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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มี
การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ี
ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
 เทศบาลต าบลบ้านโคก   ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕64  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์และ 
      สวัสดิการ    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การป้องกันและการรักษา 
     ความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และแหล่งน้ าเพื่อ 
     การเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬาและนันทนาการ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  
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 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก    
  ๑. โครงการท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณ
เพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณท่ีผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ/กิจกรรมท่ีได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานท่ีแตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน
เป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ใน
เรื่องของความพร้อมด้านพื้นท่ี ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และ
สถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ เทศบาลต าบล      
บ้านโคก  ให้มากขึ้น  ท้ังก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินโครงการของเทศบาลต าบลบ้านโคก รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบ
การด าเนินโครงการให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านโคก และมีฐานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อ
น าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
และสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชน
รับทราบอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก
ท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวท่ัวถึง  
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่าง
กันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิด
และหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่าง
เหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคกจึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านโคกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้
ก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคกตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด 
มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผล
การด าเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท า
ให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรือ
อุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด
จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านโคก 
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  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ
จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ี เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอ
โอกาสท่ีจะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านโคกให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษา
ระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็น
เพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคกซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านโคก 

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาลต าบลบ้านโคก 

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/
กองทุกระดับของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านโคก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนด
ว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้   
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบ้านโคก 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง
เวลาท่ีก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคก  
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคก ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ
โครงการท่ีจะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ 
(ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 
ข้อมูลหลัก ๆ ท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผล ท่ีได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
งานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ 
วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม 
ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้
น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนด
ไว้   แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การ
พรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้
หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นทีเ่ทศบาลต าบลบ้านโคก 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย
รายงานตามแบบท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน 
โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลบ้านโคก ในการ
รายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมา
ของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะ
ปรากฏในส่วนท่ี 2  และส่วนท่ี 3  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 10 
 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคก
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลบ้านโคก โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป ี

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี 
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคกหรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคกมีอ านาจ
หน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบ้านโคกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลบ้านโคก ทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคกใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประ เมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น ได้ แก่  แบบสอบถาม (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีท่ัวไป 
อ านาจหน้าท่ี ภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านโคกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมท้ังเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบลบ้านโคก
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เทศบาลต าบลบ้านโคกอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ท่ีผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี ภายในก าหนดเวลา เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาท้องถิ่น/
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ (หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       
เทศบาลต าบลบ้านโคก 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า
เครื่องมอืท่ีมีอยู่จริงในเทศบาลต าบลบ้านโคกมาปฏิบัติงาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ
วัดจากรายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ี
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลผลิตหรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
บ้านโคกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้
เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลบ้านโคกท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับ
ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอสร้างคอม  และจังหวัดอุดรธานี ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และ
ปฏิสัมพันธใ์นเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  

  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคก
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ี
ผู้รับผิดชอบโครงการจดัท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด
บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี  บุคลากรของเทศบาลต าบล      
บ้านโคกข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ
สามารถวัดได้ 
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  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านโคก
ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง  ๆ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า จากถนนเพ็ญ-สร้างคอม ถึงกุดกุง (เส้นไปค าเจริญ) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ
หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลบ้านโคกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลบ้านโคกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct 
observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในเทศบาลต าบลบ้านโคก   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านโคก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก จะมีการบันทึกการส ารวจ 
และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ
พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลบา้นโคก 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์
ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
และการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย
อย่างทันท่วงที ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล
ท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ
รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน
ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/        
ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลบ้านโคกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถ
ก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลบ้านโคกแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ
เทศบาลต าบลบ้านโคกเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านโคก  
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564       
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคกเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ท่ีก าหนดยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านโคกซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  อ าเภอสร้างคอม และแผน
ชุมชนต าบลบ้านโคก  
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข และสังคม

สงเคราะห์และสวัสดิการ    
        ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การ

ป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม  
        ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้

และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
        ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุ ทธศาสต ร์ ก า รพัฒนาก ารศึ กษา  กี ฬ าและ

นันทนาการ   
        ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 
   
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

        พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านโคก 

        พันธกิจท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทหน้าท่ีของเทศบาลต าบล
บ้านโคกในงานด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ สุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  
        พันธกิจท่ี 3 ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ พัฒนา ร ะ บอบ กา ร เ มื อ ง ใ น ร ะ บอ บ
ประชาธิปไตย  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมให้น่าอยู่ให้เกิดความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของประชาชน 
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        พันธกิจท่ี 4 ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ให้เป็นท่ีสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียว          
        พันธกจิท่ี 5 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
        พันธกิจท่ี 6 พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้น
กระบวนการผลิตด้านเกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสร้างรายได้ในครัวเรือน 
        พันธกิจท่ี 7 พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน  
ตลอดจนการส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะฝีมือและการจัดการด้านการตลาด     
        พันธกิจท่ี 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอ 
        พันธกิจท่ี 9 พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
และสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 
        พันธกิจท่ี 10 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร
และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆและเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
 
      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายท่ี 1 เ พื่ อ พั ฒน า โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า นส า ธ า รณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
       จุดมุ่งหมายท่ี 2 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในงานด้านสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการ ให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยท่ีดีและได้รับบริการด้านสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
       จุดมุ่งหมายท่ี 3 เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ พัฒน าก า ร เ มื อ ง  ใ น ร ะ บอ บ
ประชาธิปไตย  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  และพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมให้น่าอยู่ ให้
เกิดความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของประชาชน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 4 เพื่อฟื้นฟู   อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และให้เป็นท่ีสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว          
       จุดมุ่งหมายท่ี 5 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 6 เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการผลิตด้านเกษตรกรรม ให้เป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถสร้าง
รายได้ในครัวเรือน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 7 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และวิสาหกิจ
ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบ
อาชีพ 
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       จุดมุ่งหมายท่ี 8 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท่ีเพียงพอ 
       จุดมุ่งหมายท่ี 9 เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาใน
ท้องถิ่น 
       จุดมุ่งหมายท่ี 10เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
บริหาร การเมือง การปกครองให้กับประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในระบบการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
       4) วิสัยทัศน์  
       “ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม” 
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น           
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
 

23 6,481,500.00 19 5,151,500.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการสาธารณสขุ 
และสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ 

1.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.แผนงานสาธารณสุข 
 

22 13,127,600.00 18 12,769,600.00 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมืองการ
ปกครอง การป้องกันและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3.แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
 

18 587,200.00 14 247,200.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศาสนา ประเพณแีละ
วัฒนธรรม 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

10 605,000.00 6 91,386.61 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการเกษตร 

7 125,000.00 6 110,000.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ 
รายได้และแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

5 144,000.00 4 114,000.00 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา กีฬาและ
นันทนาการ 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

 

42 6,579,932.40 35 5,673,563.00 

8.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการบริหารจัดการ 1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.แผนงานสาธารณสุข 
6.แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

21 1,576,300.00 18 1,061,300.00 

รวม 148 29,226,532.40 120 25,218,549.61 
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ปัญหา อุปสรรค 
 ๑ . สถานการณ์โรคระบาดโควิค  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ 
 ๒. เงินไม่เข้าตามประมาณการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
  

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรปรับการจัดท าโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 
๒. จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยยึดประมาณการจากเทศบัญญัติ ๒ ปีย้อนหลัง 


