการบํารุงรักษาและซ!อมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม! 

 
 



๖ 
 

 

 

 (๖) ประสิทธิผล 
 ปOญหาของชุมชนประชาชนได�รับการแก�ไขหรือไม! มีผลกระทบต!อประชาชนในชุมชนหรือไม! 
 (๗) ผลลัพธ$และผลผลิต 
 ประชาชน ชุมชน ได�รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส!งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 ๑.๗ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช8ในการติดตามและประเมินผล 
 ๑. ระเบียบท่ีใช8ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค&ประกอบท่ีใช�ในการติดตามดังนี้ 
 (๑) ตางต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโคกตูมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข�อ ๒๘ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ภาคประชาชนเข�ามามีส!วนร!วมในการเปBนคณะกรรมการฯ 

 (๒) การบันทึกข�อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
  แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทํายุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
  แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร& แบบประเมินความ   

พึงพอใจของผู�เข�าร!วมโครงการ 
 ๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
 (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินป> (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 (๒) ห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะเวลาหกเดือนดังนี้ 
รายไตรมาส 
 ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) รายงานภายในเดือน มกราคม 

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสท่ี ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน เมษายน 

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 

๒๕๖๑ 
ระยะ ๖ เดือน 

 ครั้งท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ รายงานภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
 ครั้งท่ี ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑ รายงานภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 (๓) ดําเนินการตรวจสอบในระหว!างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินประจําป>งบประมาณนั้น ว!าสามารถเปBนไปตามเปKาหมายท่ีต้ังไว�
หรือไม! 

 (๔) สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 (๖) เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได�จากกการติดตามและประเมินผล 
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 ๓. เครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล 
  แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
  แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน 
  แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร& แบบประเมิน

คุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพงพอใจของผู�เข�าร!วมโครงการ 
 ๑.๘ การกําหนดหน!วยงานรับผิดชอบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส!วน

ท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข�อ ๒๘ กําหนดให� ผู�บริหารท�องถ่ิน
แต!งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตําบลโคกตูม ได�มีคําสั่งเทศบาลตําบล
โคกตูม   ท่ี ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แต!งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม ดังนี้   

          ๑. นายประสิทธิ์  ปราชญ&ศรี  ผู�ทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิชัย  อภัยพัฒน&   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม            กรรมการ 
  ๓. นายธนภณ  มหาทัพกฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม            กรรมการ 
  ๔. นายขวัญชัย  จํานงค&สาร  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม            กรรมการ 
  ๕. นางสมบัติ  มีเครือ   ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน                    กรรมการ 
  ๖. นายวัฒน  พ!วงเพ็ชร   ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน                กรรมการ 
  ๗. ท�องถ่ินอําเภอเมืองลพบุรี                                 กรรมการ 
  ๘. พัฒนาการท�องถ่ินอําเภอเมืองลพบุรี                                            กรรมการ 
  ๙. นายวุฒิชัย  นัทธี                 ผู�อํานวยการกองการศึกษา                  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวปนัดดา  วัฒนใย     หัวหน�าฝmายวิชาการและแผนงาน             กรรมการ 
      รักษาราชการแทน ผู�อํานวยการกองวิชาการฯ 
  ๑๑. นายเสน!ห& รสฉํ่า  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดใหม!จําปาทอง       กรรมการ     

อํานาจหน�าท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
  (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานและและเสนอความเห็น ซ่ึง ได�จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต!อผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน เสนอต!อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปEดเผยภายในสิบ
ห�าวันโดยอย!างน�อยป>ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป> 

  (๔) แต!งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช!วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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ส�วนท่ี ๒ 
วิสันทัศน$ ยุทธศาสตร$การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม 

๑. ยุทธศาสตร$การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม 
๑.๑ วิสัยทัศน$การพัฒนา (Vision) 

" เมืองแห�งคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปNนแหล�งผลิตอาหารทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เสริมสร8างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ�งเน8นบริการ
ประชาชน " 
๑.๒ พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ส!งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล!งท!องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร 
 ๒. ส!งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ& วัฒนธรรม ประเพณีของท�องถ่ิน 
 ๓. พัฒนาและส!งเสริมการศึกษาให�เปBนสังคมแห!งการเรียนรู� 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให�ทันต!อเหตุการณ& 
 ๕. สร�างสังคมให�เข�มแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอนุรักษ&สิ่งแวดล�อมท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานปรัชญา 
              เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. จัดให�มีและบํารุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคต!างๆ ให�เพียงพอกับความต�องการ 
 ๗. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและส!งเสริมอาชีพนอกฤดูกาล 
 ๘. พัฒนาการให�บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑.๓ เปPาประสงค$  
 ๑. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�พอเพียง 
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในท�องถ่ิน 
 ๓. ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพียงพอ 
 ๔. สิ่งแวดล�อมไม!เปBนมลพิษ 
 ๕. เพ่ืออนุรักษ&และฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ๖. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล!งท!องเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรให�ได�มาตรฐาน 
 ๗. เพ่ือพัฒนาประชาชนในท�องถ่ินให�มีจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและได�รับการศึกษาอย!างท่ัวถึง 
 ๘. เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�รับการบริการด�านสาธารณสุขมูลฐานให�ครอบคลุม 
 ๙. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการให�บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐. เพ่ือให�ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
๑.๔ ยุทธศาสตร$และแนวทางการพัฒนาในช�วง ๔ ปQ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร$ท่ี  ๑   การพัฒนาเมืองอย�างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๒.พัฒนาระบบวางผังเมือง  การใช�ประโยชน&ท่ีดิน ปKองกันและแก�ปOญหาน้ําท!วม 
 ยุทธศาสตร$ท่ี  ๒   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๒. ส!งเสริมและพัฒนาการเรียนรู�ของประชาชน 
  ๓. ส!งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๔. ส!งเสริมและสนับสนุนด�านการกีฬา 
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   ๕. สร�างหลักประกันทางสังคมให�กับเด็ก/ เยาวชน คนชรา ผู�พิการ ผู�ปmวยเอดส& และ 
  ผู�ด�อยโอกาส 
   ๖. ส!งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
   ๗. ส!งเสริมภูมิปOญญาท�องถ่ินและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ยุทธศาสตร$ท่ี  ๓   การพัฒนาด8านเศรษฐกิจให8ย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส!งเสริมการสร�างงาน สร�างอาชพี สร�างรายได� ให�แก!ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ส!งเสริมและพัฒนาด�านการท!องเท่ียวเชิงนิเวศ  
  ๓. พัฒนาความรู�ในการผลิตอาหารปลอดภัย    
  ๔. ส!งเสริมการแปรรูป สร�างมูลค!าเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ& 
  ๕. ส!งเสริมการตลาดเครือข!ายและพัฒนาเส�นทางขนส!ง 
 ยุทธศาสตร$ท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล8อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.สร�างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
  ๓.ส!งเสริมและรักษาสภาพแวดล�อมท่ีดี 
  ๔.ส!งเสริมการเกษตรอินทรีย&และเกษตรปลอดภัยรวมท้ังการผลิตปุpยอินทรีย&  
 ยุทธศาสตร$ท่ี  ๕   การบริการประชาชนโดยใช8หลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.พัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการแก!ประชาชน 
  ๒.ส!งเสริมให�ประชาชนมีส!วนร!วมในการพัฒนา 
  ๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย!างเปBนระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  ๔.ปรับปรุงระบบข�อมูล สารสนเทศ และสร�างนวัตกรรมการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี 
  สมัยใหม! 
  ๕.พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทํางานเพ่ือเสริมสร�างขวัญกําลังใจของข�าราชการ 
๒. ยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดลพบุรี 
๒.๑ วิสัยทัศน$จังหวัดลพบุรี 
 “ฐานการผลติอาหารปลอดภยั แหล!งผลิตพลังงานทดแทน ท!องเท่ียวอารยธรรมและเมืองแห!งความสุข” 
๒.๒ พันธกิจ (Missions) 
 ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให�ได�มาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการท!องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลค!าทางเศรษฐกิจ 

๓. พัฒนาการศึกษาและเสริมสร�างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให�มีความสุข 
๔. เสริมสร�างความม่ันคงและสร�างมูลค!าเพ่ิมด�านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบมีส!วนร!วม 
๖. เสริมสร�างความม่ันคงให�สังคมและชุมชนเข�มแข็ง รู�และเข�าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินให�กับประชาชนแบบมีส!วนร!วม 
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๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร$ของจังหวัด (Strategies Issues)  
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๑. เพ่ิมผลผลิตสร�างมูลค!าเพ่ิมสินค�าเกษตรและผลิตภัณฑ&อาหารปลอดภัย 

                    ยุทธศาสตร$ท่ี ๒. พัฒนาและส!งเสริมพลังงานทดแทน 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๓. การบริหารจัดการการท!องเท่ียวอย!างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร$ท่ี ๔. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน!าอยู! ท!องเท่ียวมีประสิทธิภาพ 

                    ยุทธศาสตร$ท่ี ๕. เสริมสร�างความม่ันคงและความเปBนระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
 ๒.๔ เปPาประสงค$ของจังหวัด (Goals)  
  ๑. เพ่ิมรายได�ให�แก!เกษตรกรผู�ผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๒. เพ่ิมรายได�จากการท!องเท่ียว 
  ๓. ลพบุรีเปBนเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภา 

๔. สังคมและชุมชนม่ันคง เข�มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
  ๕. เกิดการใช�พลังงานทดแทนในทุกภาคส!วนอย!างแพร!หลาย 
๓. ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนท8องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 
๓.๑ วิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส�วนท8องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 
 “คุณภาพชีวิตท่ีดี ส่ิงแวดล8อมท่ีย่ังยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
๓.๒ พันธกิจขององค$กรปกครองส�วนท8องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 

๑. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๒. ส!งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท!องเท่ียว 
๓. ส!งเสริม / สนับสนุน คุ�มครอง ดูแล บํารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๔. ส!งเสริม / สนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปOญญาท�องถ่ิน 
๕. พัฒนาการศึกษา การเสริมสร�างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการ 
ผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุและประชาชนท่ัวไป 
๖. ส!งเสริม/สนับสนุนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
๗. การส!งเสริม/สนับสนุนการมีส!วนร!วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส�วนท8องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร$ท่ี ๑. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค& 
 แนวทางการพัฒนา 
                  ๑. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน การผังเมือง แหล!งน้าํสาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐาน 
                 ๒. การพาณิชย&และการส!งเสริมการลงทุน 
                 ๓. การส!งเสริมการมีอาชีพ การมีงานทําและความเข�มแข�งของหมู!บ�าน/ชุมชน 
                 ๔. การส!งเสริมกระบวนการเรียนรู�การเกษตรตามแนวพระราชดําริ และการทําเกษตรอินทรีย&  
                 และเกษตรปลอดภัย 
                 ๕. การส!งเสริมเศรษฐกิจสร�างสรรค&และต!อยอดภูมิปOญญาไทย 
                 ๖. การส!งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร$ท่ี ๒. บริหารจัดการด�านการท!องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
                ๑. การพัฒนาแหล!งท!องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู� 
                 ๒. การส!งเสริมกิจกรรมการท!องเท่ียว 
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  ๓. การยกระดับมาตรฐานการให�บริการและปOจจัยสนับสนุนการท!องเท่ียวในด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร$ท่ี ๓. เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ส!งเสริมความเข�มแข�งให�กับชุมชนครอบครัวอบอุ!นและปลอดยาเสพติด 
                 ๒. การสังเคราะห& และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส 
                 ๓. การส!งเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผ!อนหย!อนใจ 
                 ๔. การส!งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปOญญาท�องถ่ิน 
                 ๕. การส!งเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหล!งเรียนรู�อย!างหลากหลายและทันสมัย 
        ๖. การส!งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร�อยและการบรรเทา                 
สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
ยุทธศาสตร$ท่ี ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
แนวทางการพัฒนา 
  ๑. การคุ�มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๒. การกําจัดขยะอย!างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย&กําจัดขยะและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

       ๓. การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต!าง ๆ 
ยุทธศาสตร$ท่ี ๕. การบริหารจัดการองค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ           
แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การส!งเสริมหลักการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาท�องถ่ิน 
                 ๒. การส!งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข�อมูล 
          ๓. การสร�างมาตรฐานการทํางานขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินให�มีความโปร!งใส 
                 ๔. การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
        ๕. การส!งเสริมวัฒนธรรมองค&กร ด�วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร�างความสามัคคีและ      
ทีมงานในหน!วยงาน 
๔. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม 
 ๑. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
   เปPาหมายของการพัฒนา คือเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุน
ประกอบธุรกิจด�านอุตสาหกรรม การพาณิชย&  และการท!องเท่ียว 
         การดําเนินการ ปรับปรุงเส�นทางคมนาคม ถนนสายหลักให�ได�มาตรฐานและปรับปรุงถนน
สายรองและซอยต!าง ๆ  ให�สามารถเชื่อมโยงถึงกันได�และใช�การได�สะดวก ก!อสร�างและปรับปรุงระบบระบาย
น้ําให�ควบคู!ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล เพ่ือให�สามารถระบายน้ําได�อย!าง
รวดเร็ว  ปKองกันการเกิดน้ําท!วม ติดต้ังและขยายเขตไฟฟKาสาธารณะให�ท่ัวทุกแหล!งชุมชน เพ่ือสร�างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชน และผู�ใช�เส�นทางสัญจรไป – มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีอยู!ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลให�เพียงพอกับความต�องการของประชาชน 
 ๒. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข8มแข็ง 
  เปPาหมายของการพัฒนา คือให�ประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู� พัฒนา 
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี  วิชาการต!าง ๆ  เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมท้ังการ  
เพ่ิมมูลค!าของสินค�า ซ่ึงก!อให�การผลิต  การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร�างงาน ตามแนวทาง 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองได�และดํารงอยู!อย!างม่ันคง  ถึงแม�จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกและภายใน  
        การดําเนินการ เสริมสร�างขบวนการชุมชนเข�มแข็ง สนับสนุนกลุ!มอาชีพต!าง ๆ ให�สามารถ      
ใช�ประโยชน&จากสินทรัพย&และทรัพยากรในท�องถ่ินอย!างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมท้ังอํานวยความสะดวก         
ให�คําแนะนําบริการต!าง ๆ  เสริมสร�างทักษะในการประกอบอาชีพแก!กลุ!มอาชีพ 
 ๓. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค�าทางสังคม 
  เปPาหมายของการพัฒนา  คือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ   
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปOญญาท�องถ่ิน  มีศาสนาเปBนเครื่องชี้นําชุมชนและสังคมตลอดจนการจัดระบบ
การศึกษา   ให�สอดคล�องกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพท�องถ่ิน สามารถดูแลตัวเองในข้ันพ้ืนฐานและ
ได�รับบริการด�านสวัสดิการสังคมสาธารณสุขอย!างท่ัวถึงและเท!าเทียมกัน คนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย&สิน 
  การดําเนินการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให� 
มีชีวิตความเปBนอยู!ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ&  ปราศจากโรคภัยไข�เจ็บ  ให�การรักษาพยาบาล
และบริการความรู�ด�านสาธารณสุขแก!ประชาชน  สนับสนุนและส!งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสออกําลังกายโดย
การเล!นกีฬา เพ่ือเสริมสร�างสุขภาพพลานามัยท่ีดี บํารุงรักษาสถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ  ให�บริการด�านสวัสดิการ
สังคมแก!เด็ก สตรี เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการอย!างท่ัวถึงและเท!าเทียมกัน  ขยายและปรับปรุงการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอแก!ความต�องการ มีสติปOญญาและทัศนคติท่ีดีงามและมีคุณธรรม ฟklนฟูและส!งเสริม
ศิลปะ  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ&ของท�องถ่ินให�อยู!สืบไป  รักษาความสงบเรียบร�อย
ส!งเสริมและสนับสนุนการปKองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชนในเขตเทศบาล 
ตลอดจนปKองกันปOญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ อ่ืน ๆ  
 ๔. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล8อม 
   เปPาหมายของการพัฒนา คือการจัดการให�เปBนเมืองน!าอยู! ปราศจากมลพิษ  
มีแหล!งน้ําธรรมชาติท่ีใสสะอาด  ชุมชนสังคมมีส!วนร!วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมการ
ดําเนินการส!งเสริมการมีส!วนร!วมขององค&กรประชาชน  องค&กรเอกชนในการอนุรักษ&ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
         การดําเนินการ ส!งเสริมการมีส!วนร!วมในขององค&กรประชาชน องค&กรเอกชนในการอนุรักษ&
ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อมอย!างยั่ งยืน  ให�ประชาชนมีส!วนร!วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย!างมีประสิทธิภาพ  มุ!งส!งเสริมและรักษาสภาพแวดล�อมให�สวยงามน!าอยู!
อาศัย  มีความเปBนระเบียบเรียบร�อย  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล  และน้ําเสียตามหลักสุขาภิบาลอย!างต!อเนื่องและเปBนระบบ 
 ๕. นโยบายด8านการบริหารจัดการ  และการปริการประชาชน 
  เปPาหมายของการพัฒนา คือให�ประชาชนมีส!วนร!วมในการพัฒนาท�องถ่ินและ 
มีส!วนร!วมทางการเมืองอย!างต!อเนื่องทุกข้ันตอน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย!างมีศักยภาพ 
           การดําเนินการ บริหารจัดการบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะความ
โปร!งใส  และพัฒนางานของเทศบาลให�สามารถบริการแก!ประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็วและเปBนธรรม  
ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน เสริมสร�างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให�มี
ความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานอย!างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๓ 
 

 

 

ส�วนท่ี ๓ 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 เทศบาลตําบลโคกตูม ได�ดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคก
ตูม ประจําป>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว!างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) โดยเก็บข�อมูลการ
ดําเนินงานตามโครงการต!างๆ ของทุกส!วนราชการ ท้ังข�อมูลฝนเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงานต!อผู�บริหาร และนํามาสรุปเปBนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโคกตูม ดังนี้ 
 ๓.๑ การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน เปBนแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ 
ครั้งหลังจากท่ีองค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินแล�ว 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี ไม�มี 
การดําเนินงาน การ

ดําเนินงาน 
ส�วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท8องถ่ิน   
๑. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๓. มีการจัดประชุมอย!างต!อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
๔. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร!างแผนยุทธศาสตร&
การพัฒนา 

�  

ส�วนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท8องถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมข�อมูลและปOญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล �  
๘. มีการเปEดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส!วนร!วมในการจัดทําแผน �  
๙. มีการวิเคราะห&ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท�องถ่ิน 

�  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน&และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพของท�องถ่ิน 

�  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน&และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร&จังหวัด 

�  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
๑๓. มีการกําหนดเปKาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร&การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร&ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร&ของจังหวัด �  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร&การพัฒนา �  
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ!มโครงการในแผนยุทธศาสตร&  �  
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบกาติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร& �  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร&หรือไม! �  



 
 

       ๑๔
 

 

 

 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส�วนท8องถิ่น 
 

คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เปBนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค&เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส!วนท�องถิ่น ภายใต�แผนพัฒนาท�องถิ่น   
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต!สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคมหรือไตรมาสที่ ๑  
ส�วนที่ ๑ ข8อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค&กรปกครองส!วนท�องถิ่น เทศบาลตําบลโคกตูม 
๒. รายงานการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 � (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม) � (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 � (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)  � (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส�วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท8องถิ่น 
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) และแผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) 
 

  
ยุทธศาสตร$การพัฒนา 

ปQที่ ๑ (๒๕๖๑) ปQที่ ๒ (๒๕๖๒) ปQที่ ๓ (๒๕๖๓) ปQที่ ๔ (๒๕๖๔) ปQที่ ๕ (๒๕๖๕) รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การพัฒนาเมืองอย!างมีคุณภาพและยั่งยืน  100 50,364,500 73 42,248,800 63 42,835,000 10 5,635,600 4 2,300,000 250 143,383,900 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 61 61,005,500 73 64,600,500 79 78,350,500 71 64,960,500 71 79,660,500 355 348,577,500 
๓. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจให�ยั่งยืนโดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5 760,000 5 760,000 6 1,260,000 6 1,260,000 6 1,260,000 28 5,300,000 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

17 2,180,000 22 2,270,000 23 3,270,000 23 2,770,000 21 2,570,000 106 13,060,000 

๕. การบริการประชาชนโดยใช�หลกัธรรมาภิ
บาล  

20 4,750,000 21 6,900,000 24 13,900,000 25 12,100,000 24 11,100,000 114 48,750,000 

รวม 203 119,060,000 194 116,7879,300 195 139,615,500 135 86,726,100 126 96,890,500 853 559,071,400 



 
 

       ๑๕
 

 

 

 

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปQ ๒๕๖2 
 

 
 

ยุทธศาสตร$การพัฒนา 

จํานวนโครงการที่ 
แล8วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่ 
อยู�ในระหว�างการ

ดําเนินงาน 

จํานวนโครงการที่
ยังไม�ได8

ดําเนินงาน 

จํานวนโครงการที่ 
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่ 
มีการเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร8อยละ จํานวน ร8อยละ จํานวน ร8อยละ จํานวน ร8อยละ จํานวน ร8อยละ จํานวน ร8อยละ 

๑. การพัฒนาเมืองอย!างมีคุณภาพและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

52 44.44 24 96.00 - - 4 23.53 26 96.30 80 50.31 

๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 42 35.90 
 

1 4.00 - - 9 52.94 1 3.70 52 32.70 

๓. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจให�ยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 2.56 - - - - 1 5.88 - - 4 2.52 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

13 11.11 - - - - 1 5.88 - - 14 8.81 

๕. การบริการประชาชนโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 7 5.99 
 

- - - - 2 11.77 - - 9 5.66 

รวม 117 100 25 100 - - 17 100 27 100 159 100 
 
 
 

 



 
 

       ๑๖
 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท8องถิ่น ปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2) 
 

 
 

๕. การเบิกจ�ายงบประมาณปQ ๒๕๖2 (ข8อมูล  ณ วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2) 
 

 
ยุทธศาสตร$การพัฒนา 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ�ายแล8ว 
จํานวนเงิน (บาท) ร8อยละ จํานวนเงิน ร8อยละ  

๑. การพัฒนาเมืองอย!างมีคุณภาพและยั่งยืน  34,723,800 51.22 21,373,640 31.53 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 28,162,800 41.54 13,015,492 19.20 
๓. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจให�ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1,060,000 1.57 332,676 0.49 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 360,000 0.53 248,308 0.37 
๕. การบริการประชาชนโดยใช�หลักธรรมาภิบาล  3,486,000 5.14 651,081 0.96 

รวม 67,792,600 100 35,621,197 52.54 
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       ๑๗
 

 

 

 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่อนุมัติในปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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       ๑๘
 

 

 

 

 
ส�วนที่ ๓ ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได8รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค$ 
 ๗. โครงการที่ได�รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค& ประจําป> พ.ศ.๒๕๖2 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
แล8วเสร็จ 

อยู�ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได8
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได8รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ�ายไป 

๑. บํานาญ �   ๕๐๒,๐๙๒ ๕๐๒,๐๙๒ 
๒. การศึกษาบุตร �   88,000 88,000 
๓. ถ!ายโอน �   277,049.40 277,049.40 

รวม    867,141.40                           867,141.40    
(ข�อมูล ณ วันที่  17 ธันวาคม ๒๕๖2) 



๑๙ 
 

 

 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร$ 
 

คําช้ีแจ8ง : แบบท่ี ๓/๑ เปBนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแบบ
ยุทธศาสตร&ขององค&กรปกครองส!วนท�องถ่ินตามยุทธศาสตร&ท่ีกําหนดไว�  และมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาป>งบประมาณ ๒๕๖2 
ส�วนท่ี ๑ ข8อมูลท่ัวไป 
 ๑. ชื่อองค&กรปกครองส!วนท�องถ่ิน ...............เทศบาลตําบลโคกตูม........................ 
 ๒. วัน / เดือน / ป> ท่ีรายงาน................กันยายน ๒๕๖2......................................... 
ส�วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร$ และโครงการในปQ ๒๕๖2 
 ๓. ยุทธศาสตร&และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู!ในแผนดําเนินการ และจํานวนโครงการท่ีได�ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร$การพัฒนา 

จํานวนโครงการในปQ ๒๕๖2 
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู�ในแผน

ดําเนินงาน 

จํานวนโครงการ
ท่ีได8ปฏิบัติจริง 

ร8อยละ 

๑. การพัฒนาเมืองอย!างมีคุณภาพและยั่งยืน 52 48 36.64 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 52 42 32.06 
๓. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจให�ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 3 2.29 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 14 13 9.92 
๕. การบริการประชาชนโดยใช�หลักธรรมาภิบาล 9 7 5.34 

รวม 131 113 86.25 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในปQงบประมาณ ๒๕๖2 
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