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คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กําหนดให้มีการดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้า ท่ีดํา เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน                   
ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบ

ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จึงได้
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 
พ.ศ.2563 – เดือนกันยายน พ.ศ.2564) ข้ึน เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทําให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลปา่ก่อดํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง  หน้า  

ส่วนที่  1   บทนํา          
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 1 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 3-4 
4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 5-7 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 8 

ส่วนที่  ๒   การติดตามและประเมินผล      

1. แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 9  
2. แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 11 
4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 11-16 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2564 17-18 
6. ปัญหาและอุปสรรค 19 

ส่วนที่  ๓  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 20  

ภาคผนวก  

   1. รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2. รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
       ตําบลป่าก่อดํา 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           1 
 

ส่วนที่ 1   
บทนํา 

 
 
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จึงเป็น
การติดตามผลท่ีให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน และข้ันตอนต่างๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและ
กําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สภาพ
พื้นที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล 
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  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การดําเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้ม่ัน รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งม่ันอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเม่ือมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วว่าส่ิงใด
ควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ซ่ึงจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล          
ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับ
ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ประชาชนในตําบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้  
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
 1) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง
คนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (๑)   
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)   
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)   
 ขั้นตอนที่ 5 ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) 
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ขั�นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสบิ
ห้าวนันบัแตว่ันท่ีผูบ้ริหารท้องถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปดิประกาศโดยเปดิเผย

ไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทกุป ี

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
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4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใช้
เคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นท่ีทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจของ
เทศบาลตําบลป่าก่อดํา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมท้ังเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กําหนดข้ึนหรือการ
นําไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนําเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา กําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  2) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผล ผลิต) ที่ได้กําหนดข้ึนมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเคร่ืองมือท่ีมีอยู่จริงในเทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา มาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการ วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ    
แม่ลาว และจังหวัดเชียงราย ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา กําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ ประกอบใหญ่ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
   1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   2) เคร่ืองมือ  
   3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 

  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
  2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซ่ึงศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
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  3. กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา กําหนด
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพื่อ
ดูระดับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เคร่ืองมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซ่ึงคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในข้ันตอน 

  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
ป่าก่อดํา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา มีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัว บุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ท่ีสําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังน้ี 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซ่ึงจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีทําให้แผนพัฒนาท้องถ่ิน และการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่
จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่างๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้  
  7. ทําให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตําบลป่าก่อดํา แต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ     
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เป้าหมายของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา   
เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



9 
ส่วนที่ 2 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แบบที่ 1 แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
คําชี้แจง แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา โดยจะทํา
การ ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่เทศบาลตําบลป่าก่อดํา ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

/   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ /   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน /   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน /   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณารา่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/   

ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น /   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล /   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดทําแผน /   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

/   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

/   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

/   

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน /   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน /   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา /   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /   
18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ /   



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
คําชี้แจง แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมี
การ กําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป         
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลป่าก่อดํา       
2. รายงานผลการดําเนินงาน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
       
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี       
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
         

ยุทธศาสตร์ 
 

ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที ่2 พ.ศ. 2562 ปีที ่3 พ.ศ. 2563 ปีที ่4 พ.ศ. 2564 ปีที ่5 พ.ศ. 2565 รวม 
จํานวน
โครงก

าร 

งบประมา
ณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมา
ณ 

จํานวน
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

- - - - 65 
6,385,00

0 
85 9,220,000 88 

10,613,00
0 

238 
26,218,0

00 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ขจัดความยากจน 

- - - - 40 
1,315,00

0 
40 1,315,000 42 1,375,000 122 

4,005,00
0 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
สังคมและการเมือง 

- - - - 138 
31,479,8

00 
155 

39,367,77
5 

159 
40,792,77

5 
452 

111,640,
350 

ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 5 
1,280,00

0 
22 9,820,000 21 

13,820,00
0 

48 
24,920,0

00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

- - - - 1 30,000 5 2,380,000 4 8,000,000 10 
10,410,0

00 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

- - - - 28 
6,200,00

0 
322 

164,781,0
00 

287 
237,636,3

00 
637 

407,997,
300 

รวม - - - - 277 
46,689,8

00 
629 

226,883,7
75 

601 311,617,0
75 

1,507 
585,190,

650 
 
4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 
ยุทธศาสตร์ 

 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที ่2 พ.ศ. 2562 ปีที ่3 พ.ศ. 2564 ปีที ่4 พ.ศ. 2564 ปีที ่5 พ.ศ. 2565 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และบริการ
สาธารณะ 

- - - - 21 93,041,000 37 164,019,000 23 166,875,000 81 423,935,000 

รวม - - - - 21 93,041,000 37 164,019,000 23 166,875,000 81 423,935,000 
 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 
 

5.1 จํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 
 

ลําดั
บ 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่
ใช้ 

คงเหลือ หมายเหต ุ

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 353,000.0 338,324.70 14,673.3  
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0 0 
2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตําบลป่า

ก่อดํา 
50,000.00 27,720.00 22,280.0

0 
 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 5,000.00 4,944.00 56.00  
4 ค่าตอบแทน อปพร. 33,600.00 31,600.00 2,000.00  
5 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 50,000.00 2,824.00 47,176.0

0 
 

6 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 297,525.0
0 

297,525.00 0.00 โอนเพิ่มครั้งที่ 5 วันที่ 7  กันยายน  2564 

7 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 22,750.00 8,800.00 13,950.0
0 

 

8 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,900.00 5,700.00 12,200.0
0 

 

9 ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 225,466.0
0 

225,466.00 0.00 โอนเพิ่มครั้งที่ 5 วันที่ 7  กันยายน  2564 

10 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 1,221,113.
00 

1,221,113.0
0 

0.00  

11 ค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 16,800.00 16,800.00 0.00  
12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
500,000.0

0 
500,000.00 0.00  

13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 100,000.0
0 

100,000.00 0.00  

14 ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 20,000.00 20,000.00 0.00  
15 ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 180,000.0

0 
32,000.00 148,000.

00 
 

16 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 50,000.00 50,000.00 0.00  
17 ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 383,962.0 383,962.00 0.00 โอนเพิ่มครั้งที่ 5 วันที่ 7  กันยายน  2564 
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0 
18 ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,600.00 3,800.00 6,800.00  
19 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป่าก่อ

ดํา 
211,200.0

0 
210,940.00 260.00 โอนลดครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม  2564 

20 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 2,118,000.
00 

2,118,000.0
0 

0.00 โอนเพิ่มครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม  
2564 

21 ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ป่าก่อดํา) 197,603.0
0 

197,603.00 0.00 โอนเพิ่มครั้งที่ 5 วันที่ 7  กันยายน  2564 

22 ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10,600.00 3,800.00 6,800.00  
23 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000.00 15,000.00 0.00  
24 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 80,000.00 0.00  
25 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000.00 5,000.00 0.00  
26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100,000.0

0 
90,079.00 9,921.00  

27 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 32,292.00 17,708.0
0 

 

28 โครงการปรับพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตําบลปา่ก่อดํา 100,000.0
0 

100,000.00 0.00  

29 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10,000.00 9,948.00 52.00  
30 โครงการธรรมะกับชีวิต ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 20,000.00 19,416.00 584.00  
31 โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุตามประเพณีวันสงกรานต์ 24,000.00 23,251.00 749.00 โอนลดครั้งที่ 3 วันที่  29  เมษายน  

2564 
32 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 ต.ป่า

ก่อดํา 
500,000.0

0 
494,714.50 5,258.50  

33 โครงการถมหินคลุกถนนเลียบคลองชลประทานทิศใต้ (หมู่ที่ 8) ไปสบ
ห้วย 

50,000.00 49,000.00 500.00  

34 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายโป่งเป้า 30,000.00 29,500.00 500.00  



35 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยขี้ติ้ว 30,000.00 29,500.00 500.00  
36 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยผักหละ 30,000.00 29,500.00 500.00  
37 โครงการถมหินคลุกทางเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเหี๊ยะ 30,000.00 29,500.00 500.00  
38 โครงการสํารวจความพึงพอใจ 11,000.00 11,000.00 0.00  
39 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่อําเภอแม่ลาว 
20,000.00 20,000.00 0.00  

40 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่
ฟ้าหลวง) 

3,000.00 3,000.00 0.00  

41 โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 1,500.00 1,500.00 0.00  
42 โครงการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและน้อมรําลึกวันคล้ายวันสวรรคตฯ 5,000.00 5,000.00 0.00  
43 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 (กลุ่มโคมตุง) 50,000.00 50,000.00 0.00  
44 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 7 (กลุ่มข้าวซ้อมมือ) 50,000.00 50,000.00 0.00  
45 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 9 (กลุ่มข้าวหลาม) 50,000.00 50,000.00 0.00  
46 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา 10,000.00 10,000.00 0.00  
47 โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง อุดหนุน

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
10,000.00 10,000.00 0.00  

48 โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา 363,000.0
0 

356,345.00 6,655.00 โอนลดครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม  2564 

49 โครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข 140,000.0
0 

140,000.00 0.00  

50 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 50,000.00 10,951.30 39,048.7
0 

 

 รวม 7,910,619.
00 

7,555,418.0
0 

356,671.
50 

 

 
 5.2 โครงการที่มีการเพิ่มเตมิ 
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ลําดับ โครงการ งบประมาณ งบประมาณที่

ใช้ 
คงเหลือ หมายเหตุ 

1 - - - -  
2 - - - -  

 รวม - - -  
 
 
 
 
 
 5.3 โครงการที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

 
ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

 โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย (ลูกข่าย) ในเขตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย 

130,000.00 เพิ่มเติมกันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกซอยใหม่ (หน้าบ้านนางศรีทุม นันต๊ะ) หมู่
ที่ 10 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

110,000.00 เพิ่มเติมกันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว 310,000.00 กันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
2 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง LED โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลตําบลป่า

ก่อดํา 
155,600.00 เพิ่มเติมกันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

3 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ําในผิวจราจร จากฝา คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อ บริเวณ ซอย 
1 หมู่ 10 

221,000.00 เพิ่มเติมกันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ป่าก่อดํา 69,000.00 กันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
5 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและถมดินหลังท่อถนนสายหลัก หมู่ที่ 7 274,000.00 โอนลดครั้งที่ 7 วันที่ 30 กันยายน 2564                            

กันเงินไว้ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
 รวม 1,269,600.00  
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5.4 โครงการที่มีการยกเลิก 
 

ลําดับ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 7,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
4 โครงการจัดงานวัน อปพร.เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 5,000.00 ไม่ได้อุดหนุน 
5 โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน อปพร.เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
6 โครงการอบรมวินัยจราจรภายในเขตเทศบาล 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
7 โครงการอบรมอปพร. (รุ่นจัดตั้งใหม่) 105,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตเทศบาล 6,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
9 โครงฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  

10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. 36,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. 50,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ  
12 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 20,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
13 โครงการศูนย์สามวัยเทิดไท้องค์ราชัน 20,000.00 ไม่ได้อุดหนุน 
14 โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 20,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
15 โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 30,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
16 โครงการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 20,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
18 โครงการศูนย์บริการผู้พิการ 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
19 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
20 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรี 10,000.00 ไม่ได้อุดหนุน 
21 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ 15,000.00 ไม่ได้อุดหนุน  
22 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 50,000.00 โอนลดครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม  2564 ไม่ได้

อุดหนุน  
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23 โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 20,000.00 ไม่ได้อุดหนุน  
24 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. 20,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
25 โครงการจัดงานหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
26 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 50,000.00 โอนลดครั้งที่ 4 วันที่ 13 สิงหาคม  2564  ไม่ได้

อุดหนุน  
27 โครงการตามพระราชเสาวนีย์ 20,000.00 ไม่ได้อุดหนุน  
28 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.ป่าก่อดํา 138,000.00 ไม่ได้อุดหนุน  
29 โครงการจัดกิจกรรมเทิด พระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานทานหาแม่ฟ้าหลวง) 
2,500.00 ไม่ได้อุดหนุน  

30 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน
รัชกาลที่ 9 
 

5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 

31 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 

5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 

32 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
33 โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
7,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 

34 โครงการดําเนินการและสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมมวลชนอําเภอแม่ลาว 13,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
35 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย อําเภอแม่

ลาว 
10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 

36 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
37 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ 20,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
38 โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 30,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
39 โครงการจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย 31,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
40 โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา 10,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
41 โครงการประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง 2,500.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
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42 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 7,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
43 โครงการผ่าตัดทําหมันสุนัขและแมวเพื่อลดประชากรสุนัขและแมว 5,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
44 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ําในผิวจราจร จากฝา คสล. เป็นฝาเหล็กหล่อ บริเวณ ซอย 

1 หมู่ 10 ตําบลป่าก่อดํา อําเภอแม่ลาว 
221,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 

45 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 21,000.00 ไม่ได้ดําเนินการ 
 รวม 1,167,000.00  
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการทีไ่ด้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปี 2564 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  สายทาง ชร.ถ.16035 
บ้านป่าก่อดํา  หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

√   3,788,000 
วงเงินตามสัญญา 
(2,727,000) 

 

2 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ถังแชมเปญ+ถังกรอง+ระบบไฟฟ้า
โซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 10 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 √  1,218,000   
วงเงินตามสัญญา (978,000)  

 

3 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้า โซล่า เซลล์ )               
หมู่ที่ 8 (จุดที่  1)  ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

√   580,100  
วงเงินตามสัญญา (378,000) 

 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 8 
(จุดที่  3)  ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

√   580,100       
วงเงินตามสัญญา (378,000) 
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5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  สายทาง ชร.ถ.16034 
ถนนสายกลาง  หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

√   2,376,000         
วงเงินตามสัญญา 
(1,700,000) 

 

6 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 2             
ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 √  580,100                         
วงเงินตามสัญญา (376,000) 

 

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 3 
(จุดที่  1)  ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

√   580,100      
 วงเงินตามสัญญา (376,000) 

 

8 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 3 
(จุดที่ 2) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

√   580,100       
วงเงินตามสัญญา (376,000) 
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ลําดับ
ที ่

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณทีไ่ด้รับ งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

9 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 3 
(จุดที่ 3 )  ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

√   580,100       
วงเงินตามสัญญา (376,000) 

 

10 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 3 
(จุดที่ 4 ) ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

√   580,100     
วงเงินตามสัญญา (376,000) 

 

11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 7 
ต.ป่าก่อดํา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 √  580,100      
วงเงินตามสัญญา (448,000) 

 

12 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ป่าก่อดํา  อ.แม่ลาว 
 จ.เชียงราย   

 √  1,915,200      
วงเงินตามสัญญา 
(1,450,000) 

 

13 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  ต.ป่าก่อดํา            
 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   

 √  1,345,500      
วงเงินตามสัญญา 
(1,078,900) 

 

14 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (วางท่อเมน+ระบบไฟฟ้าโซล่า
เซลล์)  หมู่ที่ 12  (ฝั่งตะวันออก)   ต.ป่าก่อดํา  อ.แม่ลาว           
 จ.เชียงราย   

 √  977,300     
วงเงินตามสัญญา (760,000) 

 

15 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  (ถังแชมเปญ+ถังกรอง+ระบบ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์)  หมู่ที่ 12  (ฝั่งตะวันตก)   

 √  1,218,600      
วงเงินตามสัญญา (966,000) 

 

 รวม 8 7    
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7. ปัญหาและอุปสรรค 

7.1  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เป็นจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
งบประมาณของเทศบาลตําบลป่าก่อดําที่มีอยู่อย่างจํากัด สําหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตําบลป่าก่อดํา 
ดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ท้ังน้ี โครงการ/
แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมทรัพยากรน้ํา ทางหลวงชนบท เป็นต้น 

7.2  การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ทําให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น้อย ส่งผลให้ต้องแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินบ่อยครั้ง จึงทําให้ร้อยละของความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 

7.3 มีข้อจํากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
7.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัด

โครงการ ทําให้การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
7.5 การดําเนินการโครงการปรับปรุงก่อสร้างของผู้รับเหมาดําเนินการไม่เรียบร้อยและไม่มีการ

ประสานผู้ควบคุมงานและประชาชนก่อนการดําเนินงาน 
7.6. มีข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินคร้ังต่อไปมีประสิทธิภาพ และเห็นผลสัมฤทธิ์ เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เห็นควรพิจารณานําโครงการต่างๆ บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตําบลป่าก่อดําในแต่ละปี 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถ่ินแต่ละปี ควรคํานึงถึงความเร่งด่วน                   

ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาล
ตําบลป่าก่อดํา มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

2. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

3. การจัดกิจกรรม/โครงการควรถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

4. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้แก่ผู้นําหมู่บ้านและผู้ที่
เก่ียวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายังเทศบาลตาํบลป่าก่อดําเป็นประจาํทุกปี 

5. เพิ่มจํานวนผู้แทนประชาคมให้ครบทุกหมู่บ้านร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน
ของคณะติดตาม 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































รูปภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป่าก่อดํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


