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คํานํา 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบภายในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบฯและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ  จึงได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                                                                                                 ธันวาคม  2563 
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1 
ส่วนที่  1 
บทนํา 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ทราบภายในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวโดยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ที ่393/2563 ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม  2563   ซึ่งประกอบด้วย 

 (1)  นายไพฑูรย์  เทพจั้ง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล       ประธานกรรมการ 
                (2)  นายสุเนตร  เปลือยศรี  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
                (3)  นายกลม  บุญผิว  ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ                      
                (4)  นายทิวัฒ  ศิริทองสุข ผู้แทนประชาคม  กรรมการ                         
                (5)  นายธนา ระว้า ผู้แทนประชาคม   กรรมการ                         
                (6)  นายสวาท  สําราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
                (7)  นายปรีชา  ระว้า ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ                         
                (8)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเล็บเงือก                                         กรรมการ       
                (9)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านดง    กรรมการ                         

                   (10)  นางศุภกานต์  หล่าโยม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ             กรรมการ/เลขนุการ 
 (11) นางไขแสง  จันทร์โชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเลขานุการ                       

อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบภายในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 



2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้มีการประชุมเพ่ือ

กําหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผล  
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   

            เพ่ือให้การดําเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบฯ  และ
หนังสือสั่งการ เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลโคกสําราญ ทราบต่อไป 
วิธีการติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆได้ดําเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแผนดําเนินการประจําปี
หรือไม่   
 2.  การประเมินผล (Evaluation)   โดยแบ่งการประเมินเป็น  2  ระดับ  ได้แก่ 

     2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ
ดําเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ   สําหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้
มีการประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี    โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดําเนินการใน
ภาพรวมของโครงการ  และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา   เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง  
การดําเนินงานโครงการน้ัน ๆ  ต่อไป  

     2.2   การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ   และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสําเร็จของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่ละด้านรวมท้ังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และนําเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาล ต่อไป  

 
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1.  การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ   
      -   ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท    และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินผลโครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

      -   ระดับองค์กร  งานวิเคราะห์นโยบายและสํานักปลัดเทศบาลฯ  จะรวบรวมผลการติดตามและ
ประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  จัดทําเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ประจําปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  และประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 2.  การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป  เพ่ือให้



3 
เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสําเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้   หรือ
มีปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปล่ียนแนวทางหรือ
โครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพ่ือนําเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลําดับ
ความสําคญัของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
ส่วนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหาร
เทศบาลตําบลโคกสําราญ ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี   
(พ.ศ.2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือจัดทําเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 น้ี  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลโคกสําราญ  วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้กําหนดไว้
และได้นํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision) 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศนูย์กลางเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
 พันธกิจ 

1 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
3 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เป้าประสงคใ์นการพฒันาจังหวัดขอนแก่น (Strategic goal) 
1 อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น และมีเสถียรภาพ 
2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 
3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
4 ยกระดับการค้าการลงทุนและการบริการให้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร ์

กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  6  ประการ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การเพ่ิมศกัยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอําเภอ   

วิสัยทัศน์การพัฒนาของอําเภอ (VISION) 
  “บ้านแฮดนา่อยู่ มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยการมีสว่นร่วมทุกภาค
ส่วน  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ   
                       1. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
                       2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
                       3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
                       4. พัฒนาระบบบริหารและบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
                       5. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

3. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
  วิสัยทัศน์ (VISION) การพฒันาของเทศบาลตาํบลโคกสําราญ 
  “โคกสําราญเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมประเพณวัีฒนธรรม  
ก้าวล้ําการศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน" 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ 
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
  4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนตามศักยภาพของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
  5. ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศน์  เพ่ือการท่องเที่ยวและเรียนรู้ 
  6. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
  7. อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่บ้านเราตลอดไป 
  8. สร้างระบบการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจด้านการเมืองการบริหารและ
การปกครอง 
  9. สร้างระบบการบริหารจัดการเทศบาลตําบลโคกสําราญ ยึดหลักความสามัคค ีมีคุณธรรม 
ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาของเทศบาลตําบลโคกสําราญในช่วง ๓ ป ี 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสําราญ 

เพ่ือให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลโคกสําราญ ดังน้ี 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
เทศบาลตําบลโคกสําราญ  ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 
      แนวทางพัฒนา 
     1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ   ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.2  ส่งเสริมค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ  ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

    1.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้านและ
สมุนไพร 
    1.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
     แนวทางพัฒนา 
     2.1  พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 

    2.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
    2.3  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 

ปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
   2.4  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 

     แนวทางพัฒนา 
   3.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบ 

 วงจรต้ังแต่การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 
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      3.2  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
      3.3  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
    แนวทางพัฒนา 
  4.1   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
  4.2  อนุรักษ์    ฟ้ืนฟู   และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และป่าต้นนํ้าลําธารให้เกิดความอุดมสมบรูณ์ 
  4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารภาครฐั 

แนวทางพัฒนา 
5.1 การบริหารจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้ 
5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       5.4 การพัฒนาบริการประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
5.6 การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
   จุดแข็งเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 
       (1) ต้ังอยู่ระหว่างทางหลวง(ถนนมิตรภาพ)สามารถเช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่นและระหว่าง
อําเภอต่างๆ  ได้สะดวกรวดเร็ว 
       (2)  มีสถานศึกษา 9  แห่ง โดยเปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
       (3) เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรโดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สาํคัญ คือ อ้อย มันสําประ
หลัง ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง 
       (4)  มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ียึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา คือ ประเพณีบุญบ้ังไฟ 
ประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น 
       (5)  มีแรงงานอายุต้ังแต่ 15 - 19 ปี และอายุ 20 – 39 จํานวนหน่ึงในสามของจํานวนประชากร    
        (6)  มีแก่งละว้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากแหล่งหน่ึงของจังหวัด 
           (7) ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นสังคมเกษตรกร ปัญหาด้านมลภาวะ ปัญหาประชากรแฝงมีน้อย 
                  (8)  ชุมชนมคีวามรักสมัครสมานสามัคคี  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                  (9)  มีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่และมีแม่นํ้าไหลผา่นเขตพ้ืนที่เทศบาล 
                  (10) ไม่มีปัญหาด้านอาชญากรรม และปัญหาด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ 
           (11)  มีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มในเขตเทศบาล 
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           (12)  มีถนนเช่ือมต่อกันทุกหมู่บ้าน 
                  (13) สภาพนิเวศน์ในเขตพ้ืนที่เทศบาลมีความสมบูรณ์สูง 
                  (14) อยู่ใกล้ตัวจังหวัดขอนแก่นและมีการคมนาคมท่ีสะดวกโดยต้ังอยู่ติดกับถนนสายหลักคือ
ถนนมิตรภาพ     
   จุดอ่อนเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 

 (1) ระบบคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  ทําให้
ประชาชนได้รับความลําบากและไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าการเกษตรและสัญจรไปมา 
   (2)  มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จํานวนผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีจํานวนมาก  เมื่อเทียบ
กับงบประมาณท่ีจัดเก็บได้เองและที่ได้รับการจัดสรรมีจํานวนน้อย  ไม่เพียงพอในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนและความต้องการให้แก่พ่ีน้องประชาชน 

(3)  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
(4)  ระดับการศึกษาของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
(5)  สภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ดอนเป็นดินทรายไม่อุ้มนํ้า  และง่ายต่อการซะพังทลาย  ส่วนสภาพ
พ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้ามีปัญหาน้ําท่วมเกือบทุกปี   

   โอกาสเทศบาลตําบลโคกสําราญโดยรวม 
1. เทศบาลตําบลโคกสําราญต้ังอยู่ระหว่างทางหลวง (ถนนมิตรภาพ) ทางรถไฟ ซึ่งสามารถ

เช่ือมระหว่างจังหวัดขอนแก่นและระหว่างอําเภอต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสในด้านการค้า  
และการลงทุน 

    2. อยู่ระหว่างชุมชนที่มีความเจริญคือตัวจังหวัดขอนแก่นและอําเภอบ้านไผ่ 
    3. เน่ืองจากมีแหล่งนํ้าขนาดใหญ่และสภาพนิเวศน์ที่สมบูรณ์เหมาะแก่การจัดการ 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในเขตเทศบาล 

4.  สภาพพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่และมีแหล่งนํ้าที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งมีกลุ่มอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ 

                 5. ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเหมาะแก่การสง่เสริมอาชีพด้านเกษตรปลอด
สารพิษและต้ังเป็นตลาดส่งสินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ 

   ภัยคุกคามเทศบาลตําบลโคกสาํราญโดยรวม 
         1.  ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจําทุกปี  เช่น  นํ้าท่วม  ฝนแล้ง 
         2.  คุณภาพนํ้าและดินมีความเสื่อมโทรม  ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  ผลผลิตที่ได้มี
ปริมาณน้อยและมีคุณภาพตํ่า 

   3.  มีข้อระเบียบ  กฎหมาย  ที่ต้องถือปฏิบัติหลายฉบับ  เสี่ยงต่อการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ 
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  แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือการแข่งขัน 
 
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2  ส่งเสริมค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่
เด็กและเยาวชน 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกัน
และควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ  ให้ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ 
1.4 ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร 
1.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทุกระดับ 
2.1  พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ
การให้บริการขนส่งมวลชน 
2.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่น 
2.3  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย 
ในเขตเมืองและชุมชน 
ปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
2.4  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และ
ปลอดอบายมุข 
3.1 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
สินค้าการเกษตรอย่างครบ 
 วงจรต้ังแต่การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 
3.2  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.3  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างย่ังยืน 
4.2  อนุรักษ์    ฟ้ืนฟู   และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า และป่าต้นนํ้าลําธารให้เกิด
ความอุดมสมบรูณ์ 
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4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 
 
 
 
 

5.1 การบริหารจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้ 
5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 การพัฒนาบริการประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 
5.5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
5.6 การพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร 

 

2.1  ด้านรายรับ  (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563) 

ประมาณการรายรบัไว้ท้ังสิ้น 62,500,000  บาท 
หมวดรายรับ ประมาณการ

รายรับ 
ประจําปี 2563 

รายรับจริง 
ปี 2563 

+ สูง
-ตํ่า 

หมวดภาษีอากร 590,000.- 171,765.35 -418,235.65
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค้า
ใบอนุญาต 

484,900.- 475,060.60 -9,839.40

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 361,600.- 347,774.40 -13,825.60
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 800,000.- 2,232,388.48 1,432,388.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 176,200.- 127,906.- -48,294.-
หมวดรายได้จากทุน 7,000.- - -7,000.-
หมวดภาษีจัดสรร 26,580,300.- 23,637,266.58 -2,943,033.42
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 33,500,000.- 37,553,406.81 4,053,406.81

รวมทั้งสิน้ 62,500,000.- 64,545,568.22 2,045,567.22
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2.2  ด้านรายจ่าย   (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563) 

รายจ่าย ประมาณการ
รายจ่ายปีงบประมาณ 2563 

จ่ายจริง
ปีงบงบประมาณ 2563 

+สูง
-ตํ่า 

งบกลาง 19,119,390.- 18,888,314.55 231,075.45
เงินเดือน  14,178,519.88.- 13,564,550.- 613,969.88
เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,848,320.- 2,848,320.- -
ค่าตอบแทน   2,178,130.- 1,875,734.- 302,396
ค่าใช้สอย  6,349,614.- 5,828,246.12 521,367.88
ค่าวัสดุ  3,626,676.- 3,287,867.60 338,808.40
ค่าสาธารณูปโภค  5,566,030.12 5,518,266.69 47,763.16
เงินอุดหนุน  2,539,520.- 2,270,420 269,100.-
ค่าครุภัณฑ์  847,700.- 817,080.- 30,620.-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  5,246,100.- 5,210,500.- 35,600.-

รวมทั้งสิน้ 62,500,000.- 60,109,298.96 2,390,701.04
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ส่วนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน ประจําปี 2563 

 เทศบาลตําบลโคกสําราญ ดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี  2563 
โดยเก็บข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสาร
การรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร  และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาล  โดย
แบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
 1.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลโคกสําราญ   

3.  การประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโคกสําราญ ในภาพรวมและ
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แผนผงัขัน้ตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลตําบลโคก
สําราญ 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละหนึง่

ครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนําแผนพัฒนาท้องถิ่น  มาใช้เป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   ดังน้ัน ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็น
จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  โดยแยกตามแนว
ทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  ตาราง  แสดง การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลโคก
สําราญ  ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลโคกสําราญ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 ปี 2564

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

70 34,095,000.- 70 34,095,000.- 70 34,095,000.- 70 34,095,000.- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

163 246,500,000.- 163 246,500,000.- 163 246,500,000.- 163 246,500,000.- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือการแข่งขัน 

9 310,000.- 9 310,000.- 9 310,000.- 9 310,000.- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

5 750,000.- 5 750,000.- 5 750,000.- 5 750,000.- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

72 12,925,000.- 72 12,925,000.- 72 12,925,000.- 72 12,925,000.- 

รวมทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์ 

319 294,380,000.- 319 294,380,000.- 319 294,380,000.- 319 294,380,000.-
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สรุปผลการดําเนนิการโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

แยกตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ที่ปรากฏใน 

แผนพัฒนาสีป่ี 

ที่ดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

(บาท) 

คิดเปน็ร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

70 33 5,234,250.- 47.14 

2. การพัฒนาเมืองและชุมชน 163 32 6,017,800.- 19.63 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือการแข่งขัน 

9 1 20,000.- 11.11 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

5 2 180,000.- 40.00 

5.การบริหารจัดการภาครัฐ 72 13 2,395,000.- 18.06 

รวม 319 81 13,847,050.- 25.39 

  

จากการสรุปตาราง พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนา หรือการดําเนินการตามโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตําบลโคกสําราญ ซึ่งแยกออกเป็นแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด 
จํานวน 319 โครงการ นํามาดําเนินการแล้วเสร็จ 81 โครงการ โดยคิดเป็น ร้อยละ 25.39 ของโครงการ
ทั้งหมด  ดังน้ันแล้วพอจะสรุปได้ว่า แนวทางการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ต้องปรับปรุง เพ่ือการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ และเร่งดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  
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ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ไป
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์
อํานวยการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 

30,000.- 30,000.- 

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 20,000.- 0
3 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 2,000.- 2,000.- (โอนลด)
4 โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 450,000.- 196,950.-
5 โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

12,000.- 4,950.-

6 โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

50,000.- 50,000.-

7 อุดหนุนโครงการสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

320,000.- 320,000.-

8 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 80,000.- 80,000.- (โอนลด)
9 โครงการจัดงานวัน อปพร. (22 มีนาคมของทุกปี) 5,000.- 0
10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000.- 5,000.-
11 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5,000.- 0
12 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000.- 30,000.-
13 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดต้ัง

- โอนเพ่ิม 
50,000.- 
35,000.-  85,000.- (โอนลด) 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศกึษา 100,000.- 100,000.- (โอนลด)
15 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

- โอนเพ่ิม 
20,000.- 
50,000.- 70,000.- 

16 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 150,000.- 150,000.-
17 โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 30,000.- 30,000.- (โอนลด)
18 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 300,000.- 300,000.- (โอนลด)
19 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 5,000.- 5,000.- (โอนลด)
20 โครงการจัดงานวันเทศบาล 15,000.- 15,000.- (โอนลด)

 



16 
ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 (สํานักปลัดเทศบาล) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ไป
(บาท) 

21 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  15,000.- 725.-
22 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทัศนะศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
300,000.- 278,360.-

23 โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ 
- โอนเพ่ิม 

480,000.- 
80,000.- 552,000.- 

24 โครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 96,000.- 96,000.-
 รวม 24 โครงการ 2,570,000.- 1,783,985.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 (กองคลัง) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้  
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 
(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 30,000.- 0
2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- โอนเพ่ิม 
210,000.- 
80,000.- 266,560.- 

3 โครงการสํารวจเพ่ือประเมินภาษี 80,000.- 66,620.-
 รวม 3 โครงการ 320,000.- 333,180.-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

(กองการศึกษา) 

ที่ ชื่อโครงการกิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ไป 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 60,000.- 56,577.-
2 โครงการนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 2,000.- 1,245.-
3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก 2,000.- 1,245.-
4 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 20,000.- 0
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

- โอนเพ่ิม 
720,250.- 
9,800.- 712,100.- 

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,170,000.- 1,097,699.34
7 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและนักเรียนต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโคก

สําราญ 
20,000.- 20,000.-

8 อุดหนุนโครงการปลูกผักไร้ดิน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 10,000.- 0
9 อุดหนุนโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 10,000.- 0
10 อุดหนุนโครงการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 10,000.- 10,000.-
11 อุดหนุนโครงการโครงการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 10,000.- 0
12 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 10,000.- 0
13 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 10,000.- 10,000.-
14 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาดุก โรงเรียนบ้านป่าม่วง 10,000.- 0
15 อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 10,000.- 10,000.-
16 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสําราญ

- โอนเพ่ิม 
552,000.- 
12,000.- 517,980.- 

17 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 264,000.- 206,180.-
18 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนปอแดง 260,000.- 235,760.-
19 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ

- โอนเพ่ิม 
60,000.- 
26,220.- 86,220.- 

20 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 184,000.- 168,560.-
21 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป่าม่วง

- โอนเพ่ิม 
20,000.- 
7,660.- 27,660.- 

22 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเล็บเงือก 408,000.- 20,480.-
 



19 
ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

(กองการศึกษา) 

ที่ ชื่อโครงการกิจกรรม 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ 
(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ไป
(บาท) 

23 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 188,000.- 166,880.-
24 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 112,000.- 98,020.-
25 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 80,000.- 80,000.-
26 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 70,000.- 60,000.- (โอนลด)
 รวม 26 โครงการ 4,272,250 3,526,606.34
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ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(กองช่าง) 

ที่ ชื่อโครงการกิจกรรม งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ (บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ไป 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองพูน ถึงโรงเรียน
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที ่2 

166,000.- 164,000.- 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพูน – บ้านนายชาติ 
สมสอง บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 

77,000.- 76,000.- 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนพันชาติ หมู่ 10 – เขต
เทศบาลบ้านแฮด 

389,000.- 388,000.- 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อจากถนนรอบหมู่บ้านทาง
พาดปอแดง หมู่ที่ 12 

71,000.- 70,000.- 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 6 จากหนองแวงยาว 
ถึงหนองกุดกว้าง 

400,000.- 395,000.- 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนปอแดง หมู่ 16 จากบ้าน
นายสมภาร ศรีภูมิ ถึง ถนนเส้นดอนปอแดง โคกสําราญ 

260,000.- 255,000.- 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสําราญ หมู่ 14 จากบ้าน
นางปฏิมา ประจันตะเสน ถึงบ้านนายวิระ ระว้า 

63,800.- 63,000.- 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ถึงสามแยก
ไปบ้านป่าม่วงโนนพันชาติ 

400,000.- 395,000.- 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าจากบ้านพ่อหลวย เจือมา ถงึบ้านนางประมวล 
โป่งทอง หมู่ 11 

119,000.- 107,000.- 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 8 จากสี่
แยกบ้านนายอนันตพงษ์ ปีนะเก ถึง ท่อลอดเหลี่ยมหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
หัวช้าง 

141,000.- 126,000.- 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพักจากร้านค้าสหกรณ์ หมู ่15 ถงึ 
แยกบ้านนางทองหนัก บุญหลัง 

408,000.- 357,000.- 

12 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสระนํ้าหนองมะเขือ หมู่ 2 ถึง
บ่อขยะโคกสําราญ หมู ่11 

158,000.- 157,000.- 

13 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000.- 149,500.-
14 โครงการยกระดับถนนภายในหมู่บ้านพร้อมเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 2 จุด จากบ้านเลขที่ 9-37 และ จากบ้านเลขที่ 12 - 7 
135,000.- 132,000.- 



21 
ผลการดําเนนิการโครงการตามตามแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

(กองช่าง) 
ที่ ชื่อโครงการกิจกรรม งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ (บาท) 
งบประมาณทีใ่ช้ไป 

(บาท) 
15 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่16 จากสี่แยกบ้านนายพุทธา ถึงหน้า

บ้านนายลําเพย ถึง สีแ่ยกบ้านนายอดุลย์ ระว้า 
143,000.- 140,000.- 

16 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศาลากลางบ้าน – บ้านนายสมหวัง 
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 7 

275,000.- 270,000.- 

17 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสําราญ หมู่ 11  จากบ้านนาย
สายทอง  เปลือยสี ถึง โรงสีข้าวชุมชน หมู่ 11 

233,000.- 211,000.- 

18 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสําราญ หมู่ 14 จากบ้านนาย
ทวีศักด์ิ  วงษ์คําหาร ถึง บ้านนางเชยชม  สิงห์ดํา 

442,900.- 442,000.- 

19 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 1 จากบ้านนาย
คําสิงห์ โสภาจิตร ถึง บ้านนายเคน พงษ์สิมา 

111,000.- 110,000.- 

20 โครงการเสริมผิวถนน คสล.บ้านโคกสําราญ หมู ่1 จากบ้านนางรัตมณี นาคํา ถึง 
บ้านนางกองสิน  จุลมา 

289,000.- 283,000.- 

21 โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 จากสามแยกนางนุภา สิริ
พรชัยสกุล ถึง นางสลัด  เพชรทอง 

426,100.- 417,000.- 

22 โครงการเสริมถนน คสล.หมู่ 3 จากหน้าประตูวัดศรีชุมพลไปด้านทิศใต้หมู่บ้าน 
ถึงบ้านนายบุญทัด แสงหาร 

230,000.- 
227,000

- 
23 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 เส้นกลางบ้าน 277,000.- 276,000.-
24 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 214,600.- 200,000.- (โอนลด)
25 ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลภายนอก เพ่ือให้

ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
241,400.- 241,400.- (โอนลด) 

26 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลประปาบ้านหนองเก่ียว ม.3 96,000.- 96,000.-
27 โครงการจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลประปาบ้านหนองมะเขือ ม.2 96,000.- 96,000.-
28 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญ 672,000.- 112,000.- 

 รวม 28 โครงการ 6,684,800.- 5,514,500.- 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามนโยบายของผู้บรหิารเทศบาลตําบลโคกสําราญ  

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลโคกสําราญ  เป็นการ
รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามนโยบายแต่ละด้าน  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตําบลในเมือง  ไว้  
ซึ่งได้แก่ 
 1.  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

(1) จัดสร้างถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลโคกสําราญก่อสร้างถนนคอนครีต  
ถนนลาดยางและระบบระบายนํ้า เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชน ใช้สัญจรไป-มา  ได้สะดวกปลอดภัย การขนย้าย
สินค้าการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกย่ิงขึ้นเพ่ือระบายนํ้าฝนไม่ให้ท่วมขังและระบายนํ้าเสียออกจากชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (2)  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  โดยปักหลักพาดสายและไฟแสงสว่างตามถนนหรือสถานที่สําคัญให้
เพียงพอ 
            (3) ซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน  ไฟแสงสว่าง  ระบบระบายนํ้า  เพ่ือให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
            (4) จัดการดูแลประปาของหมู่บ้านให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีนํ้าใช้ในการอุปโภค
หรือบริโภค แล้วแต่กรณี 
            (5)จัดทําฝายนํ้าล้น  และขุดลอกลํานํ้าตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง  เป็นต้น 

ผลการดําเนินงาน 

 -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เทศบาลตําบลโคกสําราญได้มีการจัดลําดับความเดือดร้อนของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ ทําการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายนํ้า เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจร
ไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย 
                   2. ด้านสวัสดิการและสังคม 
            (1) จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ให้เรียบร้อยไม่มีตกค้าง  เพ่ือให้ชุมชนมีความสะอาดและเป็น
ชุมชนที่น่าอยู่อาศัย 
            (2) จัดสรรเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึง ตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการกําหนด 
           (3) จัดค่าตอบแทนให้กับองค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบ  
กําหนดให้จ่ายได้  อาทิเช่น  ปศุสัตว์ พยาบาล  เป็นต้น 
            (4)  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาทุกหมู่บ้านโดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
            (5) จัดสร้างสถานที่ออกกําลังกายให้แก่ชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกําลังกาย 
            (6) คืนความสดใสโลกใหม่ให้แก่ผู้มีความบกพร่องทางสายตาสั้น สายตายาว ได้มองเห็นชัดเจน
ย่ิงขึ้น 
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ผลการดําเนินงาน 

ผู้บริหารได้วางนโยบายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการในเชิงรุก  มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีศักยภาพในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข  สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชน  ส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ  ส่งเสริมสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  

3.ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) ส่งเสริมให้มีตลาดในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน 
 (2) จัดหาปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตร  เพ่ือช่วยเหลือเกษตร 
 (3) สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  เพ่ือให้ลดค่าใช้จ่ายของเกษตร  ลดมลพิษ 
 (4) จัดต้ังกองทุนเพ่ือจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชาวบ้าน 
 (5) จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้น  เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 -  ด้านการส่งเสริมอาชีพ  เทศบาลตําบลโคกสําราญได้มีการจัดต้ังศูนย์และจัดการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความสนใจของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้
ให้เพียงพอต่อการยังชีพ  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆในชุมชน เพ่ือพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆเพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน
ทั่วไปและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

4.ด้านความร่วมมือ 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทํางบประมาณ อาทิ  เ ช่น  กลุ่ม อสม .  กลุ่มแม่ บ้าน  

กลุ่ม อปพร. กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเยาวชน  หน่วยงานราชการ  เช่น วัด  โรงเรียน  เป็นต้น  เพ่ือให้การ
จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  โดยถือว่าประชาชนเป็นบุคคลท่ีอยู่ใกล้กับ
ปัญหาและรู้ปัญหาดีทั้งน้ี  ตามศักยภาพและฐานะ การคลังของเทศบาลเป็นสําคัญ 
ผลการดําเนินงาน 
  - ด้านความร่วมมือ มีการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เช่น วัด โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอปพร. 
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

5.ด้านการสนบัสนนุองค์กร 
(1) จัดต้ังงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลาน  อาทิเช่น ทุนการศึกษา  ผู้เรียนดี

ยากจน  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน  เป็นต้น  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ
กําหนดไว้ให้ดําเนินการได้ 

(2)  จัดงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพ่ือเสริมรายได้ให้กับประชาชนและการทํางานเป็น
ทีมให้ของชุมชน 
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(3)  จัดต้ังงบประมาณสนับสนุนด้านเครื่องเสียงให้กับทุกหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่

ข่าสารอันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 
ผลการดําเนินงาน 
 -  ด้านความรว่มมือ  เทศบาลตําบลโคกสําราญได้มีการต้ังงบประมาณ ทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
ส่งเสริมรายได้ในชุมชน  

6.ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีประจําปีของท้องถิ่น (ชาวบ้าน) และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี  อันดีงามของ

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
ผลการดําเนินงาน 
 -  ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี มีการร่วมจัดงานประเพณีร่วมกับชาวบ้าน งานประเพณีรดนํ้าดําหัว
วันสงกรานต์  

7.ด้านอ่ืนๆ 
 (1) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความ

โปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มคา่ 
 (2)  ลดรายจา่ยของหน่วยงานที่ไม่จําเป็นลง  เพ่ิมรายจา่ยในการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา

และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ิมรายได้ของเทศบาล 
 (3)  จัดต้ังงบประมาณฉุกเฉนิช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน  เช่น  การจัดต้ังงบประมาณไว้ในงบ

กลาง  เงินสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในภาวะฉุกเฉิน  อาทิ  การเกิดอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  เป็นต้น  เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยรีบด่วน  ทั้งน้ี  ตามระเบียบของทางราชการกําหนด 

 (4)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  มาดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกินศักยภาพของเทศบาลแต่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ   
ผลการดําเนินงาน 

-  ด้านอ่ืนๆ เทศบาลตําบลในเมืองยึดหลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความคุ้มค่าสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
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การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

( / )  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
-  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
-  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน    ได้  ๓  คะแนน 
-  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ประเดน็การประเมิน มีการ
ดําเนนิการ 

ไม่มีการ
ดําเนนิการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลโคกสําราญ 
คําชี้แจง  :  แบบที่ ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) โดยมี
กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก 1 ปี  โดยเริ่มต้ังแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน 
ตุลาคม 2562 – กันยายน ๒๕๖3 และรายงานผลการดําเนินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

( / )  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
-  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
-  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน    ได้  ๓  คะแนน 
-  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการตดิตามและประเมินขัน้ตอนการจดัทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2561 - 2564) 

คะแนนเต็ม   ๕ 
คะแนนที่ได้   5   . 

ลําดบัที ่ การดาํเนินการ มีการดาํเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ 

กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน 

๓ 
มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา 
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น 
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา 
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา 
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕62 

มีการดําเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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คุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2564) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทําแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

-  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
-  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
-  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
-  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการตดิตามและประเมินคณุภาพแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้  4    .

แผนพฒันา การตดิตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แ ผ น พัฒน า ท้ อ ง ถิ่ น สี่ ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) 

การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผน พัฒนา เ พ่ื อความสอดคล้ อ งของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
90 

 
4 

 

รายละเอียดผลการตดิตามและประเมินผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) 
เพื่อสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
    ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
    ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

๑๐ 9 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 8 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 60 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ 4 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (4 ปี)  ๓ 3 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 4 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 3 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 4 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 90 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend) ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยหารวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, สังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพฒันาท้องถ่ิน  
ไปปฏบิตัใินเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)  

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาท้อง ถ่ิน 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
นําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามห ลักประสิ ท ธิ ผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 

๑๐ 9 

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ  
บูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 

๑๐ 8 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา  ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕ 5 

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเ ป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจง 

๕ 5 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู่
การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 3 

๕.๔ โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

๕ 4 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ 
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 3 

 



30 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๕. โครงการพฒันา (ต่อ) ๖๐  
5 .6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว าม
สอดคล้อง กับ  Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทําน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ เ ติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การ วิจั ยและ พัฒนา  แล้ ว ต่อยอดความไ ด้ เปรี ยบ เ ชิ ง
เปรียบเทียบ  เ ช่น  ด้านการเกษตร  เทคโนโลยี ชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

๕ 4 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 4 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว ามย ากจนหรื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องหารเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5 3 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเ ป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่  
๑) ความประหยัด (Economy)   
๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)       
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
๔) ความยุติธรรม (Equity) และ  
๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 

5.10 มีการประมาณการ
ร า ค า ถู ก ต้ อ ง ต ามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5 4 

 
 
 



31 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕. โครงการพฒันา (ต่อ) ๖๐  
๕.๑๐ มีการกําหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ ๕ 4 

๕.๑1 ตัวช้ีวัด (KPI) 
วัดได้ถูกต้อง ตามหลัก
ของการจัดทําโครงการ 
 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ 
(efficiency) ได้ 

4 4 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับโครงการท่ีต้ังไว้  5 4 

5.13 ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การ
ได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ 

5 4 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ 
ยท.03 แบบ ยท.04 

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบมีการดําเนินการตามหลักที่
สอดคล้องกับ แบบ ยท.03  และแบบ ยท.04 

3 3 

รวมคะแนน ๑๐๐ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
แบบที่  3/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม 
คําชี้แจง: แบบที่ 3/๒  เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                           (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ตํ่ากว่า ๒๐ ปี                (๒) ๒๐-๓๐ ปี      (๓) ๓๑-๔๐ ปี 

                      (๔) ๔๑-๕๐ ปี                   (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา                (๒) มัธยมศึกษาหรือเทยีบเท่า    (๓) อนุปริญญาหรอื
เทียบเท่า 
                      (๔) ปรญิญาตรี                  (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รบัจ้าง                        (๕) นักเรียนนักศกึษา              (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน      
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 72 % 23 % 5 % 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 63 % 31 % 6 % 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

62.5% 28 % 9.5 % 

4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 62 % 27 % 11 % 
๕. ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 66 %   32 % 2 % 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 61.5 % 27 % 11.5 % 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 65.3 % 28.3 % 6.4 % 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 67.1 % 28.1 % 4.8 % 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 69.3 % 27.1 % 3.6 % 
 
หมายเหตุ – ผลสํารวจจากการสอบถามประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่จํานวน 124 คน 
 
 
 
 
 
 



33 
แบบที่  3/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม 
คําชี้แจง: แบบที่ 3/๓  เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ             (๑) ชาย                         (๒) หญิง 

2. อายุ             (๑) ตํ่ากว่า ๒๐ ปี             (๒) ๒๐-๓๐ ปี(๓) ๓๑-๔๐ ปี 

           (๔) ๔๑-๕๐ ปี                 (๕) ๕๑-๖๐ ปี                       (๖) มากว่า ๖๐ ปี 

๓. การศึกษา      (๑) ประถมศึกษา              (๒) มัธยมศกึษาหรือเทียบเท่า     (๓) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
 

           (๔) ปริญญาตรี                 (๕) สูงกว่าปริญญาตรี              (๖) อ่ืน ๆ     

๔. อาชีพหลัก     (๑) รับราชการ                  (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            (๓) คา้ขาย ธุรกิจส่วนตัว 

           (๔) รบัจ้าง                      (๕) นักเรียนนักศึกษา               (๖) เกษตรกร 

           (๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  1. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์
การพฒันา  ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน โดยให้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน ทา่นจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8 
๕. มีความโปรง่ใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7 
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

8 

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
 

หมายเหตุ – ผลสํารวจจากการสอบถามประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่จํานวน 124 คน 
 
 



34 
ส่วนที่  4 

สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกสาํราญ 

 ปญัหา และอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลตําบลโคกสําราญจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจํากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจํา ทําให้ไม่สามารถนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผน สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 
 หมายเหตุ: ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจํากัดที่เทศบาลตําบลโคกสําราญประสบปัญหามาเป็นเวลาหลาย
ปี  เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจํา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่
ที่ต้องทํา  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉล่ียแล้วเพ่ิมขึ้นน้อยมาก 
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการน้ัน ว่าควรจะดําเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดําเนินโครงการคร้ังต่อไป 

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี 2563 นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้นําไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่
แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจําปีกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย และการนํา
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจํานวนโครงการ และงบประมาณ
มากกว่าที่ผ่านมา  เพ่ือให้การดําเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

  4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสําคัญ ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้
ดําเนินการเก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการติดตาม
ประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม 

 
 
 

****** 
 
 
 


