
 

 
            

          
            

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป 2564 

 
……………………………………………………………………. 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2560   ขอ 13   “การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน        พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 
  เทศบาลตำบลยางหลอ  ไดดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลยางหลอ  ประจำป 2564  ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ เสร็จเรียบรอยแลว จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ วันท่ี    30   พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
     
 
 
 

                 (นายเหมราช     หาญเชิงชัย) 
                          นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  

 
 เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลยางหลอ  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                   แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ 
  พฤศจิกายน  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

    สวนที่ 1 
 

การบทนำ 

 
  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนบทบาทและอำนาจหนาท่ีท่ีสำคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ  ตามอำนาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และให
คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซ้ือจัดจาง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ  
ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด”   แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีอำนาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี   ทรัพยากรจำกัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการ
หนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวาดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวหรือไม  ทำใหทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได
อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง      
 
ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

๑)  ทำรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด  เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดสำคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทำใหเสร็จ  ซ่ึงจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 



 

๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทำใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทำงานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทำใหทราบวาแผนงานท่ีนำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสำเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุน
การนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑  แตงตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
 

ข้ันตอนท่ี ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   



 

 

ข้ันตอนท่ี ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดำเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

 

  ข้ันตอนท่ี ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)   

  

ข้ันตอนท่ี ๕   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)    พ.ศ.
๒๕๕9 ขอ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ  ไดกำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน (การพัฒนาดานการ

คมนาคม  โครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและความเขมแข็งชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน  การรณรงคและปองกันยาเสพติด  

การกีฬาและการออกกำลังกาย  การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การ

สงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส  การสรางชุมชนเขมแข็ง) 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน (สนับสนุน 

สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพ ความตองการของตลาดและชุมชน   สงเสริม

พัฒนาการทองเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร ตามวิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสรมิการลงทุน การ

พาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง และระบบบริหารจัดการท่ีดี  (สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมี

สวนรวม  การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  การตอบสนองความตองการของประชาชน การ

จัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟนฟูและอนุรักษปา และ 

ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำ  การควบคุมดูแลการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน การ

บริหารจัดการขยะ   การกำจัดและบำบัดมลพิษ) 

(๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗)  ผลลัพธและผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม  
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกำหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้

(๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย 
(stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   

 
 



 

  (2)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวัน 
    (3)  เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกำหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(4)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  
โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือ
ตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม  
 

วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ

ดำเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 



 

 

    สวนที่ ๒ 
 

การพฒันาวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

   กาพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ 
วิสัยทัศน  ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 “บริหารแบบธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนา
อยู เคียงคูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สรางคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานภายในทองถ่ิน 

2.  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ      ภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 

3.  สงเสริมสวสัดิการและนันทนาการใหกับประชาชนภายในทองถ่ินและการใชชีวิตแบบพอเพียง  

4.  เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลังใหสอดคลองกับอำนาจ
หนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

5.   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

6.   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

1. ดำเนินการใหมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานไดมาตรฐานและเพียงพอตอ    
ความตองการของประชาชน 

 2.   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

3.   ดำเนินการใหประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอรวมถึงการใช    ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.   สงเสริมใหประชาชนมีรายไดและการสรางงานเพ่ิมข้ึน 

5.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดีอยางตอเนื่องและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 6.   จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.  ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน     
แนวทาง 
 1. กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา  

2.  พัฒนาระบบจราจร 



 

2. ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน  ดานคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   
แนวทาง 
 1. ปองกัน รักษา และสงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน  
 2. สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 

3. สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
แนวทาง 
 1. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

2.  สงเสริมชุมชนในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ดานการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการท่ีดี    
แนวทาง 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
 3. การปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 
 4. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และ สถานท่ีปฏิบัติงาน 

5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ     
แนวทาง 
 1.  แนวทางการสรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.  แนวทางการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.  แนวทางการบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    สวนที่ 3 
 

 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ 

 
    การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดำเนินการ   

(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ    จึงไดดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้ึน   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2560 ขอ 28  กำหนดใหนายกเทศมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

1. สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก    จำนวนสามคน 
2. ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาชนทองถ่ินคัดเลือก    จำนวนสองคน 
3. ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   จำนวนสองคน 
4. หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกเอง     จำนวนสองคน 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จำนวนสองคน 

(โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป  และมีอำนาจหนาท่ี ดังนี้) 
1. กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 



 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอไดรับ  การแตงตั้งจาก 

นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ  ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 
 

1. นายวัชรพงษ เประกันยา  ตำแหนง รองประธานสภาฯ  ประธานกรรมการ 
2. นายปญญา  เมืองดู  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 
3. นายประยงค สุขใจ  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล      กรรมการ 
4. นายบุญนำ  สุขใจ  ตำแหนง ประชาคม       กรรมการ 
5. นางอัมพรรณ สุดาจันทร ตำแหนง ประชาคม       กรรมการ 
6. นายณรงค    บุญยเกตุ ตำแหนง ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
7. นายถาวร  มุงพิมพกลาง ตำแหนง ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
8. นางชินีนุช    ไชยพิมพ ตำแหนง ผูอำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
9. นางสาวศิริธร มอญขาม ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด      เลขานุการ 

 โดยมี นายวรุตต  จันทรศิริ เปนผูชวยเลขานุการซ่ึงคณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาการกำหนดโครงการและ
งบประมาณไวในยทุธศาสตรของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอประจำป 2564   

 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  
 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

2. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำกับการจัดทำแผนพัฒนา 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ดำเนินงาน 

ไมมี 
การ

ดำเนินงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร       การพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

10.มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง   
11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน   
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทำบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  ประจำป  2564 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภ ู

 

ตารางท่ี 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ยุทธศาสตร โครงการตามแผนพัฒนาท้ังหมด 
โครงการ งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

40 19,535,290 

2. ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดาน
คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

35 7,369,000 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

4 380,000 

4. ดานการพัฒนาดานการเมืองและระบบการบริหารจัดการ
ท่ีด ี

37 2,830,600 

5. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 270,000 
รวม 120 30,384,890 

 
 
 



 

ตารางท่ี 2  จำนวนโครงการตามแผนและงบประมาณท่ีดำเนินการ  
  

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จำนวน
โครงการ    

 ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของ      

โครงการ
ท้ังหมด 

จำนวน 

 งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด 

หนวย 

ดำเนินการ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
     
 

 
29 

 

 
33 

 
20,309,500 

 
79.31 

 
 

กองชาง 

รวม 29 33 20,309,500 79.31  

2. ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความ
เขมแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต ระบบ
การศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     

 
13 

 
 

 
14.7 

 
684,000 

 
2.67 

 
 

   สำนักปลัด 

รวม 13 14.7 684,000 2.67  
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกจิชมุชน 

 

 
4 

 

 
4.5 

 
420,000 

 
1.64 

 
 
 

 
รวม 4 4.5 420,000 1.64  

4. การพัฒนาดานการเมืองและระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

     
 

 
35 

 
39.7 

 
2,000,100 

 
7.81 

    สำนักปลัด 

กองคลัง  
กองชาง 

รวม 35 39.7 2,000,100 7.81  

5. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
7 

 

 
7.9 

 
2,191,000 

 
8.55 

 

สำนักปลดั 

รวม 7 7.9 2,191,000 8.55  

รวม(1+2+3+4+5) 88 100 25,604,600 100  
 

 
 



 

ตารางท่ี 3  สรุปผลความสำเร็จการดำเนนิงานตามแผนพัฒนา  ประจำป พ.ศ.2564   
 

 
ยุทธศาสตร 

โครงการท้ังหมด 
(ป 64) 

โครงการท่ี 
ตั้งงบประมาณ/จายขาด

เงินสะสม 

โครงการ 
ท่ีสำเร็จ 

 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

29 32.95 3 5.17 3 30.8 

2. ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความ
เขมแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต ระบบ
การศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

13 17.77 13 22.41 13 25 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกจิชมุชน 

4 4.54 4 6.89 4 0 

4. การพัฒนาดานการเมืองและระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

35 39.77 35 60.34 35 44.2 

5. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

7 7.95 3 5.17 3 0 

รวม 88 100 58 100 58 100 
 

 

จากตารางขางตนคิดเปนรอยละไดดังนี้ = โครงการที่ดำเนินการทั้งหมด x 100 
                                 โครงการในแผนพัฒนาทั้งหมด 

             =      58 x 100 
              88 

            = 65.90 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคิดเปนรอยละ 65.90 จากโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาทั้งหมด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบการรับจายงบประมาณของเทศบาลตำบลยางหลอ   
 

รายรับ-รายจาย   
 

รายการ 
รับจริง 

ปงบประมาณ 2562 
รับจริง 

ปงบประมาณ 2563 
ประมาณการ
ปงบประมาณ 

2565 
 

ภาษีอากร 362,054.45 77,794.38 334,000 
คาธรรมเนียม คาปรับและคาใบอนุญาต 212,283.70 350,330.00 332,000 
รายไดจากทรัพยสิน 280,887.77 228,469.43 310,000 
รายไดเบ็ดเตล็ด 294,330 152,150 201,000 
รายไดจากทุน - - 10,000 
ภาษีจัดสรร 23,124,552.34 21,178,053.10 24,470,000 
เงินอุดหนุน 35,573,255.27 37,222,980.01 35,343,000 
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุ
วัตถุประสงค 

100,000 - - 

รวมรายรับท้ังส้ิน 57,738,744.94 59,209,776.92 61,000,000 
 

รายการ 
รายจายจริง 

ปงบประมาณ 2562 
รายจายจริง 

ปงบประมาณ 2563 
ประมาณการ
ปงบประมาณ 

2565 
งบกลาง 15,437,444.33 15,739,792.07 19,350,610.00 
งบบุคลากร 20,417,247.05 21,350,999.00 26,580,070.00 
งบดำเนินงาน 15,236,242.37 14,594,565.88 11,925,620.00 
งบลงทุน 2,009,124.00 3,018,080.00 180,500.00 
งบเงินอุดหนุน 565,000.00 893,791.93 2,963,200.00 
รวมรายจายท้ังส้ิน 53,665,057.75 55,597,228.88 61,000,000 
 
ท่ีมา : งบรายรับ-รายจาย ประจำป พ.ศ.2564 กองคลัง 
 



 

ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ปญหาความตองการของประชาชนมีมากแตงบประมาณมีนอย  เทศบาลตำบลยางหลอจึงไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ 
 2. ดวยขอจำกัดของงบประมาณและภาระคาใชจายประจำ ทำใหไมสามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สูการปฏิบัติไดอยางเต็มท่ี  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนนอย 
 
 หมายเหตุ : ปญหาอุปสรรคเปนขอจำกัดท่ีเทศบาลตำบลยางหลอประสบปญหามาเปนเวลาหลายป  
เชนเดียวกับทองถ่ินอีกหลายๆ แหง   คือภาระคาใชจาย ท้ังคาใชจายประจำ คาใชจายท่ีเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีตอง
ทำ  ประกอบกับภาระท่ีตองชำระหนี้เงินกู  ในขณะท่ีรายไดท่ีไดรับโดยเฉลี่ยแลวเพ่ิมข้ึนนอยมาก  
 
มีขอเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อยางนอยเพ่ือใหไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น  วาควรจะดำเนินการตอไป
หรือไม  หรือตองปรับปรุงอะไรบางในการดำเนินโครงการครั้งตอไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป 2564  นอกจากเสนอสภา 
เทศบาลรับทราบละประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันแลว  จะตองมีการแจกใหกอง/งานตางๆ รับทราบผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพ่ือจะไดนำไปปรับปรุง พัฒนาใหดีข้ึนหรือรักษามาตรฐานท่ีดีอยูแลวใหดีตอไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปกับการต้ังงบประมาณรายจาย และการนำแผนงาน/
โครงการไปสูการปฏิบัติ  ควรจะมีความใกลเคียงกันท้ังในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกวาท่ีผาน
มา  เพ่ือใหการดำเนินพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเปนเรื่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แตจากการไดดำเนินการ 
เก่ียวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นวาการดำเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีนอย ไมเปน
รูปธรรม 



 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
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