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คํานํา 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) เทศบาลตําบลบานโคก จึงขอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อใหผูบริหารไดดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป 
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สวนท่ี 1  บทนํา 
------- 

 

1. ความสําคัญของการตดิตามและประเมนิผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย    ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ัง
สองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยาง
เหมาะสม จะชวยให ผูบริหาร ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง สมาชิกสภา สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตาม
แผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของเทศบาลตําบลบานโคกจึงเปนการติดตามผล
ที่ใหความสําคัญ ดังน้ี 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคกหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่
ดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก ตรวจสอบดูวาแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา
ไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิด
ความชัดเจนที่จะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับหัวหนา
สํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลบานโคก สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการปรบัปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให
เกิดความสอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโคก 
  บทสรปุของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพื่อใหเกิดผลสมัฤทธ์ิเชิงคณุคาในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่
เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และ เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการ
และต้ังม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการ
ปรับปรงุใหดขีึ้นตั้งรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรอืผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลบานโคก ใหเกิด
ประโยชนเพ่ือดาํเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรบัปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตาม
เปาหมายประสงคที่ตั้งไวไดอยางดีย่ิง 
 

2. วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใดควรดําเนินการตอไปตาม
วัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นน้ันวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเร่ืองใด จึงไดกําหนด
เปนวัตถุประสงคไดดังน้ี 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก ซึ่งจะชวยตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงาน รวมทั้งปรบัปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
  3. เพื่อ เป นขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดํา เนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม
เหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลบานโคก 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตาํบลบานโคก 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของเทศบาลตําบลบานโคกที่จะตอง
ผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวน
เก่ียวของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโคกหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 



  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/
กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและ
ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป (4) 
แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดาํเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโคกท่ีสภาเทศบาลตาํบลบานโคก คดัเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคก คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคก คัดเลือก จํานวน 
2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก ตองดําเนินการใหการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังน้ี 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง 
วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลบานโคก 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคก เพื่อ
ดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก ไดกําหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการ
กําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคก ดังน้ี 
  2.1  การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน จะเริ่มดาํเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามีวัตถุประสงคหลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและ
ประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกําหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถากําหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการ
ติดตาม เปนตน จากน้ันศึกษาวาผูใชผล การนําผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผล
อยางไร มีขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสมัภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลที่ไดมากําหนดเปน
วัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  ขอ 2.1 มาวิเคราะห แลวเขียน
รายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการ
วิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางเคร่ืองมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและขั้นตอนที่ไดกําหนดไว ซึ่งสิ่ง
สําคัญที่ตองการในช้ันนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังน้ัน แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิง
ปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นตํ่าตามที่กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว   แตละโครงการตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะห
แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานโคก 
   



  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ีกําหนดไวตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น ท้ังน้ี การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตําบลบานโคก ในการ
รายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการตดิตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนที่ 2  และสวนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคกตอผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคก เพ่ือใหผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคกเสนอตอสภา
เทศบาลตําบลบานโคกและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก โดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ด ีหลังจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคก หรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจในสํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/ส่ัง
การ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาํโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคบับัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหาร
เทศบาลตําบลบานโคก 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคก มีอํานาจหนาที่ในการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคกเพ่ือใหผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคกเสนอตอสภา
เทศบาลตําบลบานโคกและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคก โดยอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(Monitoring and evaluation tools for local development plans) 
เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคกใชในการเก็บขอมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลอืกใชเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพื่อ
ใชในการติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) 
เปนตน  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจของเทศบาลตําบลบานโคก รวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบ
ตาง ๆ  ที่ไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสาํรวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังน้ี 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
    2) สรปุผลการติดตามและประเมินผลทุกป 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาลตําบลบานโคก
ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือใหผูบริหารเทศบาลตาํบลบานโคกเสนอสภาเทศบาลตาํบลบานโคกภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมี
ความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานโคก 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนนิการติดตามและประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ 
อุปกรณ เคร่ืองมือในการปฏิบัตงิานตามศักยภาพโดยนําเคร่ืองมือที่มีอยูจริงในเทศบาลตําบลบานโคก มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 
ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการท่ีตอเน่ืองจากปงบประมาณที่ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับ
ทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานโคก ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสทิธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่ง
สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข 
เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
เทศบาลตําบลบานโคก ทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอโคกโพธิ์ไชยและจังหวัดขอนแกนดวย เพราะวามีความสัมพันธ
และปฏิสมัพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานโคก กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและ
ประเมินผล ดังน้ี 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองคประกอบใหญ ๆ ที่
สําคญั 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เคร่ืองมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุง
ตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการจัดทําไวแลว หรืออาจ
เปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี บุคลากรของเทศบาลตําบลบานโคก เปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาต ิ
พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
   



  3.  กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและ
ประเมินผล ดังน้ี 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการน้ีจะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดน้ันเปนไปตามความ
เหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต(จะใชการทดสอบและ
การวัดอยางไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร)โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน (จะใชการทดสอบและการวัดอยางไร) เปนตน 
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเด่ียว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ 
ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบ
เปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการ
สัมภาษณ และการสมัภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก ใชการสังเกตเพื่อ
เฝาดูวากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานโคก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนินการสังเกต 
  (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ
ประชาชาชนในหมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน 
  (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลบานโคก 
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่น่ีหมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความ
จําเปน ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโคกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก จะมีการ
บันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร 
ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตําบลบานโคก 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนาํไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ รองลงมาคือนําไปใชสําหรับ
วางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดงัน้ี 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตามโครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการ
ปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
ทองถิ่นมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนิน
โครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ที่จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชงิสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรบัจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง  ๆ
            5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่
ความรบัผิดชอบ และกระตือรอืรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เน้ือหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหาร ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของเทศบาลตําบลบานโคก  สามารถวินิจฉัย ส่ัง
การไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอํานาจหนาที่ นอกจากน้ียังสามารถ
กําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรบัการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลบานโคกแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ มีความสอดคลองกัน ประสาน
การทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายของเทศบาลตําบลบานโคกเกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรอืภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ และประชาชน
พึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานโคก 



สวนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบานโคกที่
กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโคก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
และแผนชุมชน  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก มีรายละเอียด ดังน้ี 
       1) ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
        ยุทธศาสตรที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 
        ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
             ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
       ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสรมิสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต 
       ยุทธศาสตรที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัดภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
       ยุทธศาสตรที่ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครฐั   
       2) พันธกิจ ประกอบดวย 
        พันธกิจที่ 1 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง 
        พันธกิจที่ 2 พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู และเปนตนแบบของการพัฒนา  
        พันธกิจที่ 3 พัฒนาดานเศรษฐกิจ คมนาคมขนสง บริการสาธารณะ ระบบปองกันบรรเทาสาธารณภัย ใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
        พันธกิจที่ 4 พัฒนาคนใหมีคณุภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
       พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุลและ
ประสิทธิภาพอยางย่ังยืนเพื่อมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
      3) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม   
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การจัดทําผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5 สงเสรมิการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6 สงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 7 สงเสรมิศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี 8 สงเสรมิสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 9 สงเสรมิการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 10 อนุรักษ ฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรดิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 11 พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจายน้ําและจัดการคุณภาพนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 12 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 13 ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 14 บรหิารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 15 ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตจุราจร 
แนวทางการพัฒนาท่ี 16 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 17 เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการกระจายนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 18 ปรบัปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 19 สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 20 บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครฐัและการเบิกจายงบประมาณ 
 



  

    1.2 แผนพัฒนาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
          ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1.การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการ
การเงินและการคมนาคม 

66 24,673,000 33 7,989,000 

2. การจัดทําผังเมือง - - - - 
3. พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน 6 355,000 - - 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 2 170,000 1 170,000 

2.การพัฒนาคุณภาพ
คน สังคมและ
การศึกษา 

1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 14 1,662,000 11 1,363,140 
2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 6 310,000 2 120,000 
3.สงเสริมศลิปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 11 1,274,000 10 1,170,000 
4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 15 1,310,000 7 240,000 
5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและ
การแพทย 

25 1,191,900 8 251,600 

3.การบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
เพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน 

1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชน
ทรัพยากรดิน 

4 205,000 1 25,000 

2.พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบ
การกระจายน้ําและจัดการคุณภาพนํ้าอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2 50,000 1 30,000 

3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 8 370,000 2 200,000 
4.การเสริมสราง
ความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพยสินและ
ความม่ันคง 

1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 8 2,712,600 2 230,000 
2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

7 255,000 2 210,000 

3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 12 1,099,000 3 300,000 
4.รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยใน
ชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 

13 2,335,000 6 280,000 

5.การเพิ่มศักยภาพ
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากจังหวัด กลุม
จังหวัดภูมิภาคลุมนํ้า
โขง 

1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการกระจายน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

- - - - 

๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 1 3,000,000 - - 
๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค 1 1,000,000 - - 

6.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจาย
งบประมาณ 

3 455,000 1 310,000 

2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 6 535,000 1 250,000 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 70,000 1 60,000 
4.พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

19 9,652,000 9 3,860,000 

รวม 231 52,502,500 102 17,058,740 

   
 
 
 
 



     1.3  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรบั และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่ไมไดดําเนินการจรงิ 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
1.การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการการเงนิและการ
คมนาคม 

- - 

2. การจัดทําผังเมือง - - 
3. พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน - - 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 1 170,000 

2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคม
และการศึกษา 

1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 8 241,740 
2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 1 10,000 
3.สงเสริมศลิปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 6 555,000 
4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 6 200,000 
5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 4 180,000 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนา
อยางย่ังยืน 

1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรดนิ 1 25,000 
2.พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจาย
นํ้าและจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

1 30,000 

3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 100,000 
4.การเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคง 

1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 1 30,000 
2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

2 70,000 

3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 1 40,000 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

5 80,000 

5.การเพ่ิมศักยภาพเพื่อเช่ือมโยง
โอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัด
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร - - 
๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ - - 
๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค - - 

6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ   
2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู - - 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 
4.พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 2 50,000 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    1.3.2  ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       เปนโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่ไดดําเนินการจริง 
 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
1.การยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการการเงนิและการ
คมนาคม 

33 7,989,000 

2. การจัดทําผังเมือง - - 
3. พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน - - 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ   

2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคม
และการศึกษา 

1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 2 1,121,400 
2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 1 110,000 
3.สงเสริมศลิปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 4 620,000 
4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 1 40,000 
5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 4 71,600 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนา
อยางย่ังยืน 

1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรดนิ - - 
2.พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจาย
นํ้าและจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

- - 

3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 100,000 
4.การเสริมสรางความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคง 

1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 1 200,000 
2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3 140,000 

3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 2 260,000 
4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1 200,000 

5.การเพ่ิมศักยภาพเพื่อเช่ือมโยง
โอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัด
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร - - 
๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ - - 
๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสูมาตรฐานภูมิภาค - - 

6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ 1 310,000 
2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 1 250,000 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 60,000 
4.พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 7 3,810,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการ ที่ไดดําเนินการและไดดําเนินการจริง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

ยุทธศาสตร โครงการตาม
แผนพัฒนา 

ทีไ่มได
ดําเนินการ 

ที่ได
ดําเนินการ 

ไดดําเนินการ
จรงิ 

1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 74 33 33 33 
2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 71 34 37 12 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอยางย่ังยืน 14 10 4 1 
4.การเสริมสรางความปลอดภัยในชวีิต ทรัพยสินและความม่ันคง 48 30 18 7 
5.การเพ่ิมศักยภาพเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัดภูมิภาคลุม
นํ้าโขง 

2 2 0 0 

6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 30 18 12 7 
รวม 231 127 104 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรปุการดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ 
 
ยุทธศาสตรที่ 1.การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนน
สุขาภิบาล 7 (ดานทิศเหนือ)  
      หมูที่ 11 บานนาวิลัย 

89,000 75,000 14,000  0 

2 - โครงการกอสรางรางระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 15 (ดานทิศตะวันตก)  
   หมูที่ 2  บานโสกนาดี 

1,510,000 1,349,000 161,000  0 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนแยก
ทางหลวงชนบท ขก 3037 -  
     บานเลขที่ 318 หมูที่ 8 บานโคก
สงา 

59,000 59,000*   0 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนแยก
สุขาภิบาล 14 (ตอความยาวเดิม)  
    หมูท่ี 11 บานนาวิลัย 

124,000 109,000   15,000 

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนแยก
ทางหลวง อบจ.4104  ซอย 1  
  หมูที่ 2  บานโสกนาดี 

83,000 83,000   0 

6 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนลํา
หวยบาตอนบน ซอย 1 หมูที่ 3 บาน
โคก 

211,000 

 

186,000 25,000  0 

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนนลํา
หวยบาตอนบน(ตอความยาวเดิม)  
    หมูท่ี 3 บานโคก 

258,000 161,000*   97,000 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน
สุขาภิบาล 11 ซอย 1 หมูที่ 2  
  บานโสกนาดี 

123,000 96,000 27,000  0 

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย
เทศบาล 18 (ดานทิศใต)  
  หมูที่ 8 บานโคกสงา 

257,000 219,000 38,000  0 

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย
หนาบานเลขที่ 63 (ดานทิศ
ตะวันออก) 
      หมูที่ 11 บานนาวิลัย 

30,000 25,000 5,000  0 

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนน
ชุมชน ซอย 1 หมูที่ 7 บานโคก 

65,000 61,000 4,000  0 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนน
แยกทางหลวงชนบท  
  ขก 3037 - บานนายาว  (ดานทิศ
ใต)  หมูที่ 7 บานโคก 

398,000 336,000 62,000  0 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ถนน 74,000 74,000   0 



ศรีพุทธา(ตอความยาวเดิม)  
  หมูที่ 7 บานโคก 

14 โครงการปรับปรุงถนนพรอมราง
ระบายนํ้า ถนนราษฎรพัฒนา ซอย 1  
หมูที่ 2 บานโสกนาดี 

160,000 140,000 20,000  0 

15 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบาน
โคก หมูที่ 1 บานโคก 

1,230,000 1,230,000*   0 

16 โครงการปรับปรุงผิวจาราจรพารา
แอสฟลตคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 6 
และ   สุขาภิบาล 7  หมูท่ี 2 บานโสก
นาดี และ หมูที่ 11 บานนาวิลยั 

200,000 200,000*   0 

17 โครงการลอกรางระบายน้ํา ถนนทาง
หลวงชนบท ขก 3037 (ดานทิศ
ตะวันตก) 
     หมูที่ 2 บานโสกนาดี 

34,000 33,000   1,000 

18 โครงการลอกรางระบายน้ํา ถนน
สุขาภิบาล 5  หมูที่ 2 บานโสกนาดี 

45,000 44,000   1,000 

19 โครงการลอกรางระบายน้ําถนน
สุขาภิบาล 2 หมูที่ 11 บานนาวิลัย 

24,000 24,000   0 

20 ขยายเขตจําหนายนํ้า ถนนสายหนอง
หญามา - ลําหวยทราย หมูที่ 7 บาน
โคก 

550,000 318,852   231,148 

21 โครงการกอสรางประตูทางเขา-ออก 
ปายช่ือและพื้นคอนกรีตศูนยเด็กเลก็
เทศบาล 
หมูที่ 8 บานโคกสงา 

205,000 205,000*   0 

 
 
 

แนวทางการพัฒนา 4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปนเอกลักษณ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการสงเสริมการฝกอบรมของกลุม
อบรมอาชีพ 

170,000 0 162,850  7,150 

 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 1.สงเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการ“แปรงฟนถูกวิธี สุขภาพดี
ถวนหนา” 

10,000  10,000  0 

2 โครงการปฐมนิเทศกผูปกครองศูนย 10,000  10,000  0 



พัฒนาเด็กเล็ก 
3 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม

ใหกับเด็กนักเรียน 
100,000    100,000 

4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

20,000  20,000  0 

5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

61,740    61,740 

6 โครงการประเมินคณุภาพสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

10,000  10,000  0 

7 โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กพอเพียง 20,000  20,000  0 
8 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

พัฒนาครู ผูดูแลเด็ก 
10,000  10,000  0 

9 โครงการสงเสริมกิจกรรมการศึกษา
เด็ก 

 50,000  50,000 0 

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก อนุบาล ป.1 - ป.6 

1,121,400 988,820   132,580 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการจัดงานกีฬาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานโคก 

10,000  10,000  0 

3 โครงการแขงขันกีฬา นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน 

110,000 104,000   6,000 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการจัดงานวันทองถ่ินไทย 5,000    5,000 
2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และ สมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถฯ 

150,000 14,955 100,000  35,045 

3 โครงการบุญประเพณลีอยกระทง 130,000 130,000   0 
4 โครงการบุญประเพณสีงกรานต 200,000  200,000  0 
5 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000  200,000  0 
6 โครงการหลอเทียนพรรษาและแห

เทยีนพรรษา 
50,000    50,000 

7 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสรง
น้ําพระเจาใหญมงคลไชยวาน 
ประจําป พ.ศ.2563 

50,000    50,000 

8 อุดหนุนโครงการสงเสริมการจัดงาน
ประเพณีงานเทศกาลไหม และ
ประเพณีผูกเส่ียว จังหวัดขอนแกน 
ประจําป พ.ศ.2562 

35,000 35,000    



9 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 50,000    50,000 
10 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาํคัญ

ของชาติ 
300,000     

 
 
 
 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.สงเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเขมแข็ง 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาผล
ผลิตภัณฑกลุมสตรี 

30,000    30,000 

2 โครงการแกไขปญหาในดาน
อาชญากรรม โรคเอดส การละเมิด
สิทธิเด็กและสตร ีการพนัน การ
ขยายตัวธุรกิจทางเพศ ยาเสพติด 
ปญหาวัยรุนเยาวชน และการสราง
ความเขมแข็งในชุมชน 

30,000  30,000  0 

3 โครงการคายครอบครัวอบอุน สุขภาพ
แข็งแรง 

40,000    40,000 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 

30,000    30,000 

5 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ สําหรับ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 

40,000 40,000   0 

6 โครงการสงเคราะหครอบครวั
ผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการ 
ผูสูงอายุ เพ่ือคืนความสุขใหประชาชน 

30,000    30,000 

7 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี 40,000  32,000  8,000 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 5.สงเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการดาํเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี(วัคซีน) 

18,000 18,000   0 

2 โครงการดาํเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี(สํารวจ) 

3,600 1,941   1,659 

3 โครงการกําจัดวัชพืชบริเวณลําหวย
กอย หมูที่ ๒ บานโสกนาดี 

30,000 21,172   8,828 



4 โครงการควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

30,000    30,000 

5 โครงการฝกอบรมหลักสูตรผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First 
Responder:FR) เทศบาลตําบลบาน
โคก 

100,000  100,000  0 

6 โครงการฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนหางไกลเอดส 

20,000 14,532   5,468 

7 โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารใหแก
ผูประกอบการ 

20,000    20,000 

8 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชน
ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

30,000    30,000 

 
 
 
ยุทธศาสตรที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
แนวทางการพัฒนาที่  1. อนุรักษ ฟนฟูความอุดมสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรดิน 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 อุดหนุนโครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25,000    25,000 

 
 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 2.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้า ระบบการกระจายนํ้าและจัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการรณรงคสรางจิตสาํนึกในการ
อนุรักษนํ้าในชุมชน 

30,000    30,000 

 
 
แนวทางการพัฒนาที่ 3.พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการจัดเขาคายเยาวชนรักษ
สิ่งแวดลอม 

100,000 127,975  30,000 2,025 

2 โครงการณรงคและสงเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอย 

100,000    100,000 

 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตรที่ 4.การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคง 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการสงเคราะหผูประสบภัย 30,000  30,000  0 
2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 133,790  200,000 66,210 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 อุดหนุนโครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
(ศป.ปส.อ.โคกโพธ์ิไชย)  

60,000 60,000   0 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดโดยเฉพาะดําเนินการปองกัน
กลุมเส่ียง 

40,000  40,000  0 

3 อุดหนุนที่ทําการปกครอง จังหวัด
ขอนแกน 

30,000 30,000   0 

4 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย 50,000 50,000   0 
5 โครงการปฏิบัติการพลงังานแผนเพื่อ

เอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
30,000    30,000 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ปองกันและบรรเทาความเสยีหายจากอุบัติเหตุจราจร  
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในชวงเทศกาล 

60,000 39,698.01   20,301.99 

2 โครงการสรางวินัยจราจรเพ่ือลด
อุบัติเหตุ 

40,000    40,000 

3 โครงการติดต้ังไฟจราจรแบบกระพริบ 
 

 199,000  200,000 1,000 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการจัดตั้งศูนยปรองดอง
สมานฉันท 

15,000  15,000  0 

2 โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการพิทักษ 
รักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา และ

15,000  15,000  0 



พระมหากษัตริย 
3 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน อป

พร. 
20,000    20,000 

4 โครงการฝกซอมแผนดับเพลงิในสถาน
ประกอบการ 

15,000    15,000 

5 โครงการฝกซอมแผนดับเพลงิใน
สถานศึกษา   

15,000    15,000 

6 ติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระราชินี
นาถฯ 

 196,000  200,000 4,000 

 
 
 
 
ยุทธศาสตรที ่6.การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและการเบิกจายงบประมาณ 
 
ที ่ โครงการ งบตามเทศ

บัญญัติ 
การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษี  
ทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียน
ราษฎร 

50,000 12,710 
280,000* 

 260,000 17,290 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล 

250,000 250,000   0 

 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 คาครภุัณฑคอมพิวเตอร ต้ังโตะ      60,000 60,000   0 
 
แนวทางการพัฒนาท่ี 4. พัฒนาการบริการและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ งบตามเทศ
บัญญัติ 

การเบิกจาย โอนลด โอนเพิ่ม ยอดเงินคงเหลือ 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม 20,000 900   19,100 
2 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  500,000  500,000 0 
3 กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ทางเขาหมูที่ 

2 บานโสกนาดี 
 495,000  500,000 5,000 

4 โครงการประชาธิปไตย 20,000    20,000 



5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 30,000    30,000 
6 จัดซื้อเคร่ืองเสียงติดตั้งในหองประชุม

สภาเทศบาลตําบลบานโคก 
 130,000*  130,000 0 

7 เคร่ืองเสียงพรอมอุปกรณตอพวงครบ
ชุด 

100,000 98,000   2,000 

8 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอม
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 

 57,800  60,000 2,200 



2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

จังหวัดขอนแกน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลบานโคก 

โครงการเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ตามแผน ดําเนินการ 

ดานความม่ันคง -การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 

 -การเสริมสรางความม่ันคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน
ภายใต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-การพัฒนาเมืองและชุมชน 

-การเสริมสรางความปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพยสินและความมั่นคง 

48 18 

ดานการสรางความ 
สามารถในการแขงขัน 

-การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
-การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส 
-การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
-การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
-ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 

-การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิต การแปรรูป การคา พืช
เศรษฐกิจ ใหมีความเขมแข็ง 
-การสงเสริมการคา การ
บริการ การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรม ใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
-การเพ่ิมศักยภาพการ
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
-การกาวสูประชาคมอาเซียน 

-การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แขงขันและเช่ือมโยง โอกาสจาก
ประเทศอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขง 
-การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ดานการเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart 
City)และเมืองแหงการ
ประชุมสัมมนา 

-การพัฒนาเมืองและชุมชน 
-การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
-การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
-การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน
ภายใต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และโครงสรางพ้ืนฐานใหเกิดความ
ม่ันคง 
-ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากจังหวัด กลุม
จังหวัดภูมิภาคลุมน้ําโขง 

76 34 

ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

-การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

 -การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม -การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 
-การเสริมสรางสุขภาวะ 

-การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและ
การศึกษา 

71 37 

ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

-การสรางความเปนธรรมและลด
ความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

 -การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม --การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 
 

-การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและ
การศึกษา 

71 37 

ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอ สิ่งแวดลอม 

-การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

-การสงเสริมการคา การ
บริการ การลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรม ใหเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 

14 4 

ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

-การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 -การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ดานการเปนเมืองอัจฉริยะ(Smart 
City)และเมืองแหงการ
ประชุมสัมมนา 

-การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

-การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 30 12 

 รวม 231 104 



    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการตามยุทธศาสตรในภาพรวมที่ไดกําหนดไว จํานวน 104 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 231 โครงการ 
     2) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 231 โครงการ ดําเนินการ 104 โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 45 ของจํานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   
     3) จํานวนโครงการตามยุทธศาสตรท่ีไมสามารถดําเนินการได 127 โครงการ   
       -การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานใหเกิดความม่ันคง 34 โครงการ   
       -การพัฒนาคณุภาพคน สงัคมและการศึกษา 37 โครงการ   
    -การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน  10  โครงการ   
    -การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและความม่ันคง  30 โครงการ   
    -ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากจังหวดั กลุมจังหวัดภูมิภาคลุมนํ้าโขง  2  โครงการ   
    -การพัฒนาการบริหารภาครฐั  18 โครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 .การยก ระ ดับ การ พั ฒ น า
เศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การ
ลงทุน บริการการเงินและการคมนาคม 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-กองชาง  33 7,989,000 

2. การจัดทําผังเมือง -เคหะและชุมชน -กองชาง  - - 
3. พัฒนาดานการเกษตรแบบย่ังยืน -การเกษตร -สํานักปลัด -กองชาง - - 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจในชุมชนใหเปน
เอกลักษณ 

-สรางความเขมแข็งของชุมชน 
-การพาณิชย 

-สํานักปลัด  1 170,000 

รวม 34 8,159,000 
 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2.การพัฒนาคุณภาพคน สังคม
และการศึกษา 

1.สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

-การศึกษา -สํานักปลัด  10 1,363,140 

2.สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ -การศึกษา -สํานักปลัด  2 120,000 
3.ส งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและวิ ถี ชี วิต
ทองถ่ิน 

-การศึกษา -สํานักปลัด  10 1,170,000 

4 .ส ง เส ริ ม ส วั ส ดิ ก ารท างสั ง ค ม แล ะ
ครอบครัวเขมแข็ง 

-สังคมสงเคราะห  
-สรางความเขมแข็งของชุมชน                           

-สํานักปลัด  7 240,000 

5 .ส ง เส ริ ม ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
สาธารณสุขและการแพทย 

-สาธารณสุข -กองสาธารณสุข  8 251,600 

รวม 29 8,073,100 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

3 . ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนา
อยางยั่งยืน 

1.อนุรักษฟนฟูความอุดมสมบูรณและการ
ใชประโยชนทรัพยากรดิน 

-บริหารงานทั่วไป 
-การเกษตร 

-สํานักปลัด -กองสาธารณสุข - - 

 2 .พั ฒ น าแ ห ล งน้ํ า เ พ่ื อ เพ่ิ ม ป ริ ม าณ
ทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ําและ
จัดการคุณภาพนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 

-การเกษตร -สํานักปลัด 
-กองชาง 

 1 400,000 

 3.พัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

-บริหารงานทั่วไป 
-การเกษตร 

-สํานักปลัด -กองสาธารณสุข 2 75,000 

รวม 3 475,000 
 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการ 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

4.การเสริมสรางความปลอดภัย
ในชี วิ ต  ทรัพ ย สินและความ
ม่ันคง 

1.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจากสา
ธารณภัย 

-บริหารงานทั่วไป 
-การรักษาความสงบภายใน 

-สํานักปลัด  - - 

 2.บริหารจัดการดานการปองกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญ ากรรมอย า งมี
ประสิทธิภาพ 

-การรักษาความสงบภายใน 
-สรางความเขมแข็งของชุมชน 

-สํานักปลัด  2 90,000 

 3.ปองกันและบรรเทาความเสียหายจาก
อุบัติเหตุจราจร 

-การรักษาความสงบภายใน 
-สรางความเขมแข็งของชุมชน 

-สํานักปลัด -กองชาง 3 90,000 

 4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

-การรักษาความสงบภายใน 
 

-สํานักปลัด  6 745,000 

รวม 11 925,000 
 
 
 



ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

5.การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากจังหวัด กลุมจังหวัด
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1.เพ่ิมปริมาณทรัพยากรนํ้าและการ
กระจายน้ําเพ่ือการเกษตร 

-การเกษตร -สํานักปลัด -กองชาง - - 

 ๒. ปรับปรุงและจัดการสิ่งแวดลอมแบบ
บูรณาการ 

-การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 

-สํานักปลัด 
-กองสาธารณสุข 

-กองชาง - - 

 ๓. สงเสริมผลผลิตทางการเกษตรสู
มาตรฐานภูมิภาค 

-บริหารงานทั่วไป 
-การเกษตร 

-สํานักปลัด 
 

 - - 

รวม 0 0 
 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1.บริหารจัดการจัดเก็บรายไดภาครัฐและ
การเบิกจายงบประมาณ 

-บริหารงานทั่วไป -กองคลัง  1 5,000 

 2.พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค
ความรู 

-บริหารงานทั่วไป -สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองสาธารณสุข 
-กองชาง 

1 400,000 

 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -บริหารงานทั่วไป -สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองสาธารณสุข 
-กองชาง 

1 60,000 

 4.พัฒนาการบริการและสงเสรมิการมีสวน
รวมของประชาชน 

-บริหารงานทั่วไป 
 

-สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองสาธารณสุข 
-กองชาง 

4 535,000 

รวม 7 1,002,000 
 
 
 



สวนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

 

1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานโคก เปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเตม็ 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

20   

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20   

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      60   

 3.1 ยทุธศาสตรของเทศบาลตําบลบานโคก       10   

 3.2 ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10   

 3.3 ยทุธศาสตรจังหวัด  10   

 3.4 วิสัยทัศน       5   

 3.5 กลยุทธ        5   

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5   

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5   

 3.8 แผนงาน       5   

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5   

รวมคะแนน  100   

 
 
 
 



 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

  ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานโคก เปนดังนี ้

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10   

2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10   

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10   

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10   

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60   

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5   

 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5   

 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการต้ัง

งบประมาณไดถูกตอง  

5   

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5   

 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

5   

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5   

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5   

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  

5   

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)   

5   



 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5   

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

5   

 5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค  5   

รวมคะแนน  100   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  4  ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 

      ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑) งบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่มีจํากัดแตเนื่องจากมีภารกิจ

มาก  

๒) โครงการตามแผนพัฒนาที่ไมไดนํามาดําเนินการมีมากเกินไป 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคกควรมีการปรับปรุงใหสอดคลองยุทธศาสตร

ชาติ ยุทธศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

๔) การประชาสัมพันธของเทศบาลยังไมท่ัวถึง 

แนวทางแกไข 

๑) ควรมีการเสนอโครงการตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกราชการและประชาชน ไปยังสวน

ราชการ หนวยงาน องคกรตางๆเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดวย 

๒) ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ควรเสนอโครงการที่มีความจําเปนเรงดวน โครงการที่จะ

นํามาดําเนินการจริง  และเอกสารสิทธิถูกตอง กอนบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๓) ปรบัปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานโคก 

๔) ควรมีการจัดทําวารสารเผยแพรการปฏิบัติงานของ เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยาง

ทั่วถึง 

 


