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ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางหล่อ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 

ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ     
ทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลต าบลยางหล่อ  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง เมษายน        
พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวัง
เป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

                   แผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ 
  เมษายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    ส่วนที่ 1 

 
การบทน ำ 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      
 
ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 



 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย    

 

ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 



 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกบัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวัน  

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



 

กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ   โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 (๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ควำมพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการ

คมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง) 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สุขภาวะของประชาชน  การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด  
การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การ
ส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน (สนับสนุน 
ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  การส่งเสริมการลงทุน การ
พาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และระบบบริหารจัดการที่ดี  (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมี
ส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การ
จัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และ 
ระบบนิเวศ   การบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า  การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ   การก าจัดและบ าบัดมลพิษ) 
 

(๕)  ประสิทธิภำพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ต่อทรัพย์สินของราชการ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     
        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 

       (๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
    (3)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(4)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

 
วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

 
 



 

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    ส่วนที่ ๒ 

 
การพัฒนาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

   กำพัฒนำเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
วิสัยทัศน์  ของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
 “บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่า
อยู่ เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 
1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานภายในท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

5.   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี 

6.   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

1. ด าเนินการให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ    
ความต้องการของประชาชน 

 2.   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

3.   ด าเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอรวมถึงการใช้    ชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และการสร้างงานเพ่ิมข้ึน 

5.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

6.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน     
แนวทำง 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า  

2.  พัฒนาระบบจราจร 
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   
แนวทำง 
 1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 

3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
แนวทำง 
 1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 

2.  ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี    
แนวทำง 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
 3. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
 4. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ สถานที่ปฏิบัติงาน 

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     
แนวทำง 
 1.  แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  แนวทางการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    ส่วนที่ 3 

 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลยำงหล่อ 
 

    การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ    จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  และภายใน
เดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อได้รับ  การแต่งตั้งจาก 

นายกเทศมนตรีต าบลยางหล่อ  ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
 

1.  นายส าเร็จ   เพชรมณี               สมาชิกสภาท้องถิ่น  
2.  นายวีรพล   คงสิม       สมาชิกสภาท้องถิ่น   
3.  นางขันแก้ว  ทองค าภา      สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.  นายกิระศักดิ์   ฝอยทอง      ตัวแทนประชาคม  
4.  นายอ าคา   อ ามาตหิน      ตัวแทนประชาคม 
5.  นางสาวสุดา   คงสิม       ผู้แทนหน่วยงาน  
6.  นายชัยวฒัน์   บุญประคม        ผู้แทนหน่วยงาน  
7.  นายทวนทอง   จาดนอก      หัวหน้าส่วนการบริหาร  
8.  นางชินีนุช   ไชยพิมพ์       หัวหน้าส่วนการบริหาร  
9.  นายณรงค์   บุญเกตุ       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายหนาย   บัวล าพัน       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  
 โดยมีนางสาวปิยาภรณ์  ช่อกลม และนายวรุตต์  จันทร์ศิริ  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ   ซึ่ง
คณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาการก าหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ยางหล่อประจ าปี 2561   

 

กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ  
 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล ำภู 

ประเด็นกำรประเมิน มี 
กำร

ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์       การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปี  2561 
รอบเดือนเมษำยน (ตุลำคม  2560-เมษำยน 2561) 

ของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวล ำภ ู
 

ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสี่ปี 
 

ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำสี่ปี (ปี 2561) 
โครงกำร งบประมำณ 

1. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

40 19,535,290 

2. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้าน
คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

35 7,369,000 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

4 380,000 

4. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและระบบการบริหารจัดการ
ที่ด ี

37 2,830,600 

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

 
 
 



 

ตำรำงท่ี 2  จ านวนโครงการและงบประมาณที่ด าเนินการแล้วระหว่างเดือน ต.ค. 60 - เม.ย. 61   
  

 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำร    

 ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของ      

โครงกำร
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
 งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมำณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     
 

 
16 

 

 
43.24 

 
1,721,600 

 
39.11 

 
 

กองช่าง 

รวม 16 43.24 1,721,600 39.11  

2. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนและควำม
เข้มแข็งชุมชน คุณภำพชีวิต ระบบ
กำรศึกษำและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     

 
6 
 

 

 
16.21 

 
600,000 

 
13.63 

 
 

   ส านักปลัด 

รวม 6 16.21 600,000 13.63  
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชมุชน 
 

0 
 
 

0 0 0  
 
 
 

รวม 0 0 0 0  
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและระบบ
บริหำรจัดกำรที่ดี 
     
 

 
15 

 
40.54    

 
2,079,837 

 
47.25 

    ส านักปลัด 
กองคลัง  
กองช่าง 

รวม 15 40.54 2,079,837 47.25  

5. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

0 
 

  

0 0 0  
 

รวม 0 0 0 0  

รวม(1+2+3+4+5) 37 100 4,401,437 100  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ตำรำงท่ี 3   สรุปผลการด าเนินการโครงการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
                                   (รอบเดือน ต.ค.60.-เม.ย. 61) 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร ด ำเนินกำร
แล้ว 

ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่
ด ำเนินกำร 

1. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร-แยก
บ้านป่าคา-บ้านโนนม่วงน้อย หมู่ที่ 4 
1.2 โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายโปร่งคอม-แยกป่าช้าโนนสมบูรณ์ บ้าน
ไชยเจริญ หมู่ที่ 13  
1.3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไชยเจริญ-แก้งใหญ่ หมู่ที่ 13 
1.4 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหนองทุ่ม-ห้วยโจด บา้น
โนนสวนกลว้ย หมู่ที่ 6 
1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 9 
1.6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาหนองทุ่ม-ป่ายางนายมชีัย บา้นไชย
เจริญ หมู่ที่ 13  
1.7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายกกบก-บล็อกคอนเวิร์ด ห้วย
โปร่งสังฃ์ บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11 
1.8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 
(กกบก)-แยกบ้านโนนม่วงน้อย หมู่ที่ 4 
1.9โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาหว้า-ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 14 
1.10 โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายสามแยกไปฝายน้ าล้นห้วยยางใต้ 
หมู่ที่ 14 
1.11 โครงการซ่อมแซมถนนดิน สายแยกบ้านศรีอุดมสันป่าพลวง 
1.12 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายข้างโรงงานพลาสติก-
ที่นานางโสภิดา มีศรีกุล หมู่ที่ 7 
1.13 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายข้างบ้านนายดาวเรือง-
นานางบุตรศรี บ้านป่าคา หมู่ที่ 2 
1.14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบเมรุป่าช้าบ้านโนนสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 3 
1.15 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายที่นานางศรีไพร 
สุวรรณทร-นานางบุญโฮม เสนาลา บ้านยางหล่อ หมู่ที่ 4 
1.16 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายแยกถนนลาดยาง
บ้านศรีนคร-สันป่าพลวง-ที่นานายกร หาญเชิงชัย 
 
 
 
 

 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
√ 
 
√ 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 

 
 



 

2. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งชมุชน คุณภำพชีวิต ระบบ
กำรศึกษำและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

2.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
2.2 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าคา 
2.4 อุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรือง 
2.5 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
2.6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
2.7 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 
2.8 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิ
ชุมชน 

 

 
 

 
 

 

 
√ 
 

     4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

4.1 อาหารเสริมนม 
4.2 อาหารกลางวัน 
4.3 จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
4.4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
4.5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
4.6 จัดซื้อวัสดุกีฬา 
4.7 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
4.8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและท าแนวกันไฟ 
4.9 โครงการวัน อพปร. 
4.10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล 
4.11 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
4.12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4.13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
4.14 จัดซื้อตู้เหล็ก 2 ประตู  
4.15 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 
 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ   √ 
 



 

ตำรำงท่ี 4  สรุปผลควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำ  ประจ ำปี พ.ศ.2561   
(รอบเดือน ต.ค.60.-เม.ย. 61) 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรทั้งหมด 

(ปี 61) 
โครงกำรที ่

ตั้งงบประมำณ/จ่ำยขำด
เงินสะสม 

โครงกำร 
ที่ส ำเร็จ 

(ต.ค.60-เม.ย.61) 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

1. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

40 33.33 35 36.45 16 43.24 

2. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนและควำม
เข้มแข็งชุมชน คุณภำพชีวิต ระบบ
กำรศึกษำและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

35 29.16 25 26.04 6 16.21 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกจิชมุชน 

4 3.33 2 2.08 0 0 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและระบบ
บริหำรจัดกำรที่ดี 

37 30.83 30 31.25 15 40.54          

5. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

4 3.33 4 4.16 0 0 

รวม 120 100 96 100 37 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตำรำงท่ี 5  เปรียบเทียบกำรรับจ่ำยงบประมำณของเทศบำลต ำบลยำงหล่อ   
 

รำยรับ-รำยจ่ำย   
 

รำยกำร 
รำยรับจริง 

ปีงบประมำณ  
2559 

ประมำณกำร 
ปีงบประมำณ 

2560 

ประมำณกำร
ปีงบประมำณ 

2561 
 

ภาษีอากร 343,603.55 320,000.00 355,000 
ค่าธรรมเนียม คา่ปรับและค่าใบอนุญาต 506,469.40 332,800.00 399,200 
รายได้จากทรัพย์สิน 304,156.27 397,000.00 505,000 
รายได้เบ็ดเตล็ด 8,125.00 426,000.00 386,000 
รายได้จากทุน - 1,200.00 10,000 
ภาษีจัดสรร 19,432,639.48 16,545,000.00 21,932,405 
เงินอุดหนุน 15,449,858.00 38,541,180.00 32,187,000 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

   

รวมรำยรับทั้งสิ้น 36,044,905.70 56,563,180.00 55,194,605 
 

 รำยจ่ำยจริง   
เงินเดือน 10,543,977.00 17,164,980.00 21,704,265 
ค่าตอบแทน 342,783.50 2,713,000.00 881,000 
ค่าใช้สอย 6,011,206.94 8,554,380.00 7,869,100 
ค่าวัสดุ 3,436,632.39 4,827,960.00 4,821,440 
ค่าสาธารณูปโภค 760,458.85 1,060,000.00 750,000 
เงินอุดหนุน 2,936,000.00 3,293,420.00 2,765,700 
ค่าครุภัณฑ์ 3,388,100.00 1,764,300.00 604,500 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,598,000.00 3,530,200.00 340,000 
งบกลาง 819,616.00 13,654,940.00 15,458,600 
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 22,388,449.85 56,563,180.00 55,194,605 
 
ที่มำ : งบรายรับ-รายจ่าย (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) ประจ าปี พ.ศ.2561,กองคลัง 
 
 
 
 
 



 

ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  เทศบาลต าบลยางหล่อจึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 
 2. ด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจ า ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน 
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย 
 
 หมำยเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจ ากัดท่ีเทศบาลต าบลยางหล่อประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  
เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง   คือภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ต้อง
ท า  ประกอบกับภาระที่ต้องช าระหนี้เงินกู้  ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมข้ึนน้อยมาก  
 
มีข้อเสนอแนะ 
 1. กอง/งาน  ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล
โครงการ  อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการต่อไป
หรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2561 นอกจากเสนอสภาเทศบาล 
รับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่า          
ที่ผ่านมา  เพื่อให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญ  ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ด าเนินการ 
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่เป็น
รูปธรรม 



 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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