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คำนำ 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ถือวาเปนเครื ่องมือที ่จำเปนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาดำเนินการอยู ซึ่งผลที่ไดรับจากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใชใน
การปรับปรุงแกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเปนสิ่งบงชี้วาแผนงานที่กำหนดไวไดมี
การปฏิบัติหรือไม อยางไร นำไปสูความสำเร็จตามที่กำหนดไวหรือไม ซึ่งหากไมมีระบบติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาแลว ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของแผนพัฒนา และในทางตรงกันขาม หากมีระบบติดตาม
ประเมินผลดี จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานดานตางๆ สามารถสรางระบบเพื่อที่จะนำไปสูการ
ปรับปรุงแกไข เชิงการบริหารแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโคกตูม ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยใชแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประกอบดวยแบบรายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ๒ แบบ โดยมีเนื้อหาที่
สำคัญในการประเมิน คือ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการดำเนินงานในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม หวังเปนอยางยิ่งวา 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูมเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผู บริหาร
เทศบาลตำบลโคกตูม ในการสรางระบบเพื่อนำไปสูการปรับปรุง แกไขเชิงการบริหารแผน และเปนขอมูล
เผยแพรผลการดำเนินงานใหประชาชนหนวยงานตางๆ ไดรับทราบตอไป  
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม 
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สารบญั 
 

หนา 
คำนำ 
สารบญั 
สวนที่ ๑     บทนำ         

 ความหมายของการติดตามและประเมินผล        ๒ 
 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล        ๒ 
 ความสำคัญของการประเมินผล         2 
 ประโยชนของการติดตามและประเมินผล        ๓ 
 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         3 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล       4 

สวนที่ ๒     วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม                 8       
 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม        9 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลพบุร ี       10 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบรุ ี   ๑0 
 นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลโคกตมู      ๑1 

สวนที่ ๓     การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖3    ๑3 
 แบบที่ ๑ แบบชวยกำกบัการจัดทำแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง             ๑3 
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ๑4 
 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร      19 
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สวนที่ ๑ 
บทนำ 

 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกตูม ไดดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผูบริหารเทศบาลโคกตูม ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลโคกตูม เพื่อใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีงานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทำหนาที่รวบรวมและ
จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปเสนอตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื ่อพิจารณาและเสนอความเห็นตอ
ผู บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบ     
โดยทั่วกัน อยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของทุกป 

 ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๙ (๓) และ(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอควาเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศใหเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 

เทศบาลโคกตูมจึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖3) โดยไดสรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมาวามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงใด และสามารถใช
เปนขอมูลยอนกลับเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่นในปตอไป 
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 ๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑.๑ การติดตาม 
 เปนขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น    

วาดวยปฏิบัต ิตามขั ้นตอนกิจกรรมที ่กำหนดไวในแผนงานโครงการหรือไมมี การใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดำเนินการตามที่กำหนดไวหรือไม เพื่อเปน
ขอมูลยอนกลับใหตนเอง ผูบังคับบัญชา ตลอดจนผูรับผิดชอบแผนงานโครงการทุกระดับ เพื่อใหคำแนะนำ 
ชวยเหลือ แกไข อำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายที่
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑.๒ การประเมินผล 
 เปนขั ้นตอนการตรวจสอบความกาวหนาของแผนงานโครงการ ตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธ์ิของแผนงานโครงการวามีมากนอยเพยีงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดข้ึน การประเมินผลจงึ
เปนกระบวนการบงชี้ถึงคุณคาของแผนงานโครงการ วาไดผลตามวัตถุประสงคของแผนงานโครงการนั้นหรือไมเพียงใด 

 ๑.๒ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผน 
๑.๒.๑ เพื่อใหการติดตามและการประเมนิผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล

สามมา รถตอบสนองความตองการ และปญหาของประชาชนได 
๑.๒.๒ เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุงการ

ดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑.๒.๓ เพื่อใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาล และนำขอมูลที่ไดไปเปน   

ขอช้ีแนะแกผูบริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปตอไป 
 ๑.๓ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ๑.๓.๑ ความสำคัญของการติดตาม 
 การติดตามเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนนิการอยู    

หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง คาใชจาย 
โครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน          

เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ในทาง
ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (Cost – effective) 
ดำเนินงานตางๆ ยกตัวอยางเชนการระบุปญหาทีเ่กิดข้ึนในโครงการและการเสนอแนวทางแกปญหาการติดตาม
ความในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน 

 ๑.๓.๒ ความสำคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการ เชนเดียวกับการติดตามเพราะ   

ผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิง่ที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กำหนดไว ไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที ่ไดดำเนินการไปแลวนั ้น ใหผลเปนอยางไร นำไปสู
ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามประเมินผลยังเปนการตรวจสอบ วามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล ถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (Feedback) ที่สามรถนำไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ
มีความเที่ยงตรง เช่ือถือได 
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 ๑.๔ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
 ๑) ทำใหการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสรรถภาพในการจัดการและบริหาร เพื่อใหการปรับปรุง

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒) ทำใหทราบ จุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสม
ตอการนำไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓) ทำใหทราบวาจะตองเปลี ่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการ
ไปปฏิบัติเปนตน 

 ๔) ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ
นำไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

 ๕) ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ของแผนงานใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

 ๖) ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (Stregths) และจุดออน (Weaknesses) 
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวน
แลว ผลการวิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบ
ปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง 

 ๘) การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควร
จะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการ
แกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสยีใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการีทีม่ีลกัษณะ
แขงขันกันการประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนใหดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควร
ยกเลิกทิ้งเสีย 

 ๑.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนท่ี ๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียกระ

ทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี ้
 ให ผ ู บริหารทองถิ ่นแตงตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 
         ๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยงของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
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 กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กำหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอที่ ๒๙ (๑) และ(ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ขั้นตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอที่ ๒๙ (๒) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นตอผูบริหารเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๒๙ (๓) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๒๙ 

 ขั้นตอนที่ ๕ ผู บริหารทองถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผู บริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาว และตองปดประกาศใหเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของ  ทุกป” ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโคกตูม ไดกำหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโคกตูม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี ้

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๙๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจดัทำและประสานแผนพฒันาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี ่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๙๙ 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 - คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู มือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรอืไม และเปน

หวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม 
(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน

ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพยีง 
 การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชนสามารถ

แกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที ่ของทองถิ ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น 

(๔) ความกาวหนา 
 พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพื ้นฐาน (การพัฒนาดานการคมนาคม โครงสราง

พื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน

การรณรงคและปองกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การสงเสริม อนุรักษ ฟ นฟู กิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส การสรางชุมชนเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ (สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน สงเสริมพัฒนาการทองเทีย่วทางธรรมชาติประวิ
ติศาสตร ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน การสงเสริมการลงทุม การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับ
กับการทองเที่ยว) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟนฟูและอนรุักษปา 
และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ มน้ำ การควบคุมดูแลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติใน
ชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบ       
ธรรมาภิบาล (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและ
โปรงใส การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององคกรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรอืไมมี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา มีการบำรุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุง
หรือไม 

 
 



๙ 
 

 
 

 (๖) ประสิทธิผล 
 ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม 
 (๗) ผลลัพธและผลผลิต 
 ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 ๑.๗ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 ๑. ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องคประกอบที่ใชในการติดตามดังนี้ 
 (๑) ตางตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโคกตูมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๒๘ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการฯ 

 (๒) การบันทึกขอมูลในแบบรายงาน ดังนี้ 
  แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยทุธศาสตร แบบประเมินความ   

พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 ๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธกีารดังนี้ 
 (๑) ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 (๒) หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะเวลาหกเดือนดังนี ้
รายไตรมาส 
 ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕2 ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖2) รายงานภายในเดือน มกราคม 

๒๕๖3 
 ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖3 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) รายงานภายในเดือน เมษายน 

๒๕๖3 
 ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖3 ถึง ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖3) รายงานภายในเดือน กรกฎาคม 

๒๕๖3 
 ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๑ กันยายน ๒๕๖3) รายงานภายในเดือน ตุลาคม 

๒๕๖3 
ระยะ ๖ เดือน 

 ครั้งที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖2 – มีนาคม ๒๕๖3 รายงานภายในเดือน เมษายน ๒๕๖3 
 ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖3 – กันยายน ๒๕๖3 รายงานภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 
 (๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
หรือไม 

 (๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา 
 (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 (๖) เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากกการติดตามและประเมินผล 
 



๑๐ 
 

 
 

 ๓. เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
  แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร แบบประเมิน

คุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
 ๑.๘ การกำหนดหนวยงานรับผิดชอบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ขอ ๒๘ กำหนดให ผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม ไดมีคำสั่งเทศบาลตำบล
โคกตูม ที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโคกตูม ดังนี ้   

          ๑. นายประสิทธิ์  ปราชญศร ี ผูทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวิชัย  อภัยพัฒน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม             กรรมการ 
  ๓. นายธนภณ  มหาทัพกฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม            กรรมการ 
  ๔. นายขวัญชัย  จำนงคสาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกตูม             กรรมการ 
  ๕. นางสมบัติ  มีเครือ   ผูแทนประชาคมทองถิ่น                     กรรมการ 
  ๖. นายวัฒน  พวงเพ็ชร   ผูแทนประชาคมทองถิ่น                 กรรมการ 
  ๗. ทองถิ่นอำเภอเมืองลพบุร ี                                  กรรมการ 
  ๘. พัฒนาการทองถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี                                             กรรมการ 
  ๙. นายวุฒิชัย  นัทธี                 ผูอำนวยการกองการศึกษา                   กรรมการ 
  ๑๑. นายธีรพงษ  ภูธร  ผูอำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา            กรรมการ         
           ๑๐. นายยุทธนา  ใจดี  ผูอำนวยการกองวิชาการฯ เลขานุการ/กรรมการ 

อำนาจหนาที่ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
  (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานและและเสนอความเหน็ซึ่ง ไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผู บริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

  (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 

สวนที่ ๒ 
วิสันทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกตูม 
๑.๑ วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 

" เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเนนบริการ
ประชาชน " 
๑.๒ พันธกิจ (Mission) 
 ๑. สงเสรมิพฒันาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศและเชิงเกษตร 
 ๒. สงเสรมิสนบัสนุนและอนรุักษ วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น 
 ๓. พัฒนาและสงเสริมการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศใหทันตอเหตกุารณ 
 ๕. สรางสังคมใหเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนุรกัษสิ่งแวดลอมที่ยัง่ยืนบนพื้นฐานปรัชญา 
              เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. จัดใหมีและบำรุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหเพียงพอกบัความตองการ 
 ๗. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและสงเสรมิอาชีพนอกฤดูกาล 
 ๘. พัฒนาการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑.๓ เปาประสงค  
 ๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหพอเพียง 
 ๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทองถิ่น 
 ๓. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ 
 ๔. สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
 ๕. เพื่ออนรุักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 ๖. เพื่อพฒันาและปรบัปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศและเชิงเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 ๗. เพื่อพฒันาประชาชนในทองถิ่นใหมจีิตสำนกึทางวัฒนธรรมและไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
 ๘. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดรับการบริการดานสาธารณสุขมูลฐานใหครอบคลมุ 
 ๙. เพื่อพฒันาการปฏิบัติงานและระบบการใหบริการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
 ๑๐. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
๑.๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 5 ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑   การพัฒนาเมืองอยางมีคณุภาพและยัง่ยืน 
  ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
   ๒.พัฒนาระบบวางผงัเมอืง การใชประโยชนที่ดิน ปองกันและแกปญหาน้ำทวม 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๒   การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
   ๑.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๒. สงเสรมิและพัฒนาการเรียนรูของประชาชน 
  ๓. สงเสรมิและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   ๔. สงเสรมิและสนบัสนุนดานการกีฬา 
   ๕. สรางหลักประกันทางสังคมใหกับเด็ก/ เยาวชน คนชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส และ 
  ผูดอยโอกาส 



๑๒ 
 

 
 

   ๖. สงเสรมิความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
   ๗. สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่นและสบืทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 ยุทธศาสตรท่ี  ๓   การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. สงเสรมิการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ใหแกประชาชนโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. สงเสรมิและพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
  ๓. พัฒนาความรูในการผลิตอาหารปลอดภัย    
  ๔. สงเสรมิการแปรรูป สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตและพฒันาคณุภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 
  ๕. สงเสรมิการตลาดเครือขายและพัฒนาเสนทางขนสง 
 ยุทธศาสตรที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๑.สรางจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๒.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
  ๓.สงเสริมและรกัษาสภาพแวดลอมที่ด ี
  ๔.สงเสริมการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยรวมทั้งการผลิตปุยอินทรีย  
 ยุทธศาสตรท่ี  ๕   การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ๑.พัฒนาการปฏิบัตงิานและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน 
  ๒.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันา 
  ๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารอยางเปนระบบโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  
  ๔.ปรบัปรุงระบบขอมลู สารสนเทศ และสรางนวัตกรรมการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลย ี
  สมัยใหม 
  ๕.พัฒนาระบบ แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเสริมสรางขวัญกำลังใจของขาราชการ 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดของจังหวัดลพบุรี 
๒.๑ วิสัยทัศนจังหวัดลพบุร ี
 “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย แหลงผลิตพลังงานทดแทน ทองเทีย่วอารยธรรมและเมืองแหงความสุข” 
๒.๒ พันธกิจ (Missions) 
 ๑. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรปูอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
 ๒. พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มมลูคาทางเศรษฐกจิ 

๓. พัฒนาการศึกษาและเสรมิสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความสุข 
๔. เสรมิสรางความมั่นคงและสรางมลูคาเพิ่มดานพลงังานทดแทนของจงัหวัดลพบุร ี
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวม 
๖. เสรมิสรางความมั่นคงใหสังคมและชุมชนเขมแข็ง รูและเขาใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
    ตามหลักธรรมาภิบาลและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชนแบบมีสวนรวม 
๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategies Issues)  
 ยุทธศาสตรท่ี ๑. เพิ่มผลผลิตสรางมลูคาเพิม่สินคาเกษตรและผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย 

                    ยุทธศาสตรท่ี ๒. พฒันาและสงเสริมพลงังานทดแทน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓. การบรหิารจัดการการทองเที่ยวอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔. พฒันาลพบรุีเมืองสะอาดและนาอยู ทองเที่ยวมีประสทิธิภาพ 

                    ยุทธศาสตรท่ี ๕. เสรมิสรางความมั่นคงและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 
 



๑๓ 
 

 
 

 ๒.๔ เปาประสงคของจังหวัด (Goals)  
  ๑. เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๒. เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว 
  ๓. ลพบรุีเปนเมอืงสะอาด ปลอดภัย และมรีะบบบริหารจดัการสิง่แวดลอมที่มปีระสิทธิภา 

๔. สังคมและชุมชนมั่นคง เขมแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะที่ด ี
  ๕. เกิดการใชพลังงานทดแทนในทุกภาคสวนอยางแพรหลาย 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี
๓.๑ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี
 “คุณภาพชีวิตท่ีดี สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
๓.๒ พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลพบุร ี

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๒. สงเสรมิ/สนบัสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการทองเที่ยว 
๓. สงเสรมิ / สนับสนุน คุมครอง ดูแล บำรุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสรมิ / สนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
๕. พัฒนาการศึกษา การเสริมสรางสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
๖. สงเสรมิ/สนบัสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๗. การสงเสรมิ/สนบัสนุนการมสีวนรวมและการจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลพบุร ี
ยุทธศาสตรท่ี ๑. พฒันาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
                  ๑. การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน การผงัเมือง แหลงน้ำสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
                 ๒. การพาณิชยและการสงเสริมการลงทุน 
                 ๓. การสงเสรมิการมีอาชีพ การมีงานทำและความเขมแขงของหมูบาน/ชุมชน 
                 ๔. การสงเสรมิกระบวนการเรียนรูการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการทำเกษตรอินทรีย  
                 และเกษตรปลอดภัย 
                 ๕. การสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรคและตอยอดภูมิปญญาไทย 
                 ๖. การสงเสรมิและสนบัสนุนพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตรท่ี ๒. บรหิารจัดการดานการทองเที่ยว 
                ๑. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 
                 ๒. การสงเสรมิกจิกรรมการทองเที่ยว 

  ๓. การยกระดบัมาตรฐานการใหบริการและปจจัยสนบัสนนุการทองเที่ยวในดานโครงสราง
พื้นฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี ๓. เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิต 
 ๑. สงเสรมิความเขมแขงใหกับชุมชนครอบครัวอบอุนและปลอดยาเสพติด 
                 ๒. การสังเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
                 ๓. การสงเสรมิสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผอนหยอนใจ 
                 ๔. การสงเสรมิศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
                 ๕. การสงเสรมิและพัฒนาการศึกษาและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายและทันสมัย 



๑๔ 
 

 
 

        ๖. การสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทา                 
สาธารณภัยตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔. บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
  ๑. การคุมครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
  ๒. การกำจัดขยะอยางถกูสุขลักษณะ และจัดหาศูนยกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

       ๓. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
ยุทธศาสตรท่ี ๕. การบรหิารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ           
 ๑. การสงเสรมิหลักการทำงานแบบบูรณาการในการพฒันาทองถิ่น 
                 ๒. การสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานขอมลู 
          ๓. การสรางมาตรฐานการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความโปรงใส 
                 ๔. การปรับปรงุระบบควบคมุภายใน 
        ๕. การสงเสรมิวัฒนธรรมองคกร ดวยหลกัคุณธรรม จริยธรรม สรางความสามัคคีและ      
ทีมงานในหนวยงาน 
๔. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีตำบลโคกตมู 
 ๑. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
   เปาหมายของการพัฒนา คือเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน การลงทุน
ประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรม การพาณิชย  และการทองเที่ยว 
         การดำเนินการ ปรับปรุงเสนทางคมนาคม ถนนสายหลักใหไดมาตรฐานและปรับปรุงถนน
สายรองและซอยตาง ๆ  ใหสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดและใชการไดสะดวก กอสรางและปรับปรุงระบบระบาย
น้ำใหควบคูไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาล เพื่อใหสามารถระบายน้ำไดอยาง
รวดเร็ว  ปองกันการเกิดน้ำทวม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหทั่วทุกแหลงชุมชน เพื่อสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และผูใชเสนทางสัญจรไป – มา ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่อยูใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
 ๒. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 
  เปาหมายของการพัฒนา คือใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู พัฒนา 
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี  วิชาการตาง ๆ  เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลติ รวมทั้งการ  
เพิ ่มมูลคาของสินคา ซึ ่งกอใหการผลิต  การบริการ การหมุนเวียนของเงิน และสรางงาน ตามแนวทาง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพึ่งตนเองไดและดำรงอยู อยางมั ่นคง  ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกและภายใน  
        การดำเนินการ เสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็ง สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ ใหสามารถ      
ใชประโยชนจากสินทรัพยและทรัพยากรในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอำนวยความสะดวก         
ใหคำแนะนำบริการตาง ๆ  เสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพ 
 ๓. นโยบายพัฒนาคณุภาพชีวิตและคณุคาทางสังคม 
  เปาหมายของการพัฒนา  คือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ   
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  มีศาสนาเปนเครื่องชี้นำชุมชนและสังคมตลอดจนการจัดระบบ
การศึกษา   ใหสอดคลองกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานและ
ไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมสาธารณสุขอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน คนในสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 



๑๕ 
 

 
 

  การดำเนินการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให 
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบรูณ  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  ใหการรักษาพยาบาล
และบริการความรูดานสาธารณสุขแกประชาชน  สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสออกำลังกายโดย
การเลนกีฬา เพื่อเสริมสรางสขุภาพพลานามัยที่ดี บำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  ใหบริการดานสวัสดิการ
สังคมแกเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  ขยายและปรับปรุงการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอแกความตองการ มีสติปญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณธรรม ฟนฟูและสงเสริม
ศิลปะ  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของทองถิ่นใหอยูสืบไป  รักษาความสงบเรียบรอย
สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล 
ตลอดจนปองกันปญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ อื่น ๆ  
 ๔. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   เปาหมายของการพัฒนา คือการจัดการใหเปนเมืองนาอยู ปราศจากมลพิษ  
มีแหลงน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาด  ชุมชนสังคมมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการ
ดำเนินการสงเสริมการมีสวนรวมขององคกรประชาชน  องคกรเอกชนในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
         การดำเนินการ สงเสริมการมีสวนรวมในขององคกรประชาชน องคกรเอกชนในการอนุรักษ
ฟ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมอยางยั ่งยืน  ให ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ  มุงสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงามนาอยู
อาศัย  มีความเปนระเบียบเรียบรอย  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล  และน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 ๕. นโยบายดานการบริหารจัดการ  และการปริการประชาชน 
  เปาหมายของการพัฒนา คือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและ 
มีสวนรวมทางการเมืองอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน  เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการภาครัฐอยางมศีักยภาพ 
           การดำเนินการ บริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะความ
โปรงใส  และพัฒนางานของเทศบาลใหสามารถบริการแกประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม  
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

สวนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 เทศบาลตำบลโคกตูม ไดดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคก
ตูม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) โดยเก็บขอมูลการ
ดำเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการ ทั้งขอมูลฝนเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ดำเนินงานตอผูบริหาร และนำมาสรุปเปนภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกตูม ดังนี ้
 ๓.๑ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทกุๆ 
ครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี ไมม ี
การดำเนนิงาน การ

ดำเนินงาน 
สวนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
๑. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
๔. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

  

สวนที่ ๒ การจัดทำแผนการพฒันาทองถ่ิน   
๗. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล   
๘. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
๙. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันา
ทองถิ่น 

  

๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถิ่นที่สอดคลองกบั
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกจิหลักการพฒันาทองถิ่นที่สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรจงัหวัด 

  

๑๒. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   
๑๓. มีการกำหนดเปาหมายการพฒันาทองถิ่น   
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยทุธศาสตรของจังหวัด   
๑๖. มีการอนมุัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
๑๗. มีการจัดทำบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    
๑๘. มีการกำหนดรปูแบบกาติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
๑๙. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตรหรือไม   



 
 

       ๑๔
 

 

 
 

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น   
โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตัง้แตสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตลุาคม-ธันวาคมหรือไตรมาสที่ ๑  
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลโคกตูม 
๒. รายงานการดำเนินงานไตรมาสที ่
  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)   (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน) 
สวนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ 5) 
 

  
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ปที่ ๑ (๒๕๖๑) ปที่ ๒ (๒๕๖๒) ปที่ ๓ (๒๕๖๓) ปที่ ๔ (๒๕๖๔) ปที่ 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. การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  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. การพัฒนาดานเศรษฐกิจใหยั่งยืนโดยยึด
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
สิ่งแวดลอม 

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. การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิ
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. ผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนา ป ๒๕๖3 
 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ
อนุมัต ิ

จำนวนโครงการที่
เพิม่เติม 

จำนวนโครงการที ่
แลวเสร็จ 

จำนวนโครงการที ่
อยูในระหวางการ

ดำเนินงาน 

จำนวนโครงการที ่
มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

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

๑. การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
แนวทางการพฒันา 

53 40.46 26 72.22 38 49.35 37 97.37 4 7.69 79 47.31 

๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 50 38.17 10 27.78 29 37.66 1 2.63 30 57.69 60 35.93 
๓. การพัฒนาดานเศรษฐกจิใหยัง่ยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกจิพอเพียง 

5 3.82 -  3 3.90 -  2 3.85 5 2.99 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

16 12.21 -  4 5.19 -  12 23.08 16 9.58 

๕. การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 7 5.34 -  3 3.90 -  4 7.69 7 4.19 
รวม 131 100 36 100 77 100 38 100 52 100 167 100 

 
 
 
 
 

 



 
 

       ๑๖
 

 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม ๒๕๖2 – กันยายน ๒๕๖3) 
 

 
 

๕. การเบิกจายงบประมาณป ๒๕๖3 (ขอมูล  ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563) 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

งบประมาณอนุมัต ิ งบประมาณที่เบิกจายแลว 
จำนวนเงิน (บาท) รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

๑. การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  42,759,983 58.51 35,501,535.16 48.58 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 24,219,989 33.14 14,403,559.78 19.71 
๓. การพัฒนาดานเศรษฐกจิใหยัง่ยืนโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 1,010,000 1.38 331,276 0.45 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 400,000 0.55 66,178 0.09 
๕. การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล  4,690,000 6.42 157,590 0.21 

รวม 73,079,972 100 50,460,138.94 69.04 
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       ๑๗
 

 

 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่อนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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4,690,000 

งบประมาณที�อนุมัติ

การพฒันาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั�งยืน

การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจใหย้ั�งยืนโดยยดึหลกั

เศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

การบริการประชาชนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล



 
 

       ๑๘
 

 

 
 

 
สวนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ไดรบัเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค 
 ๗. โครงการที่ไดรบัเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค ประจำป พ.ศ.๒๕๖3 

 
โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจายไป 

๑. บำนาญ    502,092 502,092 
๒. การศึกษาบุตร    80,800 74,300 
๓. ถายโอน    138,208.56 138,208.56 
4. ครุภัณฑการศึกษา DLTV    30,000 30,000 
5. วัสดุงานบานงานครัว (โครงการโควิด)    104,202 104,202 

รวม    855,302.56 848,802.56 
(ขอมูล ณ วันที่  3 ธันวาคม ๒๕๖3) 



๑๙ 
 

 
 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 
 

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยทุธศาสตรที่กำหนดไว  และมกีารประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาปงบประมาณ ๒๕๖3 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 ๑. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ...............เทศบาลตำบลโคกตูม........................ 
 ๒. วัน / เดือน / ป ที่รายงาน................กันยายน ๒๕๖3......................................... 
สวนที่ ๒ ยุทธศาสตร และโครงการในป ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการในป ๒๕๖3 
จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน

ดำเนินงาน 

จำนวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติจริง 

รอยละ 

๑. การพัฒนาเมืองอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 79 75 44.91 
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 60 30 17.96 
๓. การพัฒนาดานเศรษฐกจิใหยัง่ยืนโดยยึดหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง 

5 3 1.80 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 4 2.39 
๕. การบริการประชาชนโดยใชหลักธรรมาภิบาล 7 3 1.80 

รวม 167 115 68.86 
 

แผนภูมิเปรียบเทยีบจำนวนโครงการในปงบประมาณ ๒๕๖3 
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