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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกกตูมไไดดด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนาองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไข
เพิ่มเติมถึงไไไไไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไและไ(ฉบับที่ไ๓)ไพ.ศ.ไ๒๕๖๑ไโดยผูดบริหารเทศบาลโกกตูมไไดดแต่งตั้ง
กณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาไเพื่อท าหนดาที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลโกกตูมไเพื่อใหดทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาสไโดยมีงานวิจัยและประเมินผลไกองวิชาการและแผนงานไท าหนดาที่รวบรวมและ
จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาไและรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ประจ าปีเสนอต่อกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไเพื่อพิจารณาและเสนอกวามเห็นต่อ
ผูดบริหารเทศบาลไสภาเทศบาลไกณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไและประกาศใหดประชาชนในทดองถิ่นทราบไไไไไ
โดยทั่วกันไอย่างนดอยปีละสองกรั้งไภายในเดือนเมษายนและเดือนธันวากมของทุกปี 

 ดังน้ันไเพื่อการปฏิบัติใหดเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนา
องก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพิ่มเติมถึงไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไขดอไ๒๙ไ(๓)ไและ(ฉบับที่ไ๓)ไ
พ.ศ.ไ๒๕๖๑ไขดอไ๑๒ไใหดยกเลิกกวามในไ(๓)ไของขดอไ๒๙ไของระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าดดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไซึ่งแกดไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไและใหดใชดกวามต่อไปน้ีแทน 

“(๓)ไรายงานผลและเสนอกวาเห็นซึ่งไดดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นต่อ
ผูดบริหารเพื่อใหดผูดบริหารทดองถิ่นเสนอต่อสภาทดองถิ่นไและกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นไพรดอมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นใหดประชาชนในทดองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่นดอยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างนดอยปีละหน่ึงกรั้งภายในเดือนธันวากมของทุกปี” 

ขดอไ๑๓ไใหดยกเลิกกวามในไ(๕)ไของขดอไ๓๐ไของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไซึ่งแกดไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.๒๕๕๙ไและใหดใชดกวามต่อไปน้ีแทน 

“(๕)ไผูดบริหารทดองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทดองถิ่นไและกณะกรรมการ
พัฒนาทดองถิ่นไพรดอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไใหดประชาชนในทดองถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหดาวันนับแต่วันที่ผูดบริหารทดองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวไและ
ตดองปิดประกาศใหดเป็นระยะเวลาไม่นดอยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนดอยปีละหน่ึงกรั้งภายในเดือนธันวากมของทุกปี” 

เทศบาลโกกตูมจึงจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไประจ าปีงบประมาณไ
พ.ศ.ไ๒๕๖๑ไ(ระหว่างเดือนตุลากมไ๒๕๖๐ไถึงไเดือนมีนากมไ๒๕๖๑)ไโดยไดดสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

ทดองถิ่นไ(พ.ศ.ไ๒๕๖๑ไ–ไ๒๕๖๔)ไเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามี
กวามสอดกลดองกับแผนงานที่ไดดวางเอาไวดหรือไม่ไการด าเนินงานมีประสิทธิภาพไประสิทธิผลเพียงใดไและ
สามารถใชดเป็นขดอมูลยดอนกลับเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท่องถิ่นในปีต่อไป 
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 ๑.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 ๑.๑.๑ การติดตาม 
 เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการด าเนินการของแผนงานโกรงการไตามแผนพัฒนาทดองถิ่นไไไไ

ว่าดดวยปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมที่ก าหนดไวดในแผนงานโกรงการหรือไม่มีไการใชดทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ไและอยู่ในระยะเวลาไงบประมาณที่ใชดในการด าเนินการตามที่ก าหนดไวดหรือไม่ไเพ่ือเป็น
ขดอมูลยดอนกลับใหดตนเองไผูดบังกับบัญชาไตลอดจนผูดรับผิดชอบแผนงานโกรงการทุกระดับไเพ่ือใหดก าแนะน าไ
ช่วยเหลือไแกดไขไอ านวยกวามสะดวกไทั้งนี้เพ่ือใหดการด าเนินงานตามแผนงาน/โกรงการไบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไวดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑.๒ การประเมินผล 
 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบกวามกดาวหนดาของแผนงานโกรงการไตลอดจนการพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโกรงการว่ามีมากนดอยเพียงใดไเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นไการประเมินผลจึง
เป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงกุณก่าของแผนงานโกรงการไว่าไดดผลตามวัตถุประสงก์ของแผนงานโกรงการนั้นหรือไม่เพียงใด 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน 
๑.๒.๑ไเพ่ือใหดการติดตามและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสามมาไรถตอบสนองกวามตดองการไและปัญหาของประชาชนไดด 
๑.๒.๒ไเพ่ือใหดทราบปัญหาและอุปสรรกในการปฏิบัติงานไซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงการ

ด าเนินงานใหดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑.๒.๓ไเพ่ือใหดทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาเทศบาลไและน าขดอมูลที่ไดดไปเป็นไไไ

ขดอชี้แนะแก่ผูดบริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 
 ๑.๓ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 
 ๑.๓.๑ ความส าคัญของการติดตาม 
 การติดตามเป็นเกรื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโกรงการที่ด าเนินการอยู่ไ ไไไ

หากไม่มีระบบติดตามของโกรงการแลดวไย่อมส่งผลใหดเกิดกวามล่าชดาในการด าเนินงานใหดลุลวงไก่าใชดจ่ายไ
โกรงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไวดไกลุ่มเป้าหมายหลักของโกรงการไม่ไดดรับประโยชน์หรือไดดรับนดอยกว่าที่กวรจะเป็นไไไไไไไไไ 

เกิดปัญหาในการกวบกุมกุณภาพของการด าเนินงานไเสียเวลาในการตรวจสอบกวามขัดแยดงใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไดดรับประโยชน์จากโกรงการไในทาง
ตรงกันขดามหากโกรงการมีระบบติดตามที่ดีแลดวจะก่อใหดเกิดประสิทธิภาพในการใชดตดนทุนไ(Cost – effective)ไ
ด าเนินงานต่างๆไยกตัวอย่างเช่นการระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโกรงการและการเสนอแนวทางแกดปัญหาการติดตาม
กวามในโกรงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 ๑.๓.๒ ความส าคัญของการประเมินผล 
 การประเมินผลนั้นไเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการไเช่นเดียวกับการติดตามเพราะไไไ

ผลที่ไดดจากการประเมินจะใชดในการปรับปรุงไแกดไขไการขยายขอบเขตไหรือการยุติการด าเนินการไซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงก์ของการประเมินไการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไวดไไดดมีการปฏิบัติ
หรือไม่ไอย่างไรไอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโกรงการที่ไดดด าเนินการไปแลดวนั้นไใหดผลเป็นอย่างไรไน าไปสู่
กวามส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไวดหรือไม่ไอีกทั้งการติดตามประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบไว่ามีกวาม
สอดกลดองกับการใชดทรัพยากรไ(งบประมาณ)ไเพียงใดไซึ่งผลที่ไดดจากการติดตามและประเมินผลไถือเป็นขดอมูล
ยดอนกลับไ(Feedback)ไที่สามรถน าไปใชดในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปไนอกจากนี้ไการประเมินผลยัง
ถือเป็นกระบวนการตัดสินกุณก่าไและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใชดขดอมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ
มีกวามเท่ียงตรงไเชื่อถือไดด 



๓ 
 

 
 

 ๑.๔ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ๑)ไท าใหดการน านโยบายไปปฏิบัติมีสรรถภาพในการจัดการและบริหารไเพ่ือใหดการปรับปรุง

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒)ไท าใหดทราบไจุดส ากัญที่จะตดองปรับปรุงแกดไขอย่างชัดเจนไทั้งวัตถุประสงก์ของแผนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติไทรัพยากรที่ตดองใชดไช่วงเวลาที่จะตดองกระท าใหดเสร็จไซึ่งจะท าใหดแผนงานมีกวามเหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติใหดบรรลุวัตถุประสงก์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓)ไท าใหดทราบว่าจะตดองเปลี่ยนแปลงโกรงการอย่างไรบดางใหดเหมาะสมไระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากนดอยแก่ไหนไการเปลี่ยนแปลงจะก่อใหดเกิดผลกระทบอะไรบดางไอาทิไเช่นไการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงก์บางส่วนไการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติไหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโกรงการ
ไปปฏิบัติเป็นตดน 

 ๔)ไท าใหดทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชดอยู่มีขดอบกพร่องอะไรบดางไขดอบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไรไเพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกดไขปรับปรุงมาตรการใหม่ใหดเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติใหดบรรลุวัตถุประสงก์ยิ่งขึ้น 

 ๕)ไท าใหดทราบว่าขั้นตอนใดบดางที่มีปัญหาอุปสรรกไและปัญหาอุปสรรกเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไรไเมื่อทราบขดอมูลทั้งหมดไการประเมินผลจะเป็นเกรื่องมือส ากัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานใหดมีกวามกระจ่างชัดไเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรกท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนใหดหมดไป 

 ๖)ไท าใหดทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็งไ(Stregths)ไและจุดอ่อนไ(Weaknesses)ไ
อะไรบดางไและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกดไขไดดอย่างไรไเมื่อไดดท าการวิเกราะห์ขดอมูลกรบถดวน
แลดวไผลการวิเกราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานใหดมีกวามเหมาะสมไและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๗)ไการประเมินจะชี้ใหดเห็นว่าแนวกวามกิดริเริ่มใหม่ในการแกดไขปัญหาของทดองถิ่นประสบ
ปัญหาอุปสรรกเหล่านี้ไดดผลเพียงใดไและหรือจะตดองปรับปรุงในส่วนใดบดาง 

 ๘)ไการประเมินจะท าใหดเกิดกวามกระจ่างชัดว่าโกรงการใดที่น าไปปฏิบัติแลดวไดดผลดีสมกวร
จะขยายโกรงการใหดกรอบกลุมกวดางขวางยิ่งขึ้นหรือโกรงการใดมีปัญหาอุปสรรกมากและไม่สอดกลดองกับการ
แกดไขปัญหาของสังกมกวรจะยุติโกรงการเสียเพื่อลดกวามสูญเสียใหดนดอยลงไหรือในกรณีที่มีโกรงการีที่มีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าใหดทราบว่าโกรงการใดมีประสิทธิภาพในการแกดไขปัญหาของสาธารณชนสมกวร
สนับสนุนใหดด าเนินการต่อไปไส่วนโกรงการที่ไม่ประสบกวามส าเร็จไหรือใหดผลตอบแทนนดอยกว่ามากไก็กวร
ยกเลิกท้ิงเสีย 

 ๑.๕ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไตามระเบียกระ

ทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไขดอไ๒๘ไดังนี้ 
 ใหดผูดบริหารทดองถิ่นแต่งตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไ

ประกอบดดวย 
 ไไไไไไไไ๑)ไสมาชิกสภาทดองถิ่นท่ีสภาทดองถิ่นกัดเลือกจ านวนสามกน 

๒)ไผูดแทนประชากมทดองถิ่นท่ีประชากมทดองถิ่นกัดเลือกจ านวนสองกน 
๓)ไผูดแทนหน่วยงานที่เกี่ยงขดองที่ผูดบริหารทดองถิ่นกัดเลือกจ านวนสองกน 
๔)ไหัวหนดาส่วนการบริหารที่กัดเลือกกันเองจ านวนสองกน 
๕)ไผูดทรงกุณวุฒิที่ผูดบริหารทดองถิ่นกัดเลือกจ านวนสองกน 

โดยใหดกณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งกนท าหนดาที่ประธานกณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งกนท าหนดาที่เลขานุการของกณะกรรมการ 



๔ 
 

 
 

 กรรมการตามขดอไ๒๘ไใหดมีวาระอยู่ในต าแหน่งกราวละสี่ปีและอาจไดดรับการกัดเลือกอีกไดด 
 ขั้นตอนที่ ๒ไกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไก าหนดแนวทางไ

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพ่ิมเติมไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไขดอที่ไ๒๙ไ(๑)ไและ(ฉบับที่ไ
๓)ไพ.ศ.ไ๒๕๖๑ 

 ขั้นตอนที่ ๓ไกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นได าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาไตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรอง
ส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพ่ิมเติมไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไขดอที่ไ๒๙ไ(๒)ไและ(ฉบับที่ไ๓)ไพ.ศ.ไ๒๕๖๑ 

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอกวามเห็นซึ่งไดดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทดองถิ่นต่อผูดบริหารเพ่ือใหดผูดบริหารทดองถิ่นเสนอต่อสภาทดองถิ่นไและกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นไพรดอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นใหดประชาชนในทดองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่
นดอยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนดอยปีละหนึ่งกรั้งภายในเดือนธันวากมของทุกปี”ไระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดดวยการจัดท าแผนพัฒนาองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพ่ิมเติมถึงไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไ
ขดอไ๒๙ไ(๓)ไและ(ฉบับที่ไ๓)ไพ.ศ.ไ๒๕๖๑ไขดอไ๑๒ไใหดยกเลิกกวามในไ(๓)ไของขดอไ๒๙ 

 ขั้นตอนที่ ๕ไผูดบริหารทดองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทดองถิ่นไและ
กณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นไพรดอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไใหดประชาชน
ในทดองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหดาวันนับแต่วันที่ผูดบริหารทดองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวไและตดองปิดประกาศใหดเป็นระยะเวลาไม่นดอยกว่าสามสิบวันโดยอย่างนดอยปีละหนึ่งกรั้งภายในเดือน
ธันวากมของไไทุกปี”ไใหดยกเลิกกวามในไ(๕)ไของขดอไ๓๐ไของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไซึ่งแกดไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๑.๖ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโกกตูมไไดดก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโกกตูมไโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และกู่มือของกรมส่งเสริมการปกกรองทดองถิ่นไดังนี้ 

 -ไหนังสือกระทรวงมหาดไทยได่วนที่สุดไที่ไมทไ๐๘๑๐.๒/วไ๐๖๐๐ไลงวันที่ไ๒๙ไมกรากมไ
๒๕๙๙ไเรื่องไแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาทดองถิ่นขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่น 

 -ไหนังสือกระทรวงมหาดไทยได่วนที่สุดไที่ไมทไ๐๘๑๐.๓/วไ๕๗๙๗ไลงวันที่ไ๑๐ไตุลากมไ
๒๕๕๙ไเรื่องไซักซดอมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาทดองถิ่นสี่ปีไ(พ.ศ.๒๕๖๑ไ–ไ๒๕๖๔)ไตาม
ระเบียนกระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๙๙ 

ไไ-ไหนังสือกระทรวงมหาดไทยได่วนที่สุดไที่ไมทไ๐๘๑๐.๓/วไ๐๓๕๗ไลงวันที่ไ๑๙ไมกรากมไ
๒๕๖๑ไเรื่องไแนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาทดองถิ่นสี่ปีไ(พ.ศ.ไ๒๕๖๑ไ–ไ๒๕๖๔)ไขององก์กรปกกรองส่วน
ทดองถิ่น 

 -ไกู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสูดการปฏิบัติขององก์กรปกกรอง
ส่วนทดองถิ่นไ(โดยกรมส่งเสริมการปกกรองส่วนทดองถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกู่มือดังกล่าวกณะกรรมการจึงไดดก าหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผลไดังนี้ 

 
 



๕ 
 

 
 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
 การด าเนินโกรงการเป็นไปตามหดวงเวลาที่ก าหนดเอาไวดในแผนการด าเนินงานหรือไม่ไและเป็น

หดวงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกตดองหรือไม่ไมีกวามล่าชดาเกิดข้ึนหรือไม่ 
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
 มีกวามสอดกลดองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังกมแห่งชาติไแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ประเทศไก่านิยมหลักของกนไทยไนโยบายของรัฐบาลไยุทธศาสตร์และนโยบายของกณะรักษากวาม
สงบแห่งชาติไ(กสช.)ไยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดไยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไยุทธศาสตร์การพัฒนา
องก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นในเขตจังหวัดไแผนพัฒนาอ าเภอไแผนพัฒนาต าบลไแผนชุมชนไแผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทดองถิ่นไ(ดดานการเกษตรและแหล่งน้ า)ไวิสัยทัศน์ไพันธกิจไจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไแนวทางการการ
พัฒนาไนโยบายผูดบริหารไรวมทั้งปัญหาไกวามตดองการของประชากมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง 
 การบรรจุโกรงการในแผนพัฒนาเป็นโกรงการที่มีกวามจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถ

แกดไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดดในชุมชนไและสามารถด าเนินการไดดตามอ านาจหนดาที่ของทดองถิ่นไโดยก านึงถึง
งบประมาณของทดองถิ่น 

(๔) ความก้าวหน้า 
 พิจารณาถึงกวามกดาวหนดาในอนากตของทดองถิ่นไโดยพิจารณา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานไ(การพัฒนาดดานการกมนากมไโกรงสรดาง

พ้ืนฐานสาธารณูปโภกไสาธารณูปการไการใชดกฎหมายกวบกุมอาการไการวางผังเมือง) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไ(การพัฒนากุณภาพการศึกษาไสุขภาวะของประชาชน

การรณรงก์และป้องกันยาเสพติดไการกีฬาและการออกก าลังกายไการส่งเสริมไอนุรักษ์ไฟ้ืนฟูไกิจกรรมไ
ศิลปวัฒนธรรมไโบราณสถานไโบราณวัตถุไการส่งเกราะห์และส่งเสริมผูดดดอยโอกาสไการสรดางชุมชนเขดมแข็ง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไ(สนับสนุนไส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา
อาชีพที่สอดกลดองกับสภาพไกวามตดองการของตลาดและชุมชนไส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวิ
ติศาสตร์ไตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบดานไการส่งเสริมการลงทุมไการพาณิชย์ไการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับ
กับการท่องเที่ยว) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไ(การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไ
และระบบนิเวศไการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าไการกวบกุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใน
ชุมชนไการบริหารจัดการขยะไการก าจัดและบ าบัดมลพิษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ       
ธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูดไการมีส่วนร่วมไการบริหารจัดการองก์กรใหดมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสไการตอบสนองกวามตดองการของประชาชนไการจัดระเบียบชุมชนและสังกมไการพัฒนาศักยภาพ
บุกลากรขององก์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 (๕) ประสิทธิภาพ 
 ติดตามและประเมินโกรงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการไดดบรรลุวัตถุประสงก์หรือไม่มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ไผูดเขดาร่วมโกรงการมีกวามพึงพอใจหรือไม่ไการด าเนินโกรงการสามารถแกดไขปัญหา
ชุมชนไดดหรือไม่ไงบประมาณถูกใชดไปอย่างประหยัดและกุดมก่าไมีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไมีการปรับปรุง
หรือไม ่

 
 



๖ 
 

 
 

 (๖) ประสิทธิผล 
 ปัญหาของชุมชนประชาชนไดดรับการแกดไขหรือไม่ไมีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต 
 ประชาชนไชุมชนไไดดรับอะไรจากการด าเนินโกรงการของเทศบาลไซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัดไภูมิภากและระดับประเทศ 
 ๑.๗ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ๑. ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไองก์ประกอบที่ใชดในการติดตามดังนี้ 
 (๑)ไตางตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโกกตูมตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพ่ิมเติมไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไ
ขดอไ๒๘ไและ(ฉบับที่ไ๓)ไพ.ศ.ไ๒๕๖๑ โดยมีไภากประชาชนเขดามามีส่วนร่วมในการเป็นกณะกรรมการฯ 

 (๒)ไการบันทึกขดอมูลในแบบรายงานไดังนี้ 
  แบบที่ไ๑ไการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่น 
  แบบที่ไ๒ไแบบติดตามผลการด าเนินงานขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่น 
  แบบที่ไ๓/๑ไแบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไแบบประเมินกวามไไไ

พึงพอใจของผูดเขดาร่วมโกรงการ 
 ๒. วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 วิธีการในการติดตามและประเมินผลไมีวิธีการดังนี้ 
 (๑)ไติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นปีไ(พ.ศ.ไ๒๕๖๑ไ–ไ๒๕๖๔) 
 (๒)ไหดวงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะเวลาหกเดือนดังนี้ 
รายไตรมาส 
 ไตรมาสที่ไ๑ไ(๑ไตุลากมไ๒๕๕๙ไถึงไ๓๑ไธันวากมไ๒๕๖๐)ไรายงานภายในเดือนไมกรากมไ

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่ไ๒ไ(๑ไมกรากมไ๒๕๖๐ไถึงไ๓๑ไมีนากมไ๒๕๖๑)ไรายงานภายในเดือนไเมษายนไ

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่ไ๓ไ(๑ไเมษายนไ๒๕๖๐ไถึงไ๓๑ไมิถุนายนไ๒๕๖๑)ไรายงานภายในเดือนไกรกฎากมไ

๒๕๖๑ 
 ไตรมาสที่ไ๔ไ(๑ไกรกฎากมไ๒๕๖๐ไถึงไ๓๑ไกันยายนไ๒๕๖๑)ไรายงานภายในเดือนไตุลากมไ

๒๕๖๑ 
ระยะ ๖ เดือน 

 กรั้งที่ไ๑ไเดือนไตุลากมไ๒๕๖๐ไ–ไมีนากมไ๒๕๖๑ไรายงานภายในเดือนไเมษายนไ๒๕๖๑ 
 กรั้งที่ไ๒ไเดือนไเมษายนไ๒๕๖๑ไ–ไกันยายนไ๒๕๖๑ไรายงานภายในเดือนไตุลากมไ๒๕๖๑ 
 (๓)ได าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโกรงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นไว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไวด
หรือไม ่

 (๔)ไสรุปผลการด าเนินโกรงการในแผนพัฒนา 
 (๕)ไสรุปผลการประเมินกวามพึงพอใจ 
 (๖)ไเสนอแนะกวามกิดเห็นที่ไดดจากกการติดตามและประเมินผล 
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 ๓.ไเกรื่องมือที่ใชดในการติดตามและประเมินผล 
  แบบที่ไ๑ไการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่น 
  แบบที่ไ๒ไแบบติดตามผลการด าเนินงานขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่น 
  แบบที่ไ๓/๑ไแบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไแบบประเมิน

กุณภาพของแผนพัฒนาไแบบประเมินกวามพงพอใจของผูดเขดาร่วมโกรงการ 
 ๑.๘ไการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยไว่าดดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององก์กรปกกรองส่วน

ทดองถิ่นไพ.ศ.ไ๒๕๔๘ไแกดไขเพ่ิมเติมไ(ฉบับที่ไ๒)ไพ.ศ.ไ๒๕๕๙ไหมวดไ๖ไขดอไ๒๘ไก าหนดใหดไผูดบริหารทดองถิ่น
แต่งตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทดองถิ่นไเทศบาลต าบลโกกตูมไไดดมีก าสั่งเทศบาลต าบล
โกกตูมไไไที่ไ๑๕๕/๒๕๖๐ไลงวันที่ไ๑๐ไเมษายนไ๒๕๖๑ไแต่งตั้งกณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกกตูมไดังนี้   

          ๑.ไนายประสิทธิ์ไไปราชญ์ศรีไ ผูดทรงกุณวุฒิไ           ประธานกรรมการ 
  ๒.ไนายวิชัยไไอภัยพัฒน์ไ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกกตูมไ ไไไไไไไไไ กรรมการ 
  ๓.ไนายธนภณไไมหาทัพกฤษไ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกกตูมไ ไไไไไไไไไ กรรมการ 
  ๔.ไนายขวัญชัยไไจ านงก์สารไ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโกกตูมไไไไไไไไไ ไไกรรมการ 
  ๕.ไนางสมบัติไไมีเกรือ ไ ผูดแทนประชากมทดองถิ่น ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไกรรมการ 
  ๖.ไนายวัฒนไไพ่วงเพ็ชรไ  ผูดแทนประชากมทดองถิ่น ไไไไ ไไไไไไไไ  กรรมการ 
  ๗.ไทดองถิ่นอ าเภอเมืองลพบุรี ไไไไไไไไไไไไไไไไไไไ   ไไไไไไไ  ไกรรมการ 
  ๘.ไพัฒนาการทดองถิ่นอ าเภอเมืองลพบุรีไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไไ กรรมการ 
  ๙.ไนายวุฒิชัยไไนัทธีไไไไไไไไไไไไไไไไไผูดอ านวยการกองการศึกษาไไไไไไไไไไไไไไไไไ กรรมการ 
  ๑๐.ไนางสาวปนัดดาไไวัฒนใยไไไไไหัวหนดาฝ่ายวิชาการและแผนงานไไไไไไไไไไไ  กรรมการ 
      รักษาราชการแทนไผูดอ านวยการกองวิชาการฯ 
  ๑๑.ไนายเสน่ห์ไรสฉ่ า  ผูดอ านวยการโรงเรียนวัดใหม่จ าปาทองไไไไไ  กรรมการไไไไ 

อ านาจหนดาที่ของไกณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
  (๑)ไก าหนดแนวทางไวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒)ได าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓)ไรายงานและและเสนอกวามเห็นซึ่งไ ไดดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผูดบริหารทดองถิ่นเพ่ือใหดผูดบริหารทดองถิ่นไเสนอต่อสภาทดองถิ่นไและกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นไ
พรดอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหดประชาชนในทดองถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
หดาวันโดยอย่างนดอยปีละสองกรั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลากมของทุกปี 

  (๔)ไแต่งตั้งกณะอนุกรรมการหรือกณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมกวร 
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ส่วนที่ ๒ 
วิสันทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกตูม 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโคกตูม 
๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาไ(Vision) 

" เมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งผลิตอาหารทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นบริการ
ประชาชน " 
๑.๒ พันธกิจ (Mission) 
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร 
 ๒.ไส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไวัฒนธรรมไประเพณีของทดองถิ่น 
 ๓.ไพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาใหดเป็นสังกมแห่งการเรียนรูด 
 ๔.ไพัฒนาเทกโนโลยีสารสนเทศใหดทันต่อเหตุการณ์ 
 ๕.ไสรดางสังกมใหดเขดมแข็งมีกุณภาพชีวิตที่ดีและอนุรักษ์สิ่งแวดลดอมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา 
ไไไไไไไไไไไไไไเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.ไจัดใหดมีและบ ารุงรักษาถนนและระบบสาธารณูปโภกต่างๆไใหดเพียงพอกับกวามตดองการ 
 ๗.ไเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและส่งเสริมอาชีพนอกฤดูกาล 
 ๘.ไพัฒนาการใหดบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๑.๓ เป้าประสงค์  
 ๑.ไพัฒนาโกรงสรดางพื้นฐานใหดพอเพียง 
 ๒.ไยกระดับกุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทดองถิ่น 
 ๓.ไประชาชนมีอาชีพและรายไดดเพียงพอ 
 ๔.ไสิ่งแวดลดอมไม่เป็นมลพิษ 
 ๕.ไเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 
 ๖.ไเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรใหดไดดมาตรฐาน 
 ๗.ไเพ่ือพัฒนาประชาชนในทดองถิ่นใหดมีจิตส านึกทางวัฒนธรรมและไดดรับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ๘.ไเพ่ือใหดประชาชนในทดองถิ่นไดดรับการบริการดดานสาธารณสุขมูลฐานใหดกรอบกลุม 
 ๙.ไเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการใหดบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.ไเพ่ือใหดประชาชนมีกวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ไยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ไพัฒนาระบบสาธารณูปโภกและสาธารณูปการ 
ไ  ๒.พัฒนาระบบวางผังเมืองไไการใชดประโยชน์ที่ดินไป้องกันและแกดปัญหาน้ าท่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ไ ๑.พัฒนากุณภาพการศึกษา 
ไ  ๒.ไส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูดของประชาชน 
  ๓.ไส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ไ  ๔.ไส่งเสริมและสนับสนุนดดานการกีฬา 
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   ๕. สรดางหลักประกันทางสังกมใหดกับเด็ก/ไเยาวชนไกนชราไผูดพิการไผูดป่วยเอดส์ไและ 
  ผูดดดอยโอกาส 
ไ  ๖.ไส่งเสริมกวามเขดมแข็งของชุมชนและกวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๗.ไส่งเสริมภูมิปัญญาทดองถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.ไส่งเสริมการสรดางงานไสรดางอาชพีไสรดางรายไดดไใหดแก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.ไส่งเสริมและพัฒนาดดานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไ 
  ๓.ไพัฒนากวามรูดในการผลิตอาหารปลอดภัย    
  ๔.ไส่งเสริมการแปรรูปไสรดางมูลก่าเพ่ิมผลผลิตและพัฒนากุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
  ๕.ไส่งเสริมการตลาดเกรือข่ายและพัฒนาเสดนทางขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.สรดางจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 
  ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
  ๓.ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลดอมที่ดี 
  ๔.ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยรวมทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.พัฒนาการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหดบริการแก่ประชาชน 
  ๒.ส่งเสริมใหดประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  ๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลไ 
  ๔.ปรับปรุงระบบขดอมูลไสารสนเทศไและสรดางนวัตกรรมการท างานโดยอาศัยเทกโนโลยี 
  สมัยใหม่ 
  ๕.พัฒนาระบบไแรงจูงใจไกุณภาพชีวิตการท างานเพ่ือเสริมสรดางขวัญก าลังใจของขดาราชการ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของจังหวัดลพบุรี 
๒.๑ วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี 
 “ฐานการผลติอาหารปลอดภยัไแหล่งผลิตพลังงานทดแทนไท่องเที่ยวอารยธรรมและเมืองแห่งกวามสุข” 
๒.๒ พันธกิจ (Missions) 
 ๑.ไพัฒนาศักยภาพการผลิตไการแปรรูปอาหารปลอดภัยใหดไดดมาตรฐาน 
 ๒.ไพัฒนากุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลก่าทางเศรษฐกิจ 

๓.ไพัฒนาการศึกษาและเสริมสรดางศักยภาพกนไกรอบกรัวไชุมชนและสังกมใหดมีกวามสุข 
๔. เสริมสรดางกวามมั่นกงและสรดางมูลก่าเพ่ิมดดานพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
๕.ไบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอมแบบมีส่วนร่วม 
๖.ไเสริมสรดางกวามมั่นกงใหดสังกมและชุมชนเขดมแข็งไรูดและเขดาใจการปกกรองในระบอบประชาธิปไตย 
ไไไไตามหลักธรรมาภิบาลและสรดางกวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใหดกับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
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๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategies Issues)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เพ่ิมผลผลิตสรดางมูลก่าเพ่ิมสินกดาเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ไท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพ 

                    ยุทธศาสตร์ที่ ๕. เสริมสรดางกวามมั่นกงและกวามเป็นระเบียบเรียบรดอยของบดานเมือง 
 ๒.๔ เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)  
  ๑.ไเพ่ิมรายไดดใหดแก่เกษตรกรผูดผลิตอาหารปลอดภัย 
  ๒.ไเพ่ิมรายไดดจากการท่องเที่ยว 
  ๓.ไลพบุรีเป็นเมืองสะอาดไปลอดภัยไและมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลดอมที่มีประสิทธิภา 

๔.ไสังกมและชุมชนมั่นกงไเขดมแข็งไประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
  ๕.ไเกิดการใชดพลังงานทดแทนในทุกภากส่วนอย่างแพร่หลาย 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
๓.๑ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
 “คุณภาพชีวิตท่ีดี สิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
๓.๒ พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

๑.ไพัฒนาโกรงสรดางพื้นฐาน 
๒.ไส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว 
๓.ไส่งเสริมไ/ไสนับสนุนไกุดมกรองไดูแลไบ ารุงไรักษาไทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 
๔.ไส่งเสริมไ/ไสนับสนุนไจารีตประเพณีไวัฒนธรรมไภูมิปัญญาทดองถิ่น 
๕.ไพัฒนาการศึกษาไการเสริมสรดางสุขภาวะและพัฒนากุณภาพชีวิตไเด็กไสตรีไกนชราไผูดพิการไ
ผูดดดอยโอกาสไผูดสูงอายุและประชาชนทั่วไป 
๖.ไส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไกวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.ไการส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสรดางสรรก์ 
ไแนวทางการพัฒนา 
 ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๑.ไการพัฒนาโกรงสรดางพ้ืนฐานไการผังเมืองไแหล่งน้ าสาธารณูปโภกไสาธารณูปการใหดไดดมาตรฐาน 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๒.ไการพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๓.ไการส่งเสริมการมีอาชีพไการมีงานท าและกวามเขดมแขดงของหมู่บดาน/ชุมชน 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๔.ไการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูดการเกษตรตามแนวพระราชด าริไและการท าเกษตรอินทรีย์ไ 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไและเกษตรปลอดภัย 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๕.ไการส่งเสริมเศรษฐกิจสรดางสรรก์และต่อยอดภูมิปัญญาไทย 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๖.ไการส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. บริหารจัดการดดานการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
                ๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรูด 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๒.ไการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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 ไ๓.ไการยกระดับมาตรฐานการใหดบริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในดดานโกรงสรดาง
พ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. เพ่ิมขีดกวามสามารถทางการศึกษาและพัฒนากุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.ไส่งเสริมกวามเขดมแขดงใหดกับชุมชนกรอบกรัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๒.ไการสังเกราะห์ไและการพัฒนากุณภาพชีวิตเด็กไสตรีไกนชราและผูดดดอยโอกาส 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๓.ไการส่งเสริมสาธารณสุขไกีฬาไกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๔.ไการส่งเสริมศาสนาไวัฒนธรรมไจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทดองถิ่น 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๕.ไการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรูดอย่างหลากหลายและทันสมัย 
ไไไไไไ ไ๖.ไการส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนไสังกมไการรักษากวามสงบเรียบรดอยและการบรรเทาไไไไไไไไไไไไไไไไไ
สาธารณภัยตลอดจนการรักษากวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 
แนวทางการพัฒนา 
 ไ๑.ไการกุดมกรองไดูแลไบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 
 ไ๒.ไการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะไและจัดหาศูนย์ก าจัดขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

ไไไไไไไ๓.ไการจัดการสิ่งแวดลดอมและมลพิษต่างไๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การบริหารจัดการองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นใหดมีประสิทธิภาพ ไไไไไไไ   
แนวทางการพัฒนา 
 ๑.ไการส่งเสริมหลักการท างานแบบบูรณาการในการพัฒนาทดองถิ่น 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๒.ไการส่งเสริมการพัฒนาเทกโนโลยีและระบบฐานขดอมูล 
ไไไไไไไไไ ๓.ไการสรดางมาตรฐานการท างานขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นใหดมีกวามโปร่งใส 
ไไไไไไไไไไไไไไไไไ๔.ไการปรับปรุงระบบกวบกุมภายใน 
ไไไไไไไ ๕.ไการส่งเสริมวัฒนธรรมองก์กรไดดวยหลักกุณธรรมไจริยธรรมไสรดางกวามสามักกีและไไไไไไ
ทีมงานในหน่วยงาน 
๔. นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลโคกตูม 
 ๑. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
   เป้าหมายของการพัฒนาไกือเตรียมกวามพรดอมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนไการลงทุน
ประกอบธุรกิจดดานอุตสาหกรรมไการพาณิชย์ไไและการท่องเที่ยว 
 ไไไไไไไ การด าเนินการไปรับปรุงเสดนทางกมนากมไถนนสายหลักใหดไดดมาตรฐานและปรับปรุงถนน
สายรองและซอยต่างไๆไไใหดสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดดและใชดการไดดสะดวกไก่อสรดางและปรับปรุงระบบระบาย
น้ าใหดกวบกู่ไปกับการปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองในเขตเทศบาลไเพ่ือใหดสามารถระบายน้ า ไดดอย่าง
รวดเร็วไไป้องกันการเกิดน้ าท่วมไติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะใหดทั่วทุกแหล่งชุมชนไเพ่ือสรดางกวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไและผูดใชดเสดนทางสัญจรไปไ–ไมาไปรับปรุงสาธารณูปโภกที่อยู่ใน
กวามรับผิดชอบของเทศบาลใหดเพียงพอกับกวามตดองการของประชาชน 
 ๒. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
  เป้าหมายของการพัฒนาไกือใหดประชาชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรูดไพัฒนา 
ทักษะในการประกอบอาชีพไตลอดจนเทกโนโลยีไไวิชาการต่างไๆไไเพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลผลิตไรวมทั้งการไไ
เพ่ิมมูลก่าของสินกดาไซึ่งก่อใหดการผลิตไไการบริการไการหมุนเวียนของเงินไและสรดางงานไตามแนวทางไ
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“เศรษฐกิจพอเพียง”ไโดยสามารถพ่ึงตนเองไดดและด ารงอยู่อย่างมั่นกงไไถึงแมดจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกและภายในไ 
 ไไไไไไ การด าเนินการไเสริมสรดางขบวนการชุมชนเขดมแข็งไสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างไๆไใหดสามารถไไไไไไ
ใชดประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในทดองถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนไรวมทั้งอ านวยกวามสะดวกไไไไไไไไไ
ใหดก าแนะน าบริการต่างไๆไไเสริมสรดางทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ 
 ๓. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
  เป้าหมายของการพัฒนาไไกือใหดประชาชนมีกุณภาพชีวิตที่ดีไมีกุณธรรมไจริยธรรมไสามารถไไไ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทดองถิ่นไไมีศาสนาเป็นเกรื่องชี้น าชุมชนและสังกมตลอดจนการจัดระบบ
การศึกษาไไไใหดสอดกลดองกับการพัฒนาและเหมาะสมกับสภาพทดองถิ่นไสามารถดูแลตัวเองในขั้นพ้ืนฐานและ
ไดดรับบริการดดานสวัสดิการสังกมสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไกนในสังกมมีกวามปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  การด าเนินการ พัฒนาและยกระดับกุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหด 
มีชีวิตกวามเป็นอยู่ที่ดีข้ึนไมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ไไปราศจากโรกภัยไขดเจ็บไไใหดการรักษาพยาบาล
และบริการกวามรูดดดานสาธารณสุขแก่ประชาชนไไสนับสนุนและส่งเสริมใหดประชาชนมีโอกาสออก าลังกายโดย
การเล่นกีฬาไเพื่อเสริมสรดางสุขภาพพลานามัยที่ดีไบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไไใหดบริการดดานสวัสดิการ
สังกมแก่เด็กไสตรีไเยาวชนไผูดสูงอายุและผูดพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไไขยายและปรับปรุงการศึกษาใหดมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอแก่กวามตดองการไมีสติปัญญาและทัศนกติที่ดีงามและมีกุณธรรมไฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ศิลปะไไวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของทดองถิ่นใหดอยู่ สืบไปไไรักษากวามสงบเรียบรดอย
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษากวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลไ
ตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอักกีภัยและภัยธรรมชาติไอ่ืนไๆไ 
 ๔. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไ  เป้าหมายของการพัฒนาไกือการจัดการใหดเป็นเมืองน่าอยู่ไปราศจากมลพิษไ 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ใสสะอาดไไชุมชนสังกมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอมการ
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององก์กรประชาชนไไองก์กรเอกชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลดอม 
      ไไ การด าเนินการไส่งเสริมการมีส่วนร่วมในขององก์กรประชาชนไองก์กรเอกชนในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอมอย่างยั่งยืนไไใหดประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอมอย่างมีประสิทธิภาพไไมุ่งส่งเสริมและรักษาสภาพแวดลดอมใหดสวยงามน่าอยู่
อาศัยไไมีกวามเป็นระเบียบเรียบรดอยไไรักษากวามสะอาดของถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอยไสิ่ง
ปฏิกูลไไและน้ าเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  และการปริการประชาชน 
  เป้าหมายของการพัฒนาไกือใหดประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทดองถิ่นและ 
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนไไเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภากรัฐอย่างมีศักยภาพ 
           การด าเนินการไบริหารจัดการบนพ้ืนฐานการบริหารกิจการบดานเมืองที่ดีโดยเฉพาะกวาม
โปร่งใสไไและพัฒนางานของเทศบาลใหดสามารถบริการแก่ประชาชนใหดไดดรับกวามสะดวกไรวดเร็วและเป็นธรรมไไ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทดองถิ่นไเสริมสรดางและพัฒนาบุกลากรของเทศบาลใหดมี
กวามรูดกวามสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๑๓ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 เทศบาลต าบลโกกตูมไไดดด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโกก
ตูมไประจ าปีงบประมาณไพ.ศ.๒๕๖๑ไ(ระหว่างเดือนตุลากมไ๒๕๖๐ไ–ไกันยายนไ๒๕๖๑)ไโดยเก็บขดอมูลการ
ด าเนินงานตามโกรงการต่างๆไของทุกส่วนราชการไทั้งขดอมูลฝนเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผูดบริหารไและน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลต าบลโกกตูมไดังนี้ 
 ๓.๑ไการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่นขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไเป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่นไขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆไ
กรั้งหลังจากท่ีองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไดดประกาศใชดแผนพัฒนาทดองถิ่นแลดว 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี ไม่มี 
การด าเนินงาน การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.ไมีการจัดตั้งกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่น   
๒.ไมีการจัดประชุมกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่น   
๓.ไมีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.ไมีการจัดตั้งกณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่น   
๕ไไมีการจัดประชุมกณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทดองถิ่น   
๖.ไมีกณะกรรมการพัฒนาทดองถิ่นและประชากมทดองถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.ไมีการรวบรวมขดอมูลและปัญหาส ากัญของทดองถิ่นมาจัดท าฐานขดอมูล   
๘.ไมีการเปิดโอกาสใหดประชาชนเขดามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.ไมีการวิเกราะห์ศักยภาพของทดองถิ่นไ(SWOT)ไเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทดองถิ่น 

  

๑๐.ไมีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทดองถิ่นที่สอดกลดองกับ
ศักยภาพของทดองถิ่น 

  

๑๑.ไมีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาทดองถิ่นที่สอดกลดองกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.ไมีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓.ไมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทดองถิ่น   
๑๔.ไมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.ไมีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดกลดองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.ไมีการอนุมัติและประกาศใชดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.ไมีการจัดท าบัญชีกลุ่มโกรงการในแผนยุทธศาสตร์ไ   
๑๘.ไมีการก าหนดรูปแบบกาติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.ไมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



 
 

       ๑๔
  

 
 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจงไ: แบบที่ไ๒ไเป็นแบบติดตามตนเองไโดยมีวัตถุประสงก์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไภายใตดแผนพัฒนาทดองถิ่นไไไ
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆไ๓ไเดือนไเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลากม-ธันวากมหรือไตรมาสที่ไ๑ไ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑.ไชื่อองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไเทศบาลต าบลโกกตูม 
๒.ไรายงานการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 ไ(๑)ไไตรมาสที่ไ๑ไ(ตุลากม-ธันวากม) ไ(๒)ไไตรมาสที่ไ๒ไ(มกรากม-มีนากม) 
 ไ(๓) ไตรมาสที่ไ๓ไ(เมษายน-มิถุนายน)ไ ไ(๔)ไไตรมาสที่ไ๔ไ(กรกฎากม-กันยายน) 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.ไจ านวนโกรงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทดองถิ่นไ(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)ไและแผนพัฒนาทดองถิ่นไ(พ.ศ.2561ไ–ไ2565)ไเพ่ิมเติมไ(กรั้งทีไ่๑) 
 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีท่ี ๑ (๒๕๖๑) ปีท่ี ๒ (๒๕๖๒) ปีท่ี ๓ (๒๕๖๓) ปีท่ี ๔ (๒๕๖๔) ปีท่ี ๕ (๒๕๖๕) รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.ไการพัฒนาเมืองอย่างมีกุณภาพและยั่งยืน  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. การพัฒนากุณภาพกนและสังกม 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. การพัฒนาดดานเศรษฐกิจใหดยั่งยืนโดยยดึ
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
สิ่งแวดลดอม 

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. การบริการประชาชนโดยใชดหลกัธรรมาภิ
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. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖2 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการที่ 
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่างการ

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการที่ 
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่ 
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑.ไการพัฒนาเมืองอย่างมีกุณภาพและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

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

๒. การพัฒนากุณภาพกนและสังกม 42 35.90 
 

1 4.00 - - 9 52.94 1 3.70 52 32.70 

๓. การพัฒนาดดานเศรษฐกิจใหดยั่งยืนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลดอม 

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

๕. การบริการประชาชนโดยใชดหลักธรรมาภิบาล 7 5.99 
 

- - - - 2 11.77 - - 9 5.66 

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

 



 
 

       ๑๖
  

 
 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ตุลาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖2) 
 

 
 

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖2 (ข้อมูล  ณ วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖2) 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

งบประมาณอนุมัติ งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว  
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ   

๑.ไการพัฒนาเมืองอย่างมีกุณภาพและยั่งยืน  34,723,800 51.22 21,373,640 31.53   
๒. การพัฒนากุณภาพกนและสังกม 28,162,800 41.54 13,015,492 19.20   
๓. การพัฒนาดดานเศรษฐกิจใหดยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1,060,000 1.57 332,676 0.49   
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 360,000 0.53 248,308 0.37   
๕. การบริการประชาชนโดยใชดหลักธรรมาภิบาล  3,486,000 5.14 651,081 0.96   

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

 
 

 
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่อนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
 

 

 34,723,800  
 28,162,800  

 1,060,000  

 360,000  

 3,486,000  

งบประมาณทีอ่นุมตั ิ

การพฒันาเมอืงอย่างมคีุณภาพและ

ยัง่ยนื 

การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิใหย้ัง่ยนืโดย

ยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

การบรกิารประชาชนโดยใชห้ลกัธรร

มาภบิาล 



 
 

       ๑๘
  

 
 

 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
 ๗.ไโกรงการที่ไดดรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงก์ไประจ าปีไพ.ศ.๒๕๖2 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑.ไบ านาญ    ๕๐๒,๐๙๒ ๕๐๒,๐๙๒ 
๒.ไการศึกษาบุตร    88,000 88,000 
๓.ไถ่ายโอน    277,049.40 277,049.40 

รวม    867,141.40                            867,141.40                            
(ขดอมูลไณไวันที่ไไ17ไธันวากมไ๒๕๖2) 



๑๙ 
 

       ๑๙
  

 
 

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจ้งไ: แบบที่ไ๓/๑ไเป็นแบบติดตามตนเองไโดยมีวัตถุประสงก์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแบบ
ยุทธศาสตร์ขององก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไวดไไและมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปีงบประมาณไ๒๕๖2 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.ไชื่อองก์กรปกกรองส่วนทดองถิ่นไ...............เทศบาลต าบลโกกตูม........................ 
 ๒.ไวันไ/ไเดือนไ/ไปีไที่รายงาน................กันยายนไ๒๕๖2......................................... 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖2 
 ๓.ไยุทธศาสตร์และจ านวนโกรงการที่ปรากฏอยู่ในแผนด าเนินการไและจ านวนโกรงการที่ไดดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการในปี ๒๕๖2 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน

ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 

๑.ไการพัฒนาเมืองอย่างมีกุณภาพและยั่งยืน 52 48 36.64 
๒.ไการพัฒนากุณภาพกนและสังกม 52 42 32.06 
๓.ไการพัฒนาดดานเศรษฐกิจใหดยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 3 2.29 

๔.ไบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลดอม 14 13 9.92 
๕.ไการบริการประชาชนโดยใชดหลักธรรมาภิบาล 9 7 5.34 

รวม 131 113 86.25 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖2 
 

0

10

20

30

40

50

60

จ านวนโครงการทีป่รากฎอยู่

ในแผนด าเนินงาน 

จ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตัิ

จรงิ 



20 
 

       20
  

 
 

 


