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ค าน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 และข้อ 29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ 
ส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
การพัฒนาในอนาคต 
 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าก่อด า จึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน รับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์ตัดสินใจ บริหารจัดการ
ทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 
------- 

 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน 
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring 
and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า จึ งเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า หรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลป่าก่อด า ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล          
ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้
เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย 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 าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑)   
 ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (2)   
 ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่ อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
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คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (3)   
 ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลป่าก่อ
ด า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง ใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผล 
ผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลป่าก่อด า มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ    
แม่ลาว และจังหวัดเชียงราย ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
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  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก าหนดระเบียบ 
วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ 
ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เครื่องมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าก่อด า เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า ก าหนดเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่า
ก่อด า ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าก่อด า มีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
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  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน       
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย    
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลป่าก่อด า แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ     
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลป่าก่อด า   
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล 
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ส่วนที่ 2 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ค าชี้แจง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า โดยจะท าการ 
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

/   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

/   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

/   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /   
18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ค าชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีการ 
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าก่อด า         
2. รายงานผลการด าเนินงาน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562         
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี         
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี และท่ีเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - ฉบับท่ี 2 
         

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที ่2 พ.ศ. 2562 ปีที ่3 พ.ศ. 2563 ปีที ่4 พ.ศ. 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี

39 24,390,000 40 25,140,000 43 26,010,000 43 26,610,000 165 102,150,000 

ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความ
ยากจน 

25 10,490,000 25 10,490,000 25 10,490,000 25 10,490,000 100 41,960,000 

ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์สังคมและการเมือง 

161 49,717,000 163 52,012,000 160 53,935,000 158 54,845,000 642 210,509,000 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

17 22,150,200 17 22,150,200 21 25,165,200 21 25,165,200 76 94,630,800 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

445 301,338,000 449 302,608,000 560 510,103,000 560 510,103,000 2,014 1,624,152,000 

รวม 687 408,085,200 694 412,400,200 809 625,703,200 807 627,213,200 2,997 2,073,401,800 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที ่2 พ.ศ. 2562 ปีที ่3 พ.ศ. 2563 ปีที ่4 พ.ศ. 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการสาธารณะ 

9 54,270,000 9 54,270,000 10 54,770,000 10 54,770,000 38 218,080,000 

รวม 9 54,270,000 9 54,270,000 10 54,770,000 10 54,770,000 38 218,080,000 
 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 4 50.00 0 0.00 0 0.00 4 50.00 0 0.00 8 6.50 
ยุทธศาสตร์ด้านการขจัดความยากจน 8 80.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 10 8.13 
ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สังคมและการเมือง 48 88.89 0 0.00 0 0.00 6 11.11 0 0.00 54 43.90 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 4.88 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

22 48.89 12 26.67 0 0.00 8 17.78 3 6.66 45 36.59 

รวม 88 71.54 12 9.76 0 0.00  20 16.26 3 2.44 123 100.00 
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5.1 จ านวนโครงการที่เสร็จ 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน อปท. 10,000  
2 โครงการจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 7,000  
3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000  
4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 12,000  
5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่

กลาง) ในพื้นที่อ าเภอแม่ลาว 
20,000  

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยอ าเภอแม่ลาว 10,000  
7 โครงการสนับสนุนการรับมวลชนของอ าเภอแม่ลาวในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประกอบพิธีต่างๆ 15,000  
8 งานเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี (ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) 
4,000  

9 งานเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินมราบรมราช
ชนนี (ตานหาแม่ฟ้าหลวง) 

2,500  

10 งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 7,000  
11 งานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 5,000  
12 งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช 1,500  
13 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า 50,000  
14 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 10,000  
15 โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 10,000  
16 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 480,000  
17 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 31,000  
18 โครงการสรงน้ าพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง 2,500  
19 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง 7,000  
20 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 204,145  
21 ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 151,200  
22 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 807,700  
23 ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 16,800  
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24 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 350,000  
25 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 100,000  
26 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 20,000  
27 ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 65,000  
28 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 50,000  
29 ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 248,806  
30 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 1,800,000  
31 ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 139,055  
32 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000  
33 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 20,000  
34 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 127,500  
35 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 294,000  
36 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5,000  
37 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000  
38 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน 20,000  
39 ค่าอาหารเสริม(นม) 1,171,206  
40 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000  
41 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า 25,000  
42 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000  
43 โครงการอบรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณะสุข 25,000  
44 ค่าผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว เพื่อลดประชากรสุนัขและแมว 5,000  
45 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000  
46 อุดหนุนกลุ่มผักปลอดสารพิษเทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000  
47 โครงการปรับพ้ืนท่ีบ่อขยะเทศบาลต าบลป่าก่อด า 100,000  
48 โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการเทศบาลต าบลป่าก่อด า 30,000  
49 โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต าบลป่าก่อด า 20,000  
50 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000  
51 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000  
52 โครงการศูนย์บริการผู้พิการ 10,000  
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53 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000  
54 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี 10,000  
55 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ 15,000  
56 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า 100,000  
57 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 20,000  
58 โครงการธรรมะกับชีวิต 20,000  
59 โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา 10,000  
60 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน 50,000  
61 โครงการอบรมและรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ 80,000  
62 โครงการจัดกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ในคราวที่

จะมีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 
50,000  

63 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 21 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว 82,000  
64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบบริเวณหลงน้ าลัด หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า 105,000  

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอบ 5/1 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 138,000  
65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใหม่(หลังวัด) หมู่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว 100,000  
66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อมถนนพหลโยธิน (หน้าส านักงานเทศบาลต าบลป่าก่อด า) 96,000  
67 โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อม ถนนซอยพหลโยธิน พร้อมทางเชื่อม ซอย 6 ม.10 ต.ป่าก่อด า 54,000  
68 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยข้างโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อด า 75,000  
69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ซ.1 (แยก3) ม.2 ต.ป่าก่อด า 152,000  
70 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. แยกถนนสายหลักทางเชื่อมซอย 4 หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า 52,000  
71 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันตก) ต.ป่าก่อด า 72,000  
72 โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉากหลังบริเวณตลาดกลาง เทศบาลต าบลป่าก่อด า 150,000  
73 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าฌาปนสถาน 1 หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า 50,000  
74 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าฌาปนสถาน 2 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 50,000  
75 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง ชนิด LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า  260,000  
76 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตรเลียบคลองชลประทาน (ทิศใต้) หมู่ 8 ต.ป่าก่อด า 100,000  
77 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตรเลียบคลองชลประทาน (ทิศเหนือ) หมู่ 12 ต.ป่าก่อด า 100,000  
78 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร (โป่งเป้า) 35,000  
79 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร (ห้วยขี้ติ้ว) 35,000  
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80 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร (ห้วยผักหละ) 35,000  
81 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร (ห้วยเหี้ยะ) 35,000  
82 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 1 ม.10 ต.ป่าก่อด า 359,000  
83 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก 

หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า ระยะทาง 100.00 ม. 
495,000  

84 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ยาว 70.00 
ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า 

493,000  

85 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 3,853,000  
86 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,497,600  
87 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 210,000  
88 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลป่าก่อด า 20,000  

 รวม 16,003,512  
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 5.2 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 138,000  
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 2 (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า 650,000  
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอย 6/2 (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า 495,000  
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 12 (ฝั่งตะวันตก) ต.ป่าก่อด า 72,000  
5 โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมผนังฉากหลัง บริเวณตลาดกลาง เทศบาลต าบลป่าก่อด า 150,000  
6 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 274,000  
7 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อด า 119,000  
8 โครงการติดตั้งรางระบายน้ าฝนบริเวณศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 49,000  
9 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า ซอย 1 ม.10 ต.ป่าก่อด า 359,000  

10 โครงการปรับพ้ืน คสล. ศาลาประชาธิปไตย (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อด า 45,000  
11 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อ ถนนสายหลัก 

หมู่ 7 ต.ป่าก่อด า ระยะทาง 100.00 ม. 
495,000  

12 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อยาว 70.00 
ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า 

493,000  

 รวม 3,339,000  
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5.3 โครงการที่มีการยกเลิก 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 6,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลต าบลป่าก่อด า 100,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
4 โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลต าบลป่าก่อด า 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน อปพร. เทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
6 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล 6,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
8 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
9 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาลต าบลป่าก่อด า 25,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน เทศบาลต าบลป่าก่อด า 10,000 ไม่ได้ขออุดหนุนมา 
11 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 58,800 ไม่ได้ด าเนินการ 
12 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
13 โครงการตามพระราชเสาวนีย์ 20,000 ด าเนินการไมไ่ดไ้ม่มหีนังสือสั่งการ 
14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 100,000 ไม่ได้ขออุดหนุนมา 
15 โครงการสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 138,000 ตั้งงบประมาณเกินกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นโอนงบประมาณ

ออกเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและตัง้จ่ายรายการใหม่  (โครงการเดิม)  
16 โครงการก่อสร้างบ้านและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

ภายในเขตเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
150,000 ด าเนินการไมไ่ดไ้ม่มหีนังสือสั่งการ 

17 โครงการก่อสร้างห้องน้ าตู้ยามบริการประชาชนป่าก่อด า หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อด า 135,000 ไม่ได้ด าเนินการ 
18 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 274,000 ตั้งงบประมาณเกินกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นโอนงบประมาณ

ออกเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและตัง้จ่ายรายการใหม่  (โครงการเดิม) 
19 โครงการติดตั้งรางระบายน้ าฝนสังกะสี กว้าง 8 นิ้ว หลังคาช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลป่า

ก่อด า 
60,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

20 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อยาว 
70.00 ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า 

493,000 ตั้งงบประมาณเกินกว่างบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นโอนงบประมาณ
ออกเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นและตัง้จ่ายรายการใหม่  (โครงการเดิม) 

 รวม 1,625,800  
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 5.4 โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 138,000 ตั้งจ่ายรายการใหม ่(โครงการเดิม) 
2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อด า 274,000 ตั้งจ่ายรายการใหม ่(โครงการเดิม) 
3 โครงการวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อยาว 

70.00 ม. ล าเหมืองเดิม (หลงน้ าลาวฝั่งตะวันตกทางทิศใต้) หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อด า 
493,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการเดิม) 

 รวม 905,000  
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6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป 

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 
7 บ้านปากกอง ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 /  1,758,000.00 
(ท าสัญญา 1,540,000)  

  

โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 
9 บ้านป่าก่อด าเหนือ ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 /  944,000.00 
(ท าสัญญา 675,750) 

  

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

/   30,700.00 24,990.00 

รวม 1 2 0 2,732,700.00 24,990.00 
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7. ปัญหาและอุปสรรค 
 

1. จ านวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนที่เยอะเกินไป ท าให้การด าเนินการตามแผนไม่
ส าเร็จครบถ้วนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่วางไว้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และระยะเวลาในการ
ด าเนินงานหลายปี แต่ในแผนพัฒนามีระยะเวลาแค่เพียง 4 ปี 

2. ก าหนดงบประมาณในช่องแต่ละปี ไม่ถูกต้องเนื่องจากบางโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ท าปีเดียวเสร็จ 
แต่ใส่งบประมาณทุกช่อง ท าให้จ านวนโครงการในแผนพัฒนาแต่ละปีมีเยอะ 

3. บางโครงการบางรายการไม่ใช่โครงการพัฒนาและไม่ใช่ครุภัณฑ์แต่น ามาบรรจุในแผน 
4. การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งปีของโครงการบางโครงการท าไห้ต้อง

มีการโอนงบประมาณหลายครั้ง 
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ส่วนที ่3 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าก่อด า ฉบับเดิม มีการระบุจ านวนงบประมาณทุกปีงบประมาณทั้งที่
โครงการนั้นท าแค่ปีเดียวเสร็จ ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเดิมไม่มีประสิทธิภาพ จ านวนโครงการเยอะ ไม่มีการ
วางแผนจริง ตามแนวทางที่แผนควรจะเป็น แต่แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับใหม่ ก็ได้มีการปรับปรุงแล้ว 
2. การตั้งงบประมาณของทางเทศบาล ในเทศบัญญัติไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งปีของโครงการ และรายการ
บางรายการ ท าไห้ต้องมีการโอนงบประมาณหลายครั้ง ซึ่งท าให้มีผลต่อการบริหารงบประมาณ อีกทั้งเงินอุดหนุน
จัดสรรมาให้ไม่เต็มกับงบประมาณท่ีขอไปอีก ท าให้โครงการบางโครงการไม่ได้ด าเนินการ 
3. อยากให้ทางเทศบาลมีการแจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ให้ทราบว่าโครงการที่ขออุดหนุนไปได้รับการอนุมัติ 
เพ่ือที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะได้ด าเนินการตามที่วางไว้ 
4. กรณีการยกเลิกโครงการ ขอแจ้งให้เจ้าของโครงการของเขาทราบด้วย ว่าโครงการนี้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะ
สาเหตุอะไร 
5. กรณีเข้าไปด าเนินโครงการต่างๆภายในหมู่บ้าน ขอความกรุณาแจ้งผู้น าชุมชนด้วยว่า โครงการนี้จะเข้ามา
ด าเนินการในวันที่นี้ โครงการอะไร เพ่ือที่ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจะได้ไปช่วยดู และอ านวยความสะดวกให้ 
6. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อยากให้มีการระบุหลังโครงการด้วยว่า อุดหนุนให้หน่วยงานไหน เพ่ือที่
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะได้ทราบว่าโครงการที่ขอไปอยู่ในแผนแล้ว 
7. การส่งเทศบัญญัติให้กับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน เพ่ือให้ทราบว่าได้รับการอนุมัติโครงการที่ขอเงินอุดหนุน
ไป 
8. การพิจารณาโครงการที่มีความส าคัญ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือยกมาด าเนินการ 
9. จ านวนโครงการพัฒนาในแผนที่เยอะเกินไป ท าให้การท างานไม่เป็นไปตามแผน ไม่ครบถ้วน  
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